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Δπηηειηθή ύλνςε ηεο Δξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη αθελφο ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αλαζρεδηαζκνχ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ ζηελ ζθηαγξάθεζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. Ζ κειέηε εζηηάδεη ζηηο εμσζηξεθείο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

δειαδή ζηηο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

εζηηάδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο είλαη ηα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Ζ κεζνδνινγία βάζεη ηεο νπνίαο ζα θαηαζθεπαζηεί ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην είλαη ε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα είλαη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο πεδίνπ. Μία απνηειεζκαηηθή έξεπλα δεκηνπξγεί ζηέξεεο βάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο, κηα θαη απνθαιχπηεη ηηο πεξηνρέο φπνπ 

απαηηείηαη έξεπλα ελψ ηαπηφρξνλα εληνπίδεη ηηο πεξηνρέο φπνπ έρεη ππάξμεη έληνλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα νπφηε θαη ηηο απνθιείεη απφ εξεπλεηηθή 

αλάπηπμε. 

Σν παξαγφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα απνηειέζεη έλα πιήξεο ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ ζα 

πεξηγξάθεη κε πιεξφηεηα ην πεδίν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πεδίνπ ζα βαζηζηεί ζηε ζχλζεζε ησλ πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ ελλνηψλ πνπ ζπλζέησλ ην εμεηαδφκελν πεδίν. Ζ ζχλζεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε 

δνκεκέλε κεζνδνινγία βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ε νπνία πξνηείλεηαη ζε έγθπξν επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ. χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία απηή ε κειέηε αθνινπζεί ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 Βηβιηνγξαθηθή Αλαδήηεζε. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ κε ην εμεηαδφκελν πεδίν 

 Αλάιπζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο. ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

θχξησλ ελλνηψλ ηνπ πεδίνπ θαζψο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ 

 χλζεζε ησλ νληνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζην νινθιεξσκέλν ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ πεδίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ηα ζεσξεηηθά επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζα αμηνινγεζνχλ κέζα απφ κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Ορισμός Προβλήματος 

ήκεξα, νη Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο παγθνζκίσο αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ζπλνςίδνληαη: 

 ηελ πζηέξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε πιεζψξα ζεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ 

 ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ζπλεπαθφινπζα αχμεζε ηεο θξηηηθήο ηνπο απέλαληη 

ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

 ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαίξηα θνηλσληθά δεηήκαηα 

 ηελ θξίζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο θαη ηεο γεληθφηεξεο απαμίσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθφηαησλ πξνβιεκάησλ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

αλαδηνξγάλσζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη κεηαξξχζκηζεο ησλ Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ παγθνζκίσο. 

Σν Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη είλαη έλα θαηλνηφκν θαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο κνληέιν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα ππνθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθφ, 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Αλάκεζα ζηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη γηα λα 

εθζπγρξνλίζεη ηελ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ε ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

Απηέο νη δχν έλλνηεο εκθαλίδνληαη πνιχ ζπρλά καδί ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο αλαδηνξγάλσζεο 

νξγαληζκψλ. χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ε 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ην 

αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ 

πεδίνπ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηελ εηζαγσγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. πλεπώο, ν αλαζρεδηαζκόο ησλ 

δηαδηθαζηώλ θαη ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηνλ νξγαληζκό είλαη δύν έλλνηεο ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο θαη πξέπεη λα απνηεινύλ έλα εληαίν πξόγξακκα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 

νξγαληζκνύ. 

Παξφια απηά, ηα κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ ζπλδπάδνπλ ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ρψξα καο ζηα πιαίζηα ηνπ 4
νπ

 Κνηλνηηθνχ Παθέηνπ ηήξημεο, 

πινπνηνχληαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», πνπ ζηνρεχεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη «Φεθηαθή χγθιηζε», πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηεχξπλζε 

ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα. Σα δχν απηά πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ θακία 

ζπληνληζκέλε δξάζε κε απνηέιεζκα πνιχ ζπρλά θαηλνηφκα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

πινπνηήζεθαλ κε θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο, είηε λα ππνιεηηνπξγνχλ, είηε λα κελ 

πξνρσξνχλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία επεηδή ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ ή ην λνκηθφ ή αθφκε θαη ην 

νξγαλσζηαθφ πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ νπνίν πινπνηήζεθε. Απφ ηελ άιιε ζπρλά 

θηιφδνμεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη 

εθαξκνγέο πνπ ζα κεγηζηνπνηνχζαλ ηα νθέιε ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ.  
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Δξεπλψληαο ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε θάπνηα κειέηε ή θάπνηα θαιή πξαθηηθή πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ κεζνδνινγία 

αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο.  

Αληίζεηα, ζηελ βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη πιεζψξα εξγαζηψλ ν νπνίεο πξνηείλνπλ λέα κνληέια 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο βαζηδφκελα απνθιεηζηηθά ζε ΣΠΔ. Πξνηείλνληαη ζηελ 

νπζία πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο θαη λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια 

γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα απηά. Σα κνληέια απηά 

πξνηείλνπλ απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαηλνηφκα θαλάιηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. Σν πιεξέζηεξν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο ην νπνίν 

πξνηείλεηαη είλαη ην Governance Enterprise Architecture ησλ Πεξηζηεξά θαη Σαξακπάλε ην 

νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην [63].  

Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γελ αλαθέξνληαη ζην ζέκα ην 

νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία θαη ην νπνίν είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί έλαο 

νξγαληζκφο λα αλαζρεδηαζηεί κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Γελ δηεξεπλνχκε ην βέιηηζην κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γεκφζηα Γηνίθεζε κπνξεί 

λα αλαζρεδηαζηεί ελζσκαηψλνληαο ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία ζηελ επηρεηξεζηαθή 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

1.2 Στόχοι της Μελέτης 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ αλαζρεδηαζκνύ 

επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο θαη ζηελ ζθηαγξάθεζε ελόο ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνύ δηαδηθαζηώλ κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα. εκεηψλεηαη φηη ε κειέηε ζα εζηηάζεη ζηηο εμσζηξεθείο 

δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ζηηο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εζηηάδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο είλαη ηα δηαδηθηπαθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Ζ εμέηαζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ παξαθάησ 

ζεκάησλ: 

 Σε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ  

 Σε ζθηαγξάθεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ πιαηζίνπ επηηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ 

αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο 

 Σε δηεξεχλεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

αλαζρεδηαζκνχ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

 Σε δηεξεχλεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ πιαηζίνπ εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

Δθφζνλ εμεηαζηνχλ ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζα ζπλδεζνχλ ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο, δειαδή ε ζρέζε κεηαμχ αλαζρεδηαζκνχ  

ηε ζπλέρεηα, ηα ζεσξεηηθά επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζα αμηνινγεζνχλ κέζα απφ κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
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1.3 Παρουσίαση των Βασικών Συνισταμένων της Μελέτης 

Οη ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη: 

 Ζ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, δειαδή έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, ην νπνίν απαηηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα είδε εηζξνψλ θαη 

παξάγεη έλα ηειηθφ πξντφλ ην νπνίν έρεη αμία γηα ηνλ πειάηε. 

 Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, δειαδή έλα ζπληνληζκέλν πξφγξακκα 

ζεκειηψδνπο αλαζεψξεζεο θαη ε ξηδηθήο επαλαζρεδίαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζεακαηηθέο βειηηψζεηο ζε θξίζηκα κέηξα απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο θφζηνο, πνηφηεηα, εμππεξέηεζε θαη ηαρχηεηα. 

 Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη  εθαξκνζκέλε ηεο κνξθή, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Χο ΣΠΔ λννχληαη φια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη 

ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. Έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα είλαη έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν πινπνηείηαη κε ρξήζε πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο. Έλα δηαδηθηπαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη εζηηάδεη ζηε δηαζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε 

ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 Ζ δεκφζηα δηνίθεζε, δειαδή ε εθηειεζηηθή δνκή ηνπ θξάηνπο ε νπνία πινπνηεί ηα 

πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

 Ο αλαζρεδηαζκφο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο γηα λα αλαζρεδηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

 Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί αλαζρεδηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Σα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο εμσζηξεθήο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, δειαδή ζηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εμσζηξεθείο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

1.4 Περιεχόμενα της Μελέτης 

Ζ δνκή ηεο κειέηεο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην 

εμεηαδφκελν πεδίν. Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

 Σελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην θεθάιαην 3. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη 

αλά ελλνηνινγηθή νληφηεηα έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 1.3 

 Σελ ζχλζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο «Αλαζρεδηαζκφο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε Γηαδηθηπαθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» ζην θεθάιαην 4. 

 Σελ παξνπζίαζε πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζεο θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ κε ην δηθφ καο 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

κειινληηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πεδίνπ. 
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2 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

2.1 Εισαγωγή 

Ζ κειέηε ζα βαζηζηεί ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. ην άξζξν [42] ζθηαγξαθνχληαη ηα βαζηθά 

βήκαηα γηα κία απνηειεζκαηηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Σα βήκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλαδήηεζε άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ην εμεηαδφκελν πεδίν 

 Αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ησλ επηιεγκέλσλ άξζξσλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ φιεο νη έλλνηεο ηνπ 

πεδίνπ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. 

 χλζεζε ησλ δηαθξηηψλ ελλνηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ κέζσ πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (cases). 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζα αθνινπζήζεη ηελ πξναλαθεξφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. 

Αξρηθά, ζα επηιεγεί ε βηβιηνγξαθία ε νπνία ζα αθνξά ηηο βαζηθέο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηε ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε έλλνηα ζα δηεξεπλεζνχλ νη παξαθάησ ζπληζηακέλεο: 

 νη ζπληζηψζεο πνπ νξίδνπλ ηελ θάζε έλλνηα 

 νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

 ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

Αθνινπζεί ε ζχλζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε ζηφρν ηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο «Αλαζρεδηαζκφο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε Γηαδηθηπαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ». Γηα ηελ 

πεξηγξαθή ζα ζπλδπάζνπκε ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα ησλ ελλνηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα. 

Ζ ζχλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεξηγξαθηθή ζπληζηακέλε (έηζη φπσο δίλνληαη παξαπάλσ). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξνθχςεη ην πιαίζην πεξηγξαθήο ηεο έλλνηαο. 

Σέινο, ζα ζπγθξίλνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ «Αλαζρεδηαζκνχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε 

ρξήζε Γηαδηθηπαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» κε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ ρψξν 

ηεο Δπξσπατθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα, ζα αμηνινγήζνπκε εάλ νη εμεηαδφκελεο 

πεξηπηψζεηο αθνινπζνχλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζα εληνπίζνπκε πηζαλέο παξαιείςεηο βάζεη ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ζα ην επηθαηξνπνηήζνπκε βάζεη ησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ. 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ. 

2.2 Βιβλιογραφική Αναζήτηση 

Σν άξζξν [42] νξίδεη ηε βαζηθή κεζνδνινγία βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο βήκαηα: 

 Αλαδήηεζε άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ην εμεηαδφκελν πεδίν 

 Αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ησλ επηιεγκέλσλ άξζξσλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ φιεο νη έλλνηεο ηνπ 

πεδίνπ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. 

 χλζεζε ησλ δηαθξηηψλ ελλνηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ κέζσ πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (cases). 
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ηελ εξγαζία αθνινπζήζεθε ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε 

ησλ δηαθξηηψλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Σν άξζξν [42] φκσο δελ αλαθέξεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη ζην άξζξν [43] θαη είλαη: 

 Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Πνιιά άξζξα πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο έξεπλαο δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη ζπλεπψο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε πξέπεη λα γίλεη βάζεη δνκεκέλεο δηαδηθαζίαο ψζηε ζηα 

απνηειέζκαηά ηεο λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά άξζξα. 

 Ζ επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο πξέπεη λα γίλεη βάζεη δνκεκέλεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα κελ απνθιεηζηνχλ άξζξα 

πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ έξεπλα.  

Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη ζην [43] είλαη: 

 Ζ αλαιπηηθή ζθηαγξάθεζε ηνπ πεδίνπ έξεπλαο ψζηε λα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη παξάκεηξνη 

βάζεη ησλ νπνίσλ έλα άξζξν αμηνινγείηαη σο ζρεηηθφ. 

 Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ φξσλ αλαδήηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ 

ζθηαγξάθεζε ηνπ πεδίνπ, ψζηε ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

ζρεηηθά άξζξα. 

ηελ εξγαζία αθνινπζήζεθε ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε 

ησλ δηαθξηηψλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο 

2.2.1 Σκιαγράφηση του Πεδίου Έρευνας 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

Αλαιπηηθφηεξα, ε κειέηε ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζρέζεο απηήο θαη 

ζηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ πιαηζίνπ επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ 

δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Οη πξσηνγελείο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη: 

 Ζ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, δειαδή έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, ην νπνίν απαηηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα είδε εηζξνψλ θαη 

παξάγεη έλα ηειηθφ πξντφλ ην νπνίν έρεη αμία γηα ηνλ πειάηε. 

 Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, δειαδή έλα ζπληνληζκέλν πξφγξακκα 

ζεκειηψδνπο αλαζεψξεζεο θαη ε ξηδηθήο επαλαζρεδίαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζεακαηηθέο βειηηψζεηο ζε θξίζηκα κέηξα απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο θφζηνο, πνηφηεηα, εμππεξέηεζε θαη ηαρχηεηα. 

 Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη  εθαξκνζκέλε ηεο κνξθή, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Χο ΣΠΔ λννχληαη φια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη 

ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. Έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα είλαη έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν πινπνηείηαη κε ρξήζε πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο. Έλα δηαδηθηπαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη εζηηάδεη ζηε δηαζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε 

ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 
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 Ζ δεκφζηα δηνίθεζε, δειαδή ε εθηειεζηηθή δνκή ηνπ θξάηνπο ε νπνία πινπνηεί ηα 

πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη θαη δεπηεξνγελήο ελλνηνινγηθέο νληφηεηεο, δειαδή έλλνηεο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ δχν ή παξαπάλσ πξσηνγελψλ ελλνηψλ. Οη δεπηεξνγελήο 

νληφηεηεο ηεο κειέηεο είλαη: 

 Ο αλαζρεδηαζκφο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο γηα λα αλαζρεδηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

 Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί αλαζρεδηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Σα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο εμσζηξεθήο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, δειαδή ζηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εμσζηξεθείο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Σέινο, ε κειέηε πεξηιακβάλεη κία πεξηζζφηεξν ζχλζεηε δεπηεξνγελή έλλνηα ε νπνία πξνέξρεηαη 

απφ ηε ζχλζεζε δεπηεξνγελψλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ: 

 Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, δειαδή ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

αλαζρεδηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ηεξαξρηθή δνκή ησλ ελλνηνινγηθψλ νληνηήησλ ηεο κειέηεο 

θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 
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Αλαζρεδηαζκόο 
Δπηρεηξεζηαθώλ 

Γηαδηθαζηώλ

Δπηρεηξεζηαθή 
Γηαδηθαζία

Αλαζρεδηαζκόο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε 
ρξήζε Γηαδηθηπαθώλ 

Πιεξνθνξηαθώλ 
πζηεκάησλ

Γηαδηθηπαθά 
Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο

Γηαδηθηπαθά 
Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα

Αλαζρεδηαζκόο 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο

Αλαζρεδηαζκόο κε 
ρξήζε Πιεξνθνξηθήο

Γεκόζηα Γηνίθεζε

 

ρήκα 1 Οη ελλνηνινγηθέο νληόηεηεο ηεο κειέηεο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο 

2.2.2 Επιλογή Όρων Αναζήτησης 

Οη φξνη αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη αθξηβείο φξνη ησλ ελλνηψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

2.2.3 Διαδικασία Αναζήτησης Άρθρων 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ δηαδνρηθά βήκαηα: 

1) Έξεπλα κε βάζε βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο 

2) Έξεπλα κε βάζε Δξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην state-of-the-art ζην εμεηαδφκελν πεδίν. 

3) Έξεπλα ζην δηαδίθηπν, ζε επηιεγκέλα site εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, κε βάζε ιέμεηο 

θιεηδηά. 

4) Δμέηαζε ησλ άξζξσλ ηα νπνία είηε αλαθέξνληαη ζε άξζξα ηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί είηε 

πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηα άξζξα απηά (ηερληθέο Go backward & Go forward) 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ: 

2.2.3.1 Μελέτη Βιβλιογραφικών Εργασιών 

Σν πξψην βήκα ηεο έξεπλαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ κειεηψλ ε νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην εμεηαδφκελν πεδίν. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κειέηεο βηβιηνγξαθηθψλ εξγαζηψλ είλαη: 
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 Παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ κειέηε ηνπ πεδίνπ, κηα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηνλ κειεηεηή κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην 

εμεηαδφκελν πεδίν 

 Παξνπζηάδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ πεδίνπ 

 Αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ  

Γηα θάζε κία απφ ηηο εμεηαδφκελεο έλλνηεο εληνπίζηεθε κία βηβιηνγξαθηθή εξγαζία, ε νπνία 

απνηέιεζε θαη ηνλ θχξην θνξκφ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αληίζηνηρεο έλλνηαο.  

2.2.3.2 Τεχνικές Go backward & Go forward 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηερληθέο αλαδήηεζε πξνο ηα πίζσ (Go backward) θαη 

αλαδήηεζε πξνο ηα εκπξφο (Go forward). 

Ζ αλαδήηεζε πξνο ηα πίζσ έρεη σο ζηφρν ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηιεγκέλσλ 

άξζξσλ. Απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ: 

 Ο εληνπηζκφο παιαηψλ ζρεηηθά άξζξσλ ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ πνιιά ζχγρξνλα άξζξα. 

 Ο εληνπηζκφο γεληθεπκέλσλ άξζξσλ ζηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ησλ νπνίσλ βαζίζηεθαλ 

πνιιά απφ ηα επηιεγκέλα άξζξα. 

Ζ αλαδήηεζε πξνο ηα εκπξφο έρεη σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ άξζξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο 

βηβιηνγξαθία ηα επηιεγκέλα άξζξα. Ζ αλαδήηεζε πξνο ηα εκπξφο έγηλε κε ρξήζε ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.3, κηα θαη φιεο έρνπλ δπλαηφηεηεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αλαδήηεζε άξζξσλ βάζεη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ ν εληνπηζκφο πξφζθαησλ άξζξσλ ηα νπνία πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηα 

επηιεγκέλα άξζξα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε αλαδήηεζε. 

2.2.3.3 Έρευνα στο Διαδίκτυο 

Σέινο αθνινχζεζε έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη ζε επηιεγκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Ζ έξεπλα 

βαζίζηεθε ζηηο νδεγίεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν [42] θαζψο 

θαη ζηηο πξνηάζεηο επέθηαζήο ηνπο φπσο παξνπζηάδνληαη ζην [43]. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην άξζξν [42] πξνηείλεη ε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε λα γίλεη ζε: 

 Έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν έξεπλαο. 

 Δπηιεγκέλα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεδίν έξεπλαο. 

ηελ εξγαζία ε έξεπλα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ έγηλε ζε έγθπξεο θαη ελεκεξσκέλεο ςεθηαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ άξζξα πεξηνδηθψλ θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο: 

A/A Πεγή Πεξηγξαθή Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε 

1 Scholar Google 
Η κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google ε νπνία είλαη 
εμεηδηθεπκέλε ζηελ αλαδήηεζε επηζηεκνληθώλ 

εξγαζηώλ 
http://scholar.google.com 

2 ΙΕΕΕ 

H Παγθόζκηα Έλωζε ηωλ Ηιεθηξνιόγωλ & 
Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). Εθδίδεη επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά όινπ ηνπ θάζκαηνο δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ 
ειεθηξνιόγωλ κεραληθώλ θαη δηνξγαλώλεη ζπλέδξηα. 

Δηαζέηεη κεραλή αλαδήηεζεο δεκνζηεύζεωλ ζηα 
πεξηερόκελα ηωλ πεξηνδηθώλ & ηωλ ζπλεδξίωλ ηεο. 

http://ieeexplore.ieee.org/ 
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4 Elsevier 
Έλαο από ηνπο γλωζηόηεξνπο εθδνηηθνύο νίθνπο 
παγθνζκίωο. Εθδίδεη εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά & 
βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη κε έξεπλα & ηερλνινγία. 

http://www.elsevier.com/ 

5 SPRINGERLINK 

Έλαο από ηνπο γλωζηόηεξνπο εθδνηηθνύο νίθνπο 
παγθνζκίωο. Εθδίδεη εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά & 

βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη κε έξεπλα. Επίζεο εθδίδεη 
πξαθηηθά ζπλεδξίωλ. 

http://www.springerlink.com/ 

 

H αλαδήηεζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην [43], πξέπεη λα δηεμαρζεί βάζεη πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ 

φξσλ ψζηε ζηα απνηειέζκαηα λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά άξζξα. Οη φξνη αλαδήηεζεο 

είλαη ε νξνινγία φισλ ησλ βαζηθψλ ζπληζηακέλσλ ηεο κειέηεο, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ παξάγξαθν 2.2.1.  

Απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ήηαλ ν εληνπηζκφο ηεο πνιχ πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα νπνία 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

2.3 Ανάλυση της Βιβλιογραφίας 

Ζ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηείηαη βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηγξαθηθψλ 

ζπληζησζψλ γηα θάζε έλλνηα. Γηα θάζε έλα απφ ηα ηεθκήξηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

εληνπίδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δειαδή κε: 

 ηηο ζπληζηψζεο πνπ νξίδνπλ ηελ θάζε έλλνηα 

 ηνπο ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

 ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

ηε ζπλέρεηα, ζπλζέηνπκε ηηο παξαπάλσ ζπληζηακέλεο απφ θάζε βηβιηνγξαθηθή πεγή θαη 

πξνθχπηεη ε πεξηγξαθή θάζε έλλνηαο κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο. 

2.4 Σύνθεση της Βιβλιογραφίας και Δημιουργία Εννοιολογικού 

Πλαισίου 

Αθνινπζεί ε ζχλζεζε φισλ ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ελλνηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε 

θάζε ηεο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ηελ έλλνηα ηνπ «αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ».  

Ζ δεκηνπξγία ηεο ελλνηνινγηθήο πεξηγξαθήο ζα βαζηζηεί ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη ζην 

άξζξν [42]. Αλαιπηηθφηεξα, ην άξζξν πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ην 

νπνίν ζα απνηειεί ζπλδπαζκφ φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζπληζηακέλεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

έγηλε ε πεξηγξαθή φισλ ησλ ελλνηψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη νη νπνίεο είλαη: 

 νη ζπληζηψζεο πνπ νξίδνπλ ηελ έλλνηα 

 νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ  

 ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

 ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ ζπληζηακέλσλ ζα ζπλδπάζνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζπληζηακέλεο 

ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ελλνηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμεηαδφκελε έλλνηα. Ο 
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ζπλδπαζκφο ησλ ζπληζηακέλσλ ελλνηψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.2.1. 

2.5 Αξιολόγηση του Πλαισίου 

Σέινο, ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα αμηνινγεζεί θαη ζα επηθαηξνπνηεζεί. Ζ 

αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Αξρηθά ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ ζα 

ζπγθξηζνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην. Σέινο, εάλ είλαη απαξαίηεην, ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα επηθαηξνπνηεζεί βάζεη ησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ. 
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3 Παρουσίαση και Ανάλυση της Βιβλιογραφίας  

3.1 Εισαγωγή 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία ηνπ εμεηαδφκελνπ πεδίνπ. πγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλάο καο γηα ηηο πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ, έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 2.2.1. 

Δπεηδή ν φγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη πνιχ κεγάινο δελ παξνπζηάδεηαη φιε ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία πνπ εληνπίζηεθε.  

Αληίζεηα, γηα θάζε έλα απφ ηα ηεθκήξηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο εληνπίδνληαη ηα ηκήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δειαδή κε: 

 ηηο ζπληζηψζεο πνπ νξίδνπλ ηελ θάζε έλλνηα 

 ηνπο ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

 ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

ηε ζπλέρεηα, ζπλζέηνπκε ηηο παξαπάλσ ζπληζηακέλεο απφ θάζε βηβιηνγξαθηθή πεγή θαη 

πξνθχπηεη ε πεξηγξαθή θάζε έλλνηαο κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο. 

3.2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες 

3.2.1 Εισαγωγή 

Ζ έλλνηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (business process) έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνχ ε παξαδνζηαθή ηεξαξρηθή νξγαλσζηαθή δνκή ησλ νξγαληζκψλ κε ηε 

ινγηθή ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ έρεη δεκηνπξγήζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ 

επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ζπλνιηθά γηα ηελ επηρείξεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα 

πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πξνθχπηνπλ απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ ηκεκάησλ. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κίαο νξγαλσηηθήο 

κνλάδαο ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη ηελ νιηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

απφδνζεο. Ζ ινγηθή ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ νξηδφληηα νπηηθή ζεψξεζεο ελφο 

νξγαληζκνχ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη απφ φιεο ηηο νξγαλσηηθέο 

κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ πειαηψλ. 

3.2.2 Ορισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Ζ έλλνηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζπλαληάηαη επξέσο ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

Πξνζέγγηζε πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

[1] 
Έλα ζχλνιν θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα είδε εηζξνψλ 

θαη απνδίδνπλ κηα εθξνή πνπ έρεη αμία γηα έλαλ πειάηε. 

[4]  
Έλα δνκεκέλν, κεηξεκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο γηα έλαλ πειάηε ή κηα αγνξά 

[17] 
Μηα αιιεινπρία θαζνξηζκέλσλ ελεξγεηψλ, ζρεδηαζκέλσλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα. 
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Πξνζέγγηζε πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

[33] 
Μηα αιιειέλδεηε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο εηζξνέο ζηα επηρεηξεζηαθά απνηειέζκαηα κέζσ ηεο αιιαγήο 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ νληνηήησλ. 

[34] 

To ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ, ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ππνέξγσλ 

ή ησλ απιψλ βεκάησλ κε ηα νπνία παξάγεηαη ην πξαγκαηηθφ έξγν ηεο 

επηρείξεζεο, απηφ δειαδή πνπ παξάγεη ηελ νηθνλνκηθή εθξνή πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε θέξδνπο.  

[35] 
Σν ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, είηε απηφο είλαη ν εζσηεξηθφο είηε ν 

εμσηεξηθφο. 

[36] 

Μηα θάζεηε ή νξηδφληηα νξγαλσζηαθή κνξθή, ε νπνία ελζσκαηψλεη θαη 

απεηθνλίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ έξγσλ, ησλ ξφισλ, ησλ νκάδσλ, ησλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ζηνλ πειάηε. 

[53] 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πφξσλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία 

ηθαλνπνηνχλ αθελφο ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη αθεηέξνπ ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Πίλαθαο 1 Οξηζκνί Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη: 

 Δηζξνή (input): είλαη ηα πιηθά, πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα ηα νπνία απαηηνχληαη ηελ παξαγσγή 

ηεο εθξνήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Δθξνή (output): είλαη ηα ηειηθά πξντφληα, πιεξνθνξίεο ή ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

εηζξνέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Γηαδηθαζία Μεηαζρεκαηηζκνχ (transformation): είλαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

εηζξνψλ ζε εθξνέο, δειαδή ε δηαδηθαζία πνπ πξνζζέηεη αμία ζηηο εηζξνέο 

κεηαζρεκαηίδνληάο ηεο ζε ηειηθφ πξντφλ πνπ έρεη αμία γηα ηνλ πειάηε. 

Γηαγξακκαηηθά, κία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία αλαπαξίζηαηαη σο εμήο: 

 

ρήκα 2 Αλαπαξάζηαζε Δπηρεηξεζηαθήο Γηαδηθαζίαο 

[πεγή: http://www.jiscinfonet.ac.uk] 

 

Πέξα ησλ ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο δηαζέηνπλ θαη ηα 

αθφινπζα γλσξίζκαηα [10]: 



«Αλαζρεδηαζκόο Γηαδηθαζηώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ» 

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία 

Σειίδα - 23 

 Έρνπλ πειάηεο, νη νπνίνη απνδέρνληαη ηηο εθξνέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη θξίλνπλ ηελ πνηφηεηά 

ηνπο. 

 ηφρνο ηνπο είλαη ε παξαγσγή ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηνπο πειάηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 Έρνπλ ηδηνθηήηε (owner), δειαδή έρνπλ έλαλ ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο ηε δηνηθεί θαη ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο. 

 Γξνπλ δηαιεηηνπξγηθά, δελ πεξηνξίδνληαη δειαδή ζηα φξηα ελφο ηκήκαηνο ή ιεηηνπξγηθήο 

κνλάδαο.  

 Γηεθπεξαηψλεηαη ζπιινγηθά, κε ηε ζπλεξγαζία κηαο νκάδαο αηφκσλ. 

 Πεξηέρνπλ κία αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

πλεπψο, ζε κηα δηαδηθαζία δελ εζηηάδνπκε ηε πξνζνρή καο ζε κηα κεκνλσκέλε ελέξγεηα αιιά 

ζε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ φιεο καδί ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο δελ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ βειηηζηνπνίεζε θάζε 

επηκέξνπο ελέξγεηαο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο απαηηεί ηε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηε ην βέιηηζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Σν βέιηηζην απνηέιεζκα είλαη 

ζπλήζσο ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Έλαο πειάηεο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, αιιά γηα ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

ηνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, δειαδή γηα ηηο εθξνέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο. 

πλεπψο, ε νξγάλσζε βάζεη δηαδηθαζηψλ ηνπνζεηεί ηνλ πειάηε ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηεο 

επηρείξεζεο [3]  

3.2.3 Κατηγοριοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

ηφρνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη νη παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

3.2.3.1 Η αλυσίδα αξίας 

O Μ. Porter, ζην [44] παξνπζηάδεη ηελ επηρείξεζε σο κηα αιπζίδα αμίαο παξνπζηάδνληαο ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο σο θνκκάηηα ηεο αιπζίδαο αμίαο. Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα. 
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ρήκα 3 Η αιπζίδα αμίαο 

[πεγή: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Porter_Value_Chain.png] 

 

χκθσλα κε ην [44] νη δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο ρσξίδνληαη ζηηο θχξηεο (primary) θαη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο (support). Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

επηρείξεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία, δηαλνκή, πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ 

πξντφληνο. Οη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηβάιινπλ ηηο θχξηεο θαη παξέρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ δηαζθάιηζή ηνπο. 

Οη θχξηεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

 Γηαρείξηζε εηζεξρνκέλσλ (inbound logistics): νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ (παξαιαβή, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε απνζεκάησλ, επηζηξνθέο 

ζε πξνκεζεπηέο θα) 

 Λεηηνπξγίεο (operations): νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξψησλ 

πιψλ ζην ηειηθφ πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηαρείξηζε εμεξρνκέλσλ (outbound logistics): νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη γηα ηελ 

θχιαμε θαη ηελ δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο (marketing and sales): νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή ησλ κέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαλαισηή λα ελεκεξσζεί γηα ην πξντφλ θαη λα ην 

αγνξάζεη. 

 Τπεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (services): νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ αχμεζε ή δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο. 

Οη ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

 Δζσηεξηθή Τπνδνκή (infrastructure): πεξηιακβάλεη ηελ γεληθή δηνίθεζε, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηνλ ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηελ λνκηθή ππνζηήξημε. Ζ δνκή 

ππνζηεξίδεη φιε ηελ αιπζίδα αμίαο. 

 Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ (human resources): πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζηειέρσζε, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο. 
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 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (technology): αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη κε ηελ βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνινίπσλ ιεηηνπξγηψλ 

ζηελ αιπζίδα αμίαο. 

 Πξνκήζεηεο / Αγνξέο (procurement): πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απφθηεζε αγαζψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

3.2.3.2 Το μοντέλο staff-line 

χκθσλα κε ην staff-line model πνπ πξνηείλεηαη ζην [54], νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελφο 

νξγαληζκνχ ρσξίδνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα:  

 ηξαηεγηθφ Δπίπεδν; δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

 Λεηηνπξγηθφ Δπίπεδν; Οη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο αιιειεπηδξά κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

 Τπνζηεξηθηηθφ Δπίπεδν; Οη δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα δχν παξαπάλσ επίπεδα 

Ζ πξνζέγγηζε [10], επεθηείλεη ην παξαπάλσ κνληέιν θαη θαηαηάζζεη ηηο δηαδηθαζίεο κηαο 

επηρείξεζεο ζηηο θαηεγνξίεο: 

 Κχξηεο δηαδηθαζίεο (core processes), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πειάηε θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο αιπζίδαο αμίαο. Μέζσ ησλ θχξησλ δηαδηθαζηψλ, ε 

επηρείξεζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ζπλεπψο  ε πνηφηεηά ηνπο 

ζπληειεί ζηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζή ηνπ. Δίλαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ. 

 Τπνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο (support processes), νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ πειάηε. Πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ εμσηεξηθφ πειάηε έκκεζα, κε ηελ ππνζηήξημε 

κηαο θχξηαο δηαδηθαζίαο, ή κπνξεί λα πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε θαη άκεζα, κε ηελ 

παξνρή ελφο θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Δίλαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ππνζηεξηθηθνχ 

επηπέδνπ. 

 Γηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο (management processes), νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ θχξησλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ή κε ην ζρεδηαζκφ ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν. Δίλαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ. 

Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Γηνηθεηηθέο Γηαδηθαζίεο

Κύξηεο Γηαδηθαζίεο

Τπνζηεξηθηηθέο Γηαδηθαζίεο

Ιθαλνπνίεζε 

Πειαηώλ

 

ρήκα 4 Καηεγνξίεο Γηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ην staff-line κνληέιν 

[πεγή: [10]] 

 

3.2.4 Τρόπος οργάνωσης παραδοσιακών επιχειρήσεων 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, έρνπλ νξγαλσζεί 

θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ Άληακ κηζ, ηνπ Υέλξπ Φνξλη θαη ηνπ Άιθξελη ιφαλ. 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ε νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Βάζεη απηνχ ηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο, ε επηρείξεζε νξγαλψλεηαη 

ζε ηκήκαηα κε απζηεξή ηεξαξρηθή δνκή, παγησκέλεο γξαθεηνθξαηηθέο κεζφδνπο δηνίθεζεο νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απζηεξφ θαη ζπλερή έιεγρν. 

Ο Άληακ κηζ αλέπηπμε ηελ αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο [83]. Αλαηξέπνληαο ηελ σο 

ηφηε πξαθηηθή, πνπ επέβαιιε φια ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έλα άηνκν, πξφηεηλε ην θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζε πνιιά κηθξά 

επαλαιακβαλφκελα θαζήθνληα, πνπ θαζέλα απφ απηά εθηεινχληαη απφ έλα εμεηδηθεπκέλν 

εξγαδφκελν. Απνηέιεζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ήηαλ ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε ηξεηο ιφγνπο: ζηελ αχμεζε ηεο επηδεμηφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο, ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ 

ράλεηαη απφ ηε κεηάβαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ κηα εξγαζία ζε κηα άιιε, θαη ηέινο ζηελ 

εθεχξεζε κεραλψλ πνπ βνεζνχλ ηνλ εξγαδφκελν λα εθηειεί απνδνηηθφηεξα ηελ εξγαζία ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ν Υέλξπ Φνξλη πεξηφξηζε πεξαηηέξσ ηε δνπιεηά ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία πιένλ 

ζπλίζηαηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο απινχ αληηθεηκέλνπ κε έλαλ θαζνξηζκέλν ηξφπν. Παξάιιεια 

εγθαηλίαζε ηε γξακκή παξαγσγήο ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

κεηαθηλνχληαη εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά 
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κεηαθηλνχληαη ηα ππφ θαηαζθεπή πξντφληα. Ο Φνξλη θαηέζηεζε ηηο ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο 

πεξηζζφηεξν απιέο, παξάιιεια φκσο ν ζπληνληζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ έγηλε πεξηζζφηεξν πεξίπινθνο. 

Ο Άιθξελη ιφαλ δεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ ήηαλ απαξαίηεην λα ππνζηεξίμεη ην 

ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπ Υέλξπ Φνξλη. Ο ιφαλ εθάξκνζε ηελ αξρή ηνπ κηζ γηα θαηακεξηζκφ 

ηεο εξγαζίαο ζηε δηνίθεζε. πγθεθξηκέλα, θαζηέξσζε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο πλεπκαηηθήο 

εξγαζίαο. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ρσξίζηεθε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα (νηθνλνκηθφ, 

κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο) θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ εμεηδηθεχνληαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο. Σα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ απιψο παξαθνινπζψληαο ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλα λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο.  

Σν ηειεπηαίν βήκα ζηε δηακφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην B’ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ νξγαλσζηαθή δνκή πνπ πηνζεηήζεθε είρε ηε κνξθή ηεο ππξακίδαο, ε 

νπνία δηεπθφιπλε ηνλ απζηεξφ έιεγρν πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ελψ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηελ αλάγθε γηα ζπλερή 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο, απιψο πξνζζέηνληαο άηνκα ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεξαξρίαο. Δπίζεο, ε 

εθηέιεζε απιψλ θαζεθφλησλ ηαίξηαδε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλεθπαίδεπηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο επνρήο, θαζψο δελ απαηηνχληαλ ζεκαληηθή θαη καθξνρξφληα εθπαίδεπζε. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηηο παξαπάλσ αξρέο ηαίξηαδε απφιπηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ καδηθή 

παξαγσγή, απμαλφκελε δήηεζε θαη ζηαζεξφηεηα νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηρεηξήζεηο κε 

ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά δε κπνξνχλ φκσο λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. 

 

3.2.5 Επιχείρηση εστιασμένη στις διαδικασίες 

Ζ επηρείξεζε πνπ έρεη νξγαλσζεί βάζεη δηαδηθαζηψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηρείξεζε ε 

νπνία έρε νξγαλσζεί ηεξαξρηθά. H έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε 

δνκή ηεο εμνπζίαο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. ηελ ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ην 

θάζε ηκήκα έρεη κηθξή ή θαζφινπ γλψζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άιινπ. Σν απνηέιεζκα 

είλαη κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία (ππεξθαιχςεηο δξαζηεξηνηήησλ, ηνπηθή θαη φρη νιηθή βειηίσζε, 

ζπγθξνχζεηο, κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία). Αληίζεηα, ε έλλνηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζία 

παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε παξάγεη αμία γηα ηνλ πειάηε ηεο. Ζ 

δηαδηθαζηηθή ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηα ζηειέρε πνπ ηα απαξηίδνπλ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά, γηα λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ επηζπκεί ν πειάηεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ 

παξαδνζηαθή ηεξαξρηθή δνκή θαη απηψλ πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζηηο δηαδηθαζίεο [17]. 

 

Παράμεηρος  Δπιχείρηζη με ιεραρχική 

δομή 

Δπιχείρηζη εζηιαζμένη 

ζηις διαδικαζίες  

Καλάιηα επηθνηλσλίαο Ρνή πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνινπζεί απζηεξά κηα 

ζπγθεθξηκέλε δνκή 

Αλνηθηή θαη ειεχζεξε ξνή 

πιεξνθνξηψλ 

Γξαζηεξηφηεηεο Οκνηφκνξθεο θαη Πνηθίιινπλ ζε θάζε 
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Παράμεηρος  Δπιχείρηζη με ιεραρχική 

δομή 

Δπιχείρηζη εζηιαζμένη 

ζηις διαδικαζίες  

πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο επηρεηξεζηαθή κνλάδα 

Δμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ Βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρία θαη 

αξραηφηεηα 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη 

απφ ελδπλακσκέλα άηνκα κε 

ζρεηηθή εκπεηξία 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα Αξγή θαη δηζηαθηηθή, αθφκα 

θαη φηαλ νη θαηαζηάζεηο 

απαηηνχλ αιιαγή 

Οη αιιαγέο δελ ζηακαηνχλ, 

ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο 

δηαξθνχο βειηίσζεο 

Έκθαζε εξγαζηψλ Έκθαζε ζηηο γξαπηέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηνπο ηχπνπο 

Έκθαζε ζηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

Έιεγρνο Απζηεξφο, κέζσ ηππηθψλ, 

άθακπησλ ζπζηεκάησλ 

ρεδηαζκφο αληηθεηκεληθψλ 

κέηξσλ ζχγθξηζεο γηα θάζε 

δηαδηθαζία 

πκκεηνρή Υακειή ξνή πιεξνθνξηψλ 

πξνο ηα πάλσ, νη απνθάζεηο 

ηεο δηνίθεζεο αλαθνηλψλνληαη 

ζηνπο ππαιιήινπο  

Οκαδηθφ πλεχκα κε 

ζπλεξγαζία 

Πίλαθαο 2 ύγθξηζε Δπηρεηξήζεσλ κε Ιεξαξρηθή Γνκή θαη Δπηρεηξήζεσλ Δζηηαζκέλσλ ζηηο Γηαδηθαζίεο 

[πεγή: [17]] 

 

Ζ επηρείξεζε πνπ είλαη εζηηαζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο έρεη σο βαζηθφ άμνλα ηεο ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Παξάιιεια, κπνξεί πνιχ πην εχθνια λα αμηνινγήζεη ηελ απφδνζή ηεο 

θαη λα αλαζρεδηάζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ψζηε λα κεηψζεη ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα 

απμήζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε κεηάβαζε κηαο επηρείξεζεο ζηελ ιεηηνπξγία βάζεη 

δηαδηθαζηψλ είλαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο αλαζρεδηαζκφο 

ζηνρεχεη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ, επηδηψθνληαο παξάιιεια 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ηνπο [3]. Ζ έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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3.3 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

3.3.1 Εισαγωγή 

Οη κεηαβνιέο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο νδεγνχλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγία ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο γηα δχν αηψλεο ήηαλ νξγαλσκέλεο 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο (βι. θεθάιαην 3.2.4). Οη αξρέο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο είρε ζρεδηαζζεί ε δνκή, ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ηζρχνπλ 

πιένλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαζρεδηαζζνχλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λένπ πεξηβάιινληνο. Μία πξνζέγγηζε πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

νξγάλσζε βάζεη δηαδηθαζηψλ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή απαηηεί ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

νλνκάδεηαη αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (business process reengineering). Ό 

φξνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζην [1], ην νπνίν απνηειεί ηελ πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηηο 

ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ δελ επηδεηείηαη ε νξηαθή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

πξαγκαηνπνηψληαο βειηησηηθέο θηλήζεηο ζε απηήλ. Ο αλαζρεδηαζκφο ζεκαίλεη επαλίδξπζε ηεο 

επηρείξεζεο. Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ νη επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ ε επηρείξεζε 

αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζε θξίζηκνπο ηνκείο 

φπσο είλαη ην θφζηνο, ε ηαρχηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Ο αλαζρεδηαζκφο είλαη ε απάληεζε ζηελ απαίηεζε ηνπ ζεκεξηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα επέιηθηεο επηρεηξήζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ιηηέο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα λα παξάγνπλ 

πξντφληα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, πξσηνπφξεο γηα λα πξνζθέξνπλ ηερλνινγηθά εμειηγκέλα 

πξντφληα, θαη ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ πνηφηεηα θαη εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο [2]. 

3.3.2 Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Σν λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηηο ζπλερήο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ απηψλ
1
. 

3.3.2.1 Ισχυροποίηση της θέσης των καταναλωτών 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα ην θέληξν βάξνπο ζηε ζρέζε παξαγσγψλ 

θαηαλαισηψλ κεηαηνπίζηεθε απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα αγαζά μεπεξλνχζε ηελ παξαγσγή. Ζ 

ζπλερήο αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο δεκηνπξγνχζε ξαγδαία 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο νπνηαδήπνηε πξντφληα παξήγαγαλ, ζπλεπψο έζηξεθαλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δπλακηθφηεηαο. 

Παξάιιεια, νη θαηαλαισηέο δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηα πξντφληα πνπ ππήξραλ, ελψ νη 

νιηγνπσιηαθέο ή αθφκα θαη κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε πνιιέο αγνξέο 

πεξηφξηδαλ ηηο επηινγέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ φηη ηνπο 

πξνζθεξφηαλ. Σα πξάγκαηα φκσο άιιαμαλ. Απφ ηε πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, πεξηζζφηεξνη 

παξαγσγνί πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα πξντφληα. Ζ ζεκαληηθή πξφνδνο ηεο 
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ηερλνινγίαο έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ απμάλεη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λένη παξαγσγνί ζε φιν ηνλ θφζκν λα παξάγνπλ πξντφληα, ελψ 

επηρεηξήζεηο ζε ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο θαηαθιχδνπλ ηηο δπηηθέο αγνξέο κε πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα ζε ρακειέο ηηκέο. 

Παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη θάκςε ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο δήηεζεο παγθνζκίσο πνπ 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο αγνξέο 

εηζέξρνληαη ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο. Ζ δήηεζε δελ θαιχπηεη ηελ απμαλφκελε πξνζθνξά 

ζπλεπψο νη θαηαλαισηέο, πιένλ, δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αγνξάδνπλ φηη ηνπο πξνζθέξεηαη, 

θαη επηπιένλ είλαη πην ελεκεξσκέλνη. Πιένλ δνχκε ηελ επνρή ηεο «δηθηαηνξίαο ηνπ 

θαηαλαισηή» ή ηεο «δεκνθξαηίαο ηεο αγνξάο» [3].  

3.3.2.2 Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού 

Γηα πνιιά ρξφληα νη επηρεηξήζεηο αληαγσληδφληνπζαλ κε βάζε ηηο ηηκέο. Ήηαλ επαξθέο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πξνζθέξνπλ έλα απνδεθηφ πνηνηηθά πξντφλ ζε αληαγσληζηηθή ηηκή ψζηε λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο κεγάισλ θαη νκνηνγελψλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο. Ζ χπαξμε πνιιψλ 

πεξηνξηζκψλ ζην ειεχζεξν εκπφξην δεκηνπξγνχζε πξνζηαζία ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο έλαληη 

ησλ μέλσλ αληαγσληζηψλ. Σέινο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεπφκελεο ηε δεζπφδνπζα 

ζέζε ηνπο ζηα παξαδνζηαθά θαλάιηα δηαλνκήο, ηε θήκε ηνπο θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πνπ 

ήηαλ απφξξνηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο, δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξφηαηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζηηο αγνξέο. 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα ε παξαπάλσ ζπλζήθεο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ. Ο 

αληαγσληζκφο φρη κφλν εληείλεηαη ζεκαληηθά, αιιά δηαθνξνπνηείηαη. Ζ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί ζηε ηκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ. Ζ έλλνηα ησλ καδηθψλ αγνξψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη απφ έλα φκνην πξντφλ δελ πθίζηαηαη πιένλ. Οη αγνξέο ηκεκαηνπνηνχληαη βάζεη 

δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ, γεσγξαθηθψλ αθφκα θαη ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα 

θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο νη επηρεηξήζεηο είλαη αλαγθαζκέλεο λα πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλα 

πξντφληα ζε θαηάιιειεο ηηκέο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ππνζηεξηδφκελα απφ 

ην ζσζηφ κίγκα πξνβνιήο. Νέεο επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεπφκελεο ηελ επειημία ηνπο, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο, απνζπνχλ κεξίδηα αγνξάο απφ παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο, ζηνρεχνληαο 

ζε πνιχ κηθξά θαη εμεηδηθεπκέλα ππφ-ηκήκαηα ηεο αγνξάο. O αληαγσληζκφο, πιένλ, ζπληειείηαη 

ζε πνιιά επίπεδα. Ζ ηηκή, ε πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ απνηεινχλ πιένλ 

αληαγσληζηηθή αλαγθαηφηεηα θαη φρη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ έρνπλ απμεζεί. Ζ ηαρχηεηα εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, νη ππεξεζίεο 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πψιεζε, νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη ε 

αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο απνηεινχλ ηηο λέεο εζηίεο αληαγσληζκνχ. 

Πιένλ, ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο δελ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ 

επηθξάηεζε ηεο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αθνινπζνχληαη ζπρλά απφ ηηο αληηνηθνλνκίεο ιφγσ 

ππεξβνιηθνχ κεγέζνπο. Ζ επειημία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ηηο θαζηζηά θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε κνληέξλσλ δηαχισλ δηαλνκήο θαη ηελ έγθπξε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Ζ ηαρχηεηα πιένλ είλαη 

ην θιεηδί ηεο επηθξάηεζεο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

Σέινο, ε ηερλνινγία αιιάδεη ηνπο φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη ζπλερψο απμαλφκελεο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγνχλ απμεκέλεο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ πίεζε 

γηα λέα πξντφληα είλαη ηεξάζηηα, ελψ ην πνζνζηφ απνηπρίαο ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ 

είλαη πνιχ πςειά.  
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3.3.2.3 Συνεχής αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ε αιιαγή είλαη ζπλερήο, ηαρχηαηε θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απξφβιεπηε. Σν κφλν ζηαζεξφ ζηνηρείν ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ε αιιαγή. Νένη αληαγσληζηέο εκθαλίδνληαη δηαξθψο. Νέα πξντφληα εηζάγνληαη 

θαη κεηαβάιινπλ ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. Οη θχθινη δσήο ησλ πξντφλησλ κεηψλνληαη, ελψ 

θαη ηα πνζνζηά απνηπρίαο ησλ πξντφλησλ απμάλνληαη ζεκαληηθά. 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη ηαρχηαηα θαη νη γλσζηνί νηθνλνκηθνί θχθινη δελ 

ηζρχνπλ πιένλ κε ηελ απζηεξφηεηα θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα πνπ γλσξίδακε. Οη νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο εθδειψλνληαη απξφνπηα, νη επηπηψζεηο ηνπο εμαπιψλνληαη ηαρχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηνπο 

είλαη κεγαιχηεξε. Ζ ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, δεκηνπξγψληαο 

αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Ο ρξφλνο πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηε δηάζεζε ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο. Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο καθξνπξφζεζκα, αλ θαη παξακέλεη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, έρεη κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Απξνζδφθεηα γεγνλφηα πνπ αιιάδνπλ ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ζπλήζε θαηλφκελα. Ζ επηρείξεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα πνιπηάξαρν πεξηβάιινλ. Γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο είλαη απαξαίηεηε ε επειημία. Μηα επηρείξεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο, καδηθήο παξαγσγήο θαη ζπλερνχο αλάπηπμεο είλαη 

θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. 

3.3.3 Ορισμός Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Ζ έλλνηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ είλαη πάγηα. ηελ 

βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 

Πξνζέγγηζε πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

[1] 

Αλαζρεδηαζκφο είλαη ε ζεκειηψδεο αλαζεψξεζε θαη ε ξηδηθή 

επαλαζρεδίαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

ζεακαηηθέο βειηηψζεηο ζε θξίζηκα κέηξα απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

θφζηνο, πνηφηεηα, εμππεξέηεζε θαη ηαρχηεηα. 

[4] 

Γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ αλαζρεδηαζκφο θαη θαηλνηνκία 

δηαδηθαζηψλ: 

 Ο αλαζρεδηαζκφο (process re-engineering) είλαη κφλν έλα θνκκάηη ηεο 

ξηδηθήο αιιαγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ κηαο 

θαηλνχξηαο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ θαηλνηνκία (process innovation) πεξηιακβάλεη ηε ζεψξεζε κηαο 

επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο, ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζε φιεο ηηο πεξίπινθεο ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσζηαθέο 

δνκέο. 

[9] 

Ο αλαζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά 

ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ξηδηθή βειηίσζε ζε 

ρξφλν, θφζηνο, πνηφηεηα θαη αληίιεςε ησλ πειαηψλ γηα ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Πξνζέγγηζε πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

[12] 

Ο αλαζρεδηαζκφο αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ εθείλεο πνπ δελ 

παξάγνπλ αμία ζηελ αιπζίδα πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δίλαη δειαδή έλαο 

εληειψο ηξφπνο επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα αλαλεψζνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο 

ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνπο πειάηεο. 

[15] 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο ζεκειηψδεηο 

ηθαλφηεηεο (core competencies) ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ζεακαηηθή βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηεο. 

[17] 

Αλαζρεδηαζκφο είλαη ε επαλεμέηαζε, ε αλαδφκεζε θαη ν αλαζρεδηαζκφ 

ηεο επηρεηξεζηαθήο δνκήο, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ησλ 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγείηαη θαη δηαρέεηαη αμία. 

[18] 

Ο αλαζρεδηαζκφο πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ ππάξρνπζσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξσηνπνξηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο αλαζρεδηαζκφο είλαη 

νπζηαζηηθά κηα πξνζέγγηζε πνπ βνεζά ηα άηνκα ζηελ επηρείξεζε λα 

επαλαμηνινγήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, εηδηθφηεξα κε ην λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ, 

δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ αμία ζηνλ ηειηθφ, εμσηεξηθφ πειάηε. 

[19] 

Αλαζρεδηαζκφο είλαη ε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε  

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία γηα λα δηνξζψζεη ξηδηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζεκαληηθνχο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. 

[20] 

Ο αλαζρεδηαζκφο αθνξά ηελ ξηδηθή αλαζεψξεζε ησλ ππαξρφλησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ βειηηψζεσλ ζε 

δείθηεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ. 

[37] 

Ο αλαζρεδηαζκφο είλαη ε απφ ηα ζεκέιηα επαλεμέηαζε θαη αλαζρεδίαζε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ  δηαδηθαζηψλ θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο κηαο 

επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ  επίηεπμε δξακαηηθήο βειηίσζεο ζε θιέγνληεο 

ηνκείο φπσο ε πνηφηεηα, ε παξαγσγηθφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη  γηα λα θηάζεη έλα πξντφλ ζηελ αγνξά 

Πίλαθαο 3 Πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Αλαζρεδηαζκό Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη φηη είλαη ζεκειηψδεο, 

ξηδηθφο θαη εκπεξηέρεη ζεακαηηθέο βειηηψζεηο [1]. 

 Ο φξνο ζεκειηώδεο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξνρσξά ζε πιήξε θαηάξγεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο, πξηλ ζρεδηαζηεί ε θαηλνχξηα. Ζ λέα δηαδηθαζία ζρεδηάδεηαη κε 

γλψκνλα ην ηη πξέπεη λα γίλεηαη θαη φρη ην ηη γίλεηαη κέρξη ηψξα. 

 Ο φξνο ξηδηθόο αλαζρεδηαζκφο ζεκαίλεη λα αγλνεζνχλ εληειψο φιεο νη πξνυπάξρνπζεε 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο θαη λα επηλνεζνχλ εληειψο θαηλνχξηεο κέζνδνη εθηέιεζεο ηεο 
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εξγαζίαο. Ο αλαζρεδηαζκφο ζπλεπψο αθνξά ηελ εμ αξρήο επηλφεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαη φρη ηε βειηίσζε ή ηελ επέθηαζε ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο.. 

 Με ηνλ φξν ζεακαηηθέο βειηηώζεηο ελλννχληαη νη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ ηειηθή εθξνή, θαη φρη απηέο πνπ απιά αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 10%. Ο 

αλαζρεδηαζκφο δελ αθνξά νξηαθέο ή βαζκηαίεο βειηηψζεηο, αιιά ηελ επίηεπμε πνζνηηθψλ 

αικάησλ ζε επηδφζεηο. Ο αλαζρεδηαζκφο πξέπεη λα επηρεηξεζεί κφλν φηαλ ππάξρεη αλάγθε 

εθξεθηηθψλ αιιαγψλ. Γηα νξηαθέο βειηηψζεηο απαηηείηαη ζπληνληζκφο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν αλαζρεδηαζκφο πξνζθέξεη κηα κε απμεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αιιαγή, ξηδηθή 

θαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εμειηθηηθή νπηηθή ηεο ζπλερνχο θαη ζηαδηαθήο βειηίσζεο. 

Πξνυπνζέηεη ην λα αγλνεζνχλ ηα παξαδνζηαθά ιεηηνπξγηθά θαη επηρεηξεζηαθά φξηα θαη δίλεη 

έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή απνδνηηθψλ δπζιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν αλαζρεδηαζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλεμεηαζηνχλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ησλ 

θχξησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαζρεδηαζηνχλ απφ ηελ αξρή θάικα! Σν αξρείν 

ξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.. 

3.3.4 Βασικές Συνιστώσες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

χκθσλα κε ηνπο Hammer θαη Champy, [1], νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε 

έλα πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ είλαη: 

 ρεδηαζκόο ζέζεσλ εξγαζίαο κε κεγαιύηεξν εύξνο θαζεθόλησλ  

Σν πξνυπάξρνλ κνληέιν νξγάλσζεο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο «βηνκεραληθήο επνρήο» θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπδηάζπαζε θαη θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αλαγθαίαο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

γίλεη γηα ηελ παξαγσγή ηεο εμφδνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζε πνιιά κηθξά θαη απιά βήκαηα. Σα 

βήκαηα απηά εθηεινχληαη απφ εξγαδφκελνπο κε ρακειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο. 

Αληίζεηα, ζην λέν κνληέιν νξγάλσζεο ε αλαγθαία εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ηεο εμφδνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο γίλεηαη απφ έλα κφλνλ εξγαδφκελν θαη εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, απφ κηα κηθξή 

νκάδα εξγαδνκέλσλ κε πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο. Απηφ νδεγεί ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο κε κεγάιν εχξνο θαζεθφλησλ - εξγαζηψλ, θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ησλ 

κεγάισλ πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο βεκάησλ θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (ιφγσ εμάιεηςεο ησλ ρξφλσλ κεηαθνξάο θαη αλακνλήο 

κεηαμχ ησλ νπζηαζηηθψλ βεκάησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηα νπνία ραξαθηήξηδαλ ην πξνυπάξρνλ 

κνληέιν νξγάλσζεο, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα θάζε 

πεξίπησζε. 

 Δλδπλάκσζε εξγαδνκέλσλ: νη εξγαδόκελνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

ην πξνυπάξρνλ κνληέιν νξγάλσζεο φιεο νη απνθάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ζην 

πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιακβάλνληαη απφ κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε. Αληίζεηα, 

ζην λέν κνληέιν νξγάλσζεο νη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ιήςε 

θάπνησλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο γίλεηαη κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (πξάγκα ην νπνίν 

νδεγεί ηειηθά θαη ζηε κείσζε ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ) θαη ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ «πειαηψλ» (εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ) ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Οη δξαζηεξηόηεηεο (βήκαηα) ηεο δηαδηθαζίαο εθηεινύληαη κε ηε θπζηθή ηνπο ζεηξά  

Σν πξνυπάξρνλ κνληέιν νξγάλσζεο ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζεηξηαθή εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο 

βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο, γεγνλφο ην νπνίν νδεγνχζε ζε κεγάινπο ρξφλνπο νινθιήξσζεο κηαο 
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δηαδηθαζίαο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λένπ κνληέινπ νξγάλσζεο είλαη θάζε βήκα λα αξρίδεη ζην 

θπζηθφ ηνπ ρξφλν, δειαδή φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ε παξαγσγή φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα απηφ 

εηζφδσλ απφ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 Οη δηαδηθαζίεο έρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο  

Οη παξαδνζηαθέο «γεληθήο ρξήζεο» δηαδηθαζίεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ρξήζηκν κηα δηαδηθαζία λα έρεη έλαλ αξηζκφ 

παξαιιαγψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ελεξγνπνηείηαη γηα πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

κεγέζνπο ή νηθνλνκηθήο αμίαο, ή γηα πειάηεο δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή/θαη αλαγθψλ.  

 Κάζε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην θαηαιιειόηεξν ζεκείν  

ην πξνυπάξρνλ κνληέιν νξγάλσζεο πνιιέο ζεκαληηθέο εξγαζίεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη σο 

ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ παξάγνληαη νη έμνδνη ηεο 

δηαδηθαζίαο, αιιά πινπνηνχληαη απφ άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη 

απφ αληίζηνηρα βνεζεηηθά ηκήκαηα. Όκσο ε εκπεηξία δείρλεη φηη ζεκαληηθά νθέιε (π.ρ. 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ρξφλνπ θαη θφζηνπο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο) κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

εάλ θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο απηέο, εηδηθά νη απινχζηεξεο θαη κηθξφηεξεο, πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζα ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ βνεζεηηθψλ ηκεκάησλ.  

 Μείσζε ειέγρσλ θαη δηαζηαπξώζεσλ  

ην πξνυπάξρνλ κνληέιν νξγάλσζεο νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξβνιηθά πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, νη νπνίεο δελ παξάγνπλ άκεζα αμία θαη ην θφζηνο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 

νθέιε πνπ :πξνζθέξνπλ θαη ηνπο θίλδπλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη εάλ νη έιεγρνη απηνί 

θαηαξγεζνχλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο δηαζηαχξσζεο πνιιαπιψλ 

εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα πεξίπησζε. Γηα απηφ ην ιφγν ζην λέν κνληέιν νξγάλσζεο νη 

έιεγρνη πεξηνξίδνλ ζηνπο απνιχησο αλαγθαίνπο. Οκνίσο κεηψλνληαη νη πξαγκαηνπνηνχκελεο 

δηαζηαπξψζεηο, ζπλήζσο κέζσ κείσζεο ησλ ζρεηηθψλ πνιπάξηζκσλ εγγξάθσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε. 

 Καζηέξσζε ππεπζύλνπ πεξίπησζεο σο κνλαδηθνύ ζεκείνπ επαθήο ηνπ πειάηε  

Γηα πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ ε αλαγθαίν ε εξγαζία γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο εμφδνπ ηεο λα γίλεηαη απφ έλα κφλνλ εξγαδφκελν, ή απφ κηα κηθξή νκάδα 

εξγαδνκέλσλ (φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1 ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ), κηα θαιή πξαθηηθή 

είλαη ε θαζηέξσζε ελφο ππεπζχλνπ γηα θάζε πεξίπησζε. Βαζηθφ ηνπ θαζήθνλ είλαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ αλαγθαίσλ δξαζηεξηνηήησλ (βεκάησλ) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πεξίπησζεο, ε κεηαθνξά ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πειάηε, ε επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ηνπ πειάηε, ε νινθιεξσκέλε 

πιεξνθφξεζε ηνπ, θ.ιπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν πειάηεο έρεη έλα κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο θαη 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαλνήζεη θαη λα δηαρεηξηζζεί ηελ παξακέλνπζα 

πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο (παξά ηηο ελδερφκελεο απινπνηήζεηο ηεο πνπ πηζαλφλ λα έρεη 

ππνζηεί ζηα πιαίζηα πξνεγεζέλησλ πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ). 

 Κπξηαξρνύλ πβξηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζπγθέληξσζε θαη απνθέληξσζε  

ην λέν κνληέιν νξγάλσζεο έρνπκε λέεο πβξηδηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηφζν ηεο απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίαο (θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ ηνπηθψλ 

αλαγθψλ θαη ζπλζεθψλ, θαη ειεπζεξία δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζε απηέο) φζν θαη 

ηεο ζπγθεληξσηηθήο ιεηηνπξγίαο (θεληξηθφο έιεγρνο, εληαίνη θαλφλεο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο). Οη 
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λέεο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ πνιιέο απνθεληξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

εθηεινχληαη θνληά ζηνλ πειάηε ηεο δηαδηθαζίαο, ζηηο αλάγθεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ.  

3.3.5 Άλλες Προσεγγίσεις Αναμόρφωσης Διαδικασιών 

ηελ βηβιηνγξαθία εκθαλίδνληαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο αλακφξθσζεο επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Δπηζπκεηό Απνηέιεζκα 
Πιαίζην Τινπνίεζεο 

Μέζω ελόο κόλν Έξγνπ πλερήο Βειηίωζε 

Δπαπμεηηθή Βειηίωζε 

Γηαδηθαζηώλ 

 Αλάιπζε αμίαο 

Γξαζηεξηνηήησλ  

 Αλάιπζε αμίαο Κφζηνπο  

 Αλάιπζε αμίαο 

Γηαδηθαζίαο  

 Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο 

 Βειηίσζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ 

 Κνζηνιφγεζε 

Γξαζηεξηφηεηαο 

Ρηδηθή Καηλνηνκία 

Γηαδηθαζηώλ 

Αλαζρεδηαζκφο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 
(Γελ πθίζηαηαη ζηελ πξάμε)  
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Ο Δπηρεηξεζηαθφο Αλαζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία απφ ηελ 

επαπμεηηθή θαη ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ; αθνξά ζηελ ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο βειηίσζεο 

δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, [4], [27]. 

 

Παράμεηρος  Βεληίωζη Γιαδικαζιών Αναζχεδιαζμός 

Γιαδικαζιών  

εκείν Έλαξμεο Πξνζπάζεηαο   Απφ ηελ ππάξρνπζα 

Γηαδηθαζία  

 Απφ ηελ Αξρή  

Δπίπεδν Αιιαγήο   Δπαπμεηηθφ  

 Κιηκαθσηφ  

 πλερέο  

 Ρηδηθφ  

 Απφηνκν  

 Αζπλερέο – φπνπ 

ρξεηάδεηαη  

Δπηζπκεηφ Απνηέιεζκα   Μηθξή θαη ζηαζεξή 

βειηίσζε  

 Αικαηψδεο Πξφνδνο  

 Πνιιαπιά Οθέιε  

πρλφηεηα Αιιαγψλ   Μία θνξά ή  

 πλέρεηα  

 Μία θνξά  

Απαηηνχκελνο Υξφλνο   Μηθξφο (<2 εηψλ)   Μεγάινο (5-10 έηε)  

Απαηηνχκελε πκκεηνρή   Απφ θάησ πξνο ηα πάλσ  Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 
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Παράμεηρος  Βεληίωζη Γιαδικαζιών Αναζχεδιαζμός 

Γιαδικαζιών  

(Δξγαδφκελνη → 

Γηνίθεζε)  

(Γηνίθεζε → πξνο 

Δξγαδφκελνπο)  

Απαηηνχκελεο Γεμηφηεηεο   Απνηειεζκαηηθέο Οκάδεο 

Δξγαζίαο  

 Γπλαηνί θαη δεκηνπξγηθνί 

εγέηεο  

Δπηπηψζεηο ζηνπο 

Δξγαδνκέλνπο  

 Καιχηεξε Τπνζηήξημε  

 Νέεο Γεμηφηεηεο  

 Γξακαηηθέο αιιαγέο,  

 Νένη ηξφπνη εξγαζίαο  

Αληίζηαζε ζηελ Αιιαγή   Υακειή   Τςειή  

Σχπνο Αιιαγήο   Αιιαγή πκπεξηθνξάο  Αιιαγή πκπεξηθνξάο 

 Αιιαγή Γνκήο 

Έθηαζε Αιιαγψλ   Μηθξή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο  

 Μεγάιε θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ  

 Πηζαλφηαηα λα πεξηιάβεη 

φιν ηνλ νξγαληζκφ  

Δπίπεδν Κηλδχλνπ   Υακειφο κε Μέηξην  

 Πηζαλφηεηα πεξηνξηζκέλεο 

απνηπρίαο  

 Τςειφο Κίλδπλνο  

 Πηζαλφηεηα γεληθήο 

απνηπρίαο  

Παξάγνληαο Τινπνίεζεο   ηαηηζηηθφο Έιεγρνο & 

Αλάιπζε  

 Σερλνινγία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο  

Πίλαθαο 5 Γηαθνξέο κεηαμύ Βειηίσζεο θαη Αλαζρεδηαζκνύ Γηαδηθαζηώλ 
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3.3.6 Αντίκτυπο Προγραμμάτων Ανασχεδιασμού 

χκθσλα κε ην [1], ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Οη νξγαλσηηθέο κνλάδεο αιιάδνπλ: από ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ζε νκάδεο εθηέιεζεο 

δηαδηθαζηώλ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ αλαζρεδηαζκφ, ζπλδένπλ ηελ εξγαζία πνπ ηεκάρηζαλ πνιιά ρξφληα 

πξηλ ν Άληακ κηζ θαη ν Υέξλπ Φνξλη. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη αλαδφκεζε, νη νκάδεο 

δηαδηθαζηψλ απνδεηθλχνληαη ν ινγηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηεινχλ κηα 

εξγαζία. Οη νκάδεο δηαδηθαζηψλ απαξηίδεηαη απφ άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, κε δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ηα νπνία επηηεινχλ 

εληειψο δηαθνξεηηθφ έξγν ζε ζπλζήθεο εθηφο νκάδαο. Ζ θάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο. 

 Σα αληηθείκελα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιάδνπλ: από απιέο εξγαζίεο ζε ζπλζεηόηεξα 

πνιπδηάζηαηα θαζήθνληα 

Σα κέιε κηαο νκάδαο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ζπιινγηθά ππεχζπλα γηα ηα απνηειέζκαηά ηεο, αληί 

λα είλαη αηνκηθά ππεχζπλα γηα θάπνην θαζήθνλ, εθηεινχλ έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν εξγαζίαο. 

Μνηξάδνληαη ηελ επζχλε κε άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε νιφθιεξεο ηεο 
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δηαδηθαζίαο θαη φρη ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο ηεο. Όρη κφλν ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά έλα 

πιαηχηεξν θάζκα εηδηθνηήησλ αιιά είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαινγίδνληαη ηε γεληθφηεξε εηθφλα 

ηεο δηαδηθαζίαο. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα βαζηθή εμνηθείσζε κε φια ηα 

βήκαηα ηεο θαη πηζαλψο έρεη ππεξεηήζεη πνιιά απφ απηά. Καζεηί πνπ θάλεη έλα άηνκν είλαη 

εκπνηηζκέλν κε κηα ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηε δηαδηθαζία. 

 Οη ξόινη ησλ εξγαδνκέλσλ αιιάδνπλ: εληζρύνληαη κε επηπξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ 

Καζψο ν αλαζρεδηαζκφο νξγαλψλεη ηελ επηρείξεζε ζε νκάδεο κε ηελ επζχλε λα νινθιεξψζνπλ 

κηα δηαδηθαζία, ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα ηνπο δψζεη θαη ηελ εμνπζία λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο γηα λα ην πεηχρνπλ. 

Οκάδεο, ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ, πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε 

δηαδηθαζία είλαη αλαπφθεπθηα απηνδηνηθνχκελεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

πεξηνξηζκνχο (ζπκθσλίεο γηα ρξφλνπο νινθιήξσζεο, ζηφρνη παξαγσγηθφηεηαο, πνηνηηθά 

θξηηήξηα θιπ) απνθαζίδνπλ γηα ηε κεζνδνινγία εξγαζίαο ηνπο. Αλ ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ γηα 

θαηεπζχλζεηο απφ ηνπο πξντζηάκελφο ηφηε δελ είλαη νκάδεο εξγαζίαο. 

Ζ εμνπζηνδφηεζε είλαη αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ησλ αλαζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Οη 

δηαδηθαζίεο δελ κπνξνχλ λα αλαζρεδηαζηνχλ αλ δελ δνζεί εμνπζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ.  

 Η πξνεηνηκαζία γηα ηελ εξγαζία αιιάδεη: από εθπαίδεπζε ζηελ εθηέιεζε απιώλ 

θαζεθόλησλ ζε επξύηεξε επηκόξθσζε, ώζηε νη εξγαδόκελνη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

θξίζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

Αλ νη εξγαζίεο ζηηο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο δελ ρξεηάδνληαη θαλφλεο αιιά θξίζε γηα ην ηη 

πξέπεη λα γίλεη, ηφηε νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη ηελ απαηηνχκελε κφξθσζε, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα μερσξίδνπλ ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο. Παξαδνζηαθέο εηαηξείεο εθπαίδεπαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο λα κάζνπλ λα εθηεινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. ηηο εηαηξείεο πνπ έρεη γίλεη 

αλαζρεδηαζκφο ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηκφξθσζε. Ζ εθπαίδεπζε απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα θαη 

επάξθεηα θαη καζαίλεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο. Ζ κφξθσζε 

βειηηψλεη ηελ αληίιεςή ηνπο θαη ηνπο καζαίλεη ην γηαηί κία εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

 Έκθαζε ζε κεηξηθέο απόδνζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ ακνηβή 

ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο ν ηξφπνο αληακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο: 

πιεξψλνληαη γηα ηνλ ρξφλν ηνπο. Ζ αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

εθηέιεζεο ζηελά θαζνξηζκέλσλ εξγαζηψλ. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε απμεκέλε απφδνζε ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ δελ κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα ζε βειηησκέλε εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

Όηαλ νη εξγαδφκελνη εθηεινχλ θάπνηα εξγαζία, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ηελ κεηξήζνπλ θαη λα 

ηνπο αληακείςνπλ κε βάζε ηελ αμία πνπ δεκηνπξγνχλ. Απηή ε αμία είλαη κεηξήζηκε γηαηί ζηηο 

αλαζρεδηαζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νκάδεο δεκηνπξγνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηηθή αμία. 

ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ θάλεη αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ε εξγαζία αμηνινγείηαη απφ 

ηελ αμία πνπ δεκηνπξγείηαη, νπφηε αλάινγα ππνινγίδνληαη θαη νη αληακνηβέο. 

 Σα θξηηήξηα πξναγσγήο αιιάδνπλ: από θξηηήξηα βαζηζκέλα ζηελ απόδνζε ζε θξηηήξηα 

βαζηζκέλα ζηελ ηθαλόηεηα 

Μία επηπξφζζεηε ρξεκαηηθή παξνρή είλαη ε θαηάιιειε αληακνηβή γηα κηα πνιχ θαιή απφδνζε. 

Ζ πξναγσγή ζε κηα λέα ζέζε εξγαζίαο δελ είλαη. Χο επαθφινπζν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ε δηαθνξά 
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κεηαμχ ηεο πξναγσγήο θαη ηεο απφδνζεο είλαη ζηαζεξά ζρεδηαζκέλε. Ζ πξναγσγή ζε κηα άιιε 

εξγαζία κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε είλαη απνηέιεζκα ηθαλφηεηαο θαη φρη εθηέιεζεο. Δίλαη 

κηα αιιαγή θαη φρη αληακνηβή. 

 Η θνπιηνύξα θαη νη αμίεο αιιάδνπλ: από ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλώηεξσλ ζηειερώλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα 

ε κία αλαζρεδηαζκέλε επηρείξεζε ε δηνίθεζε έρεη ελζηεξληζηεί ηελ άπνςε φηη νη πειάηεο είλαη 

εθείλνη πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, νπφηε αλ νη δηαδηθαζίεο δελ παξάγνπλ πξνζηηζέκελε 

αμία, δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Άξα, αλ δελ ππάξρεη αμία γηα ηνλ πειάηε, 

θαλείο δε κπνξεί λα εγγπεζεί ηε δηαηήξεζή ηνπ. Αθνινχζσο, ζα παξαηεξεζεί κείσζε 

εκπηζηνζχλεο πειαηψλ, κείσζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, κείσζε εζφδσλ θαη απμεκέλν θφζηνο 

πσιήζεσλ θαη ηειηθά, κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

πλεπψο, ε αλαζρεδηαζκέλε επηρείξεζε αιιάδεη ηελ παξαδνζηαθή θνπιηνχξα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη απαηηεί νη εξγαδφκελνη λα πηζηεχνπλ φηη δνπιεχνπλ γηα ηνπο πειάηεο θαη φρη γηα ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο. 

 Ο ξόινο ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ αιιάδεη: από επόπηεο ζε θαζνδεγεηέο 

ηελ παξαδνζηαθή επηρείξεζε, νη πξντζηάκελνη επνπηεχνπλ, παξαθνινπζνχλ, ξπζκίδνπλ θαη ηελ 

ειέγρνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

ε κία αλαζρεδηαζκέλε επηρείξεζε, ζηελ νπνία νη νκάδεο εξγαζίαο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

επζχλε εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, νη ξφινη ησλ πξντζηακέλσλ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηνπο 

απφ επνπηηθνχο ζε θαζνδεγεηηθνχο. Καζνδεγεηηθφο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη έλαο 

κέληνξαο, δειαδή παξέρεη πιεξνθνξίεο, απαληάεη ζε εξσηήζεηο, θαζνδεγεί, δηακνηξάδεη ηε 

γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο. 

 Οη νξγαλσηηθέο δνκέο αιιάδνπλ: από ηεξαξρηθέο ζε επίπεδεο 

ε κηα παξαδνζηαθή εηαηξεία ε νξγαλσηηθή δνκή είλαη ηεξαξρηθή. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε 

ηέηνην νξγαλσηηθφ ζρήκα είλαη ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, ε αλάγθε 

εγθαζίδξπζεο ελφο γηγαληηαίνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

αλάγθε εγθαηάζηαζεο ελφο ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ησλ δνκψλ ιήςεο απνθάζεσλ. 

ε κία αλαζρεδηαζκέλε επηρείξεζε, ε δηνίθεζε θαη ε νινθιήξσζε κηαο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο αλαηίζεηαη ζηελ νκάδα εξγαζίαο. Απνθάζεηο θαη ελδνηκεκαηηθά ζέκαηα ηα νπνία 

απαηηνχζαλ ζπλαληήζεηο ζηειερψλ θαη ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζηειερψλ ηψξα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαη ιχλνληαη απφ ηηο νκάδεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ απφ άηνκα πνπ εθηεινχλ ηελ εξγαζία ειαηηψλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ησλ 

ζηειερψλ. Δπηπξφζζεηα, κεηψλεηαη θαη ε αλάγθε ειέγρνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, εθφζνλ νη 

έιεγρνη έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο δηαδηθαζίεο. Οη εηαηξείεο δελ ρξεηάδνληαη πιένλ ηφζα ζηειέρε 

φζν ζην παξειζφλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηελ εξγαζία ελσκέλε. Με ιηγφηεξα ζηειέρε 

ππάξρνπλ θαη ιηγφηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα. 

πλεπψο, κεηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ, ε επηρεηξεζηαθή νξγαλσηηθή δνκή ηείλεη λα είλαη επίπεδε, 

θαζψο ε εξγαζία εθηειείηαη απφ νκάδεο απνηεινχκελεο απφ ηζφηηκνπο θαη ελδπλακσκέλνπο 

αλζξψπνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε απηνλνκία. 

 Ο ξόινο ησλ αλώηαησλ ζηειερώλ αιιάδεη: από θύιαθεο απνηειεζκάησλ ζε εγέηεο 
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Σα αλψηεξα ζηειέρε πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξαγκαηηθνί εγέηεο, κε βαζηθφ θαζήθνλ ηε 

δηακφξθσζε νξζνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

θηλήηξσλ, ζπζηεκάησλ κέηξεζεο απφδνζεο, αμηνιφγεζεο θαη ακνηβήο, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα 

εθηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ πξνθαιεί κεγάιεο 

αιιαγέο: αξρηθά ζηα αληηθείκελα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, ζηε 

ζπλέρεηα ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη αθνινχζσο ζηελ θνπιηνχξα, ζηηο αμίεο θαη ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνηρεία ηα νπνία νδεγνχλ θαη ζε πεξαηηέξσ αλαζρεδηαζκνχο 

δηαδηθαζηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Γηαδηθαζίεο

Κνπιηνύξα, Αμίεο θαη 
Αληηιήςεηο

Οξγαλσηηθέο Γνκέο θαη 
Θέζεηο Δξγαζίαο

πζηήκαηα Γηνίθεζεο

 

ρήκα 5 Αιιαγέο πξνθαινύκελεο από ηνλ αλαζρεδηαζκό 

[ Πεγή: [58] ] 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εξγαζίεο εθηεινχληαη θαζνξίδεη ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο εθηεινχλ (νξγαλσηηθέο δνκέο). 

Οη δηαηξεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο νδεγνχλ ζε 

εηδηθεπκέλεο εξγαζίεο θαη ζε νξγαληζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα. Οη 

νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο δίλνπλ ψζεζε ζε πνιπδηάζηαηεο εξγαζίεο πνπ είλαη θαιχηεξα 

νξγαλσκέλεο ζε νκάδεο εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, νη άλζξσπνη πνπ εθηεινχλ πνιπδηάζηαηεο 

εξγαζίεο θαη πνπ είλαη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο πξέπεη λα δηνηθνχληαη (λα ζηξαηνινγνχληαη, 

αμηνινγνχληαη, ακείβνληαη, πξνάγνληαη) κέζσ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ. πλεπψο, 

νη εξγαζίεο θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο κηα επηρείξεζεο θαζνξίδνπλ ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηεί κία επηρείξεζε είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

δηακφξθσζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Καη ε ζρεδίαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, ηηο αμίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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3.3.7 Διερεύνηση πλαισίου επιτυχημένης εφαρμογής Προγραμμάτων Ανασχεδιασμού 

3.3.7.1 Μεθοδολογία Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

ηελ βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ. Απφ ηελ 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ε 

νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε θάζε πεξίπησζε αλαζρεδηαζκνχ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 

Μεζνδνινγία Μεζνδνινγία Αλαζρεδηαζκνύ 

[1] 

1. Δηζαγσγή ζηνλ Δπηρεηξεζηαθφ Αλαζρεδηαζκφ  

2. Πξνζδηνξηζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

3. Δπηινγή Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

4. Καηαλφεζε επηιεγκέλσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

5. Δπαλαζρεδηαζκφο επηιεγκέλσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

6. Δθαξκνγή ησλ Αλαζρεδηαζκέλσλ Γηαδηθαζηψλ 

[4] 

1. Δπηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο αλαζρεδηαζκφ 

2. Αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ 

3. Γεκηνπξγία νξάκαηνο γηα ηε δηαδηθαζία (process vision) 

4. Μειέηε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ 

5. ρεδηαζκφο ηεο λέαο δηαδηθαζίαο 

[8] 

1. Καζνξηζκφο νξάκαηνο αλαζρεδηαζκνχ 

2. Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ αλαζρεδηαζκνχ 

3. Αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ 

4. Γηνίθεζε αιιαγήο 

[9] 

1. Αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζηνρνζέηεζε, θαζνξηζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αλαζρεδηαζζνχλ θαη ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ 

αλαζρεδηαζκνχ 

2. Αλάιπζε δηαδηθαζηψλ, benchmarking, αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

3. Αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

4. Δθαξκνγή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ 

[17] 

1. Καζνξηζκφο ηνπ νξάκαηνο ηεο αλαζρεδηαδφκελεο επηρείξεζεο 

2. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ην πψο ζα επηηεπρζεί ην φξακα ηεο 

επηρείξεζεο 

3. Αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο δνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

4. Αλαζρεδηαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο 
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Μεζνδνινγία Μεζνδνινγία Αλαζρεδηαζκνύ 

5. Δθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

6. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιαγήο  

[22] 

1. Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη θαζνξηζκφο ζηφρσλ 

2. Μέηξεζε θαη απεηθφληζε ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ 

3. Αλάιπζε δηαδηθαζηψλ 

4. Benchmarking 

5. ρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

6. Δθαξκνγή ησλ αλαζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

[23] 

1. Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, αλαγλψξηζε επθαηξηψλ, επζπγξάκκηζε κε 

ζηξαηεγηθή θαη θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο 

2. Οξγάλσζε νκάδσλ αλαζρεδηαζκνχ θαη θαζνξηζκφο ζηφρσλ 

3. Καηαγξαθή ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ 

4. Αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο θαη επηινγή ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο 

5. Δθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

6. Παξαθνινχζεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζχλδεζε κε άιια 

πξνγξάκκαηα βειηίσζεο 

[24] 

1. Οξηνζέηεζε θαηεπζχλζεσλ γηα ηε πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ 

2. Αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη benchmarking 

3. Γεκηνπξγία νξάκαηνο γηα ηηο λέεο δηαδηθαζίεο 

4. Δμεχξεζε ιχζεσλ γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο 

5. πλνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

6. Δθαξκνγή αλαζρεδηαζκνχ 

7. πλερή κέηξεζε θαη δηνίθεζε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ  

Πίλαθαο 6 Μεζνδνινγίεο Αλαζρεδηαζκνύ Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη: 

1. Καζνξηζκφο νξάκαηνο αλαζρεδηαζκνχ – ζηνρνζέηεζε αλαζρεδηαζκνχ 

ηφρνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην 

απψηεξν κέιινλ.  

2. Δληνπηζκφο Δπθαηξηψλ Αλαζρεδηαζκνχ 

ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη 

επθαηξίεο πξνο αλαζρεδηαζκφ. πγθεθξηκέλα, ηα βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη: 

2.1. Μειέηε θαη αλάιπζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ 
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Αλαιχνληαη νη ππάξρνπζεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε δηαδηθαζία 

εθηέιεζήο ηνπο θαη αλαγλσξίδνληαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά 

ηνπο. ηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη: 

 ε αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε εμνηθείσζε κε απηέο,  

 ν εληνπηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ αμία ζηνλ πειάηε θαζψο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ρακειήο απφδνζεο,  

 ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ ζηηο δηαδηθαζίεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

λέσλ δηαδηθαζηψλ θαζψο  

 ε απνηχπσζή ηνπο ψζηε λα απνηειέζνπλ κέηξν ζχγθξηζεο σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ λέσλ 

δηαδηθαζηψλ. 

2.2. Αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

ηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

πνπ κπνξεί λα επηιχζεη. 

2.3. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε (Benchmarking) 

Σν Benchmarking είλαη κία κέζνδνο αλαθάιπςεο ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπκε ζέζεη. πλνπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή 

αλαγλσξίδνληαη νη θαιέο πξαθηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο 

επηρείξεζεο. 

3. Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ αλαζρεδηαζκνχ 

ην ζηάδην απηφ επηιέγνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα πξαγκαηψζνπλ ην 

φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Αξρηθά θαζνξίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα γίλεηαη ε επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αλαζρεδηαζηνχλ. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη 

βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ [14]: 

 ηε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

 ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε κηα δηαδηθαζία θαη ζρεηίδνληαη κε ηε θνπιηνχξα 

ηεο επηρείξεζεο 

 ηα φξηα (ρξνληθά, νηθνλνκηθά) πνπ έρεη βάιεη ε δηνίθεζε γηα ην φιν πξφγξακκα. 

4. ρεδηαζκφο λέσλ δηαδηθαζηψλ 

ην ζηάδην απηφ ζρεδηάδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο κηαο δηαδηθαζίαο θαη επηιέγεηαη ε πιένλ 

θαηάιιειε γηα ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ 

ηεζεί. 

5. Δθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη Γηνίθεζε αιιαγήο 

Γηα ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ πξαθηηθέο: 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο δηαδηθαζίεο 

 Γνθηκαζηηθή πεξίνδνο φπνπ νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην δηάζηεκα απηφ εθαξκφδνληαη θαη πηζαλέο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο πνπ 

επηθέξεη ν αλαζρεδηαζκφο 
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6. Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιαγήο 

ηφρνο είλαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ζχγθξηζή ηεο κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ε επηρείξεζε καζαίλεη απφ ηηο ζσζηέο 

πξαθηηθέο αιιά θαη απφ ηα ιάζε ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηά ηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλερνχο 

αιιαγήο, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δεδνκέλσλ ησλ ζεκεξηλψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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Δληνπηζκόο Δπθαηξηώλ 
Αλαζρεδηαζκνύ

- Μειέηε θαη αλάιπζε ησλ ππαξρνπζώλ 
δηαδηθαζηώλ

- Αλαγλώξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο
- πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε 

Καζνξηζκόο νξάκαηνο – 
ηνρνζέηεζε 

- πλεηδεηνπνίεζε αλάγθεο γηα αιιαγή
- Καζνξηζκόο νξάκαηνο

- Καζνξηζκόο Αληηθεηκεληθώλ ηόρσλ 

Αμηνιόγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο 

αιιαγήο

- Δληνπηζκόο ιαζώλ / αδπλακηώλ
- Γηνξζσηηθέο Κηλήζεηο

- πλερήο Παξαθνινύζεζε

Γηνίθεζε αιιαγήο
- Δθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηώλ

- Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ
- Πηινηηθή ιεηηνπξγία λέσλ δηαδηθαζηώλ

ρεδηαζκόο λέσλ 
δηαδηθαζηώλ

- ρεδηαζκόο δηάθνξσλ παξαιιαγώλ ηεο 
δηαδηθαζίαο

- Δπηινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ 
επηρείξεζε

Καζνξηζκόο 
ζηξαηεγηθώλ 

αλαζρεδηαζκνύ

- Καζνξηζκόο πξνϋπνινγηζκνύ θαη 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο

- Δπηινγή Γηαδηθαζηώλ πξνο αλαζρεδηαζκό

 

ρήκα 6 Μεζνδνινγία Αλαζρεδηαζκνύ Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 
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3.3.7.2 Παράγοντες Επιτυχίας Προγραμμάτων Ανασχεδιασμού 

Οη παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ ζπλνςίδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ [1], [13], [31]: 

 Ζ ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηε πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ, 

θαη ε πιηθή θαη εζηθή ζηήξημεο ηεο. Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ηελ εγεζία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπζπγξάκκηζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Οη λέεο δηαδηθαζίεο 

πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξνηεξαηφηεηεο, νη ζηφρνη θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ ππαγνξεχνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ αληίδξαζε ζηελ αιιαγή πνπ ζα εκθαληζζεί εληφο ηεο 

επηρείξεζεο ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο ηεο. Δίλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο ζηελ 

επηρείξεζε πνπ λα επλνεί ηελ αιιαγή. 

 Ζ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλαζρεδηαζκνχ είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο. Ζ εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

εηδηθνηήησλ, ε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη θπξίσο ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ ζηειερψλ κε πίζηε ζε απηή ηε πξνζπάζεηα ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε απηήο ηεο πξνζπάζεηα. 

3.3.7.3 Κίνδυνοι Αποτυχίας Προγραμμάτων Ανασχεδιασμού 

Έλα πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ αληηκεησπίδεη δχν θαηεγνξίεο θηλδχλσλ [13], [16], 

[17], [28], [29], [30], [32]: 

Σερληθνύο Κηλδύλνπο. Αθνξά ζηνλ θίλδπλν φηη νη πξνζπάζεηεο γηα αλαζρεδηαζκφ θαη αιιαγή 

ηειηθά δελ ζα απνθέξνπλ απνηέιεζκα θαη ε επηρείξεζε ζα πεξηέιζεη ζε ρεηξφηεξν ηέικα απφ 

απηφ πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

Οη ηερληθνί θίλδπλνη νθείινληαη ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε γξαπηή ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

βάζε γηα αλάιπζε ηεο αιιαγήο θαη ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ. 

 Γελ ππάξρεη επαξθήο θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζπρλά είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, ελψ δελ ππάξρεη ζσζηή εθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 Γελ ππάξρεη ζσζηφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ελψ ε ζηνρνζεζία δελ είλαη θαζφινπ επαξθήο, 

ξεαιηζηηθή ή επηηεχμηκε. 

 Ζ απνηπρία θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ απφ ηε δηνίθεζε ή ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

 Σα ζηάδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζρεδηαζκνχ παξακέλνπλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, 

εκηηειή. Οη επηρεηξήζεηο δειαδή, δελ θαηαθέξλνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο νιφθιεξν ην 

πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ. 

 Ζ έιιεηςε πφξσλ. Ο αλαζρεδηαζκφο απαηηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ζηειερψλ, απφ ηα πιένλ 

ηθαλά θαη πνιχηηκα γηα ηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζηε πξνζπάζεηα γηα έλα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Όια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο, ηνλ εληνπηζκφ εζθαικέλσλ αλαγθψλ γηα αλαζρεδηαζκφ θαη 

ηειηθά, ηνλ ιαλζαζκέλν αλαζρεδηαζκφ. Ζ επηρείξεζε θαηαιήγεη ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αλεθάξκνζηνπ ζρεδίνπ. 

Οξγαλσζηαθνύο Κηλδύλνπο. Αθνξά ζηηο νη αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

αιιαγή. Ο αλαζρεδηαζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θφβν, αβεβαηφηεηα, ακθηβνιία γηα φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο είλαη κηα δξαζηηθή κέζνδνο αιιαγήο πνπ αλαηξέπεη φια 

ηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη νξγαλσζηαθνί θίλδπλνη νθείινληαη ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Αληθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ρεηξηζζεί ηελ νξγαλσζηαθή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ζ 

πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ ζίγνπξα ζα δπζαξεζηήζεη πνιινχο κέζα ζε κηα επηρείξεζε. Ο 

αλαζρεδηαζκφο είλαη ζίγνπξν φηη ζα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα θάπνησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

άιια απηή είλαη ε ζπζία πνπ απαηηείηαη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Ζ πξνζπάζεηα 

ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ζπκθεξφλησλ είλαη ζίγνπξν φηη ζα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηεο 

πξνζπάζεηαο. Πξέπεη απιψο λα γίλεη ζαθέο φηη ηα νθέιε θαη ηα βάξε ζα απνδνζνχλ κε ην 

δηθαηφηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 Τπνεθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ν 

αλαζρεδηαζκφο είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί πξψηα κηα θαηάιιειε θνπιηνχξα ζηελ 

επηρείξεζε. Οη άλζξσπνη γηα λα πεηχρνπλ νηηδήπνηε πξέπεη λα πεηζζνχλ γηα ηελ αμία θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ. Δίλαη αλακελφκελν ην κέγεζνο ησλ αιιαγψλ, ε θαηάξγεζε ησλ ππαξρφλησλ 

δνκψλ θαη ε αθχξσζε ησλ ηζρπνπζψλ γηα πνιιά ρξφληα ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ζηεξηδφηαλ 

ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο κε θφβν θαη 

δπζπηζηία. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

θαη λα ππεξθεξάζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο. 

 Δθαξκνγή αιιαγήο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up approach). Οη εξγαδφκελνη ησλ 

ρακειψλ θαη ησλ κεζαίσλ θιηκαθίσλ δελ κπνξνχλ λα εγεζνχλ κηαο πξνζπάζεηαο 

αλαζρεδηαζκνχ εθφζνλ (α) δε δηαζέηνπλ ηελ επξεία νπηηθή πνπ απαηηεί ν αλαζρεδηαζκφο, (β) 

δελ έρνπλ ηε δηθαηνδνζία θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα αλαζρεδηάζνπλ κηα δηαδηθαζία, πνπ δελ 

βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπο (γ) αηζζάλνληαη απεηιή ιφγσ ηεο αιιαγήο αθνχ ν 

αλαζρεδηαζκφο απεηιεί ηνπο θαη πξνθαιεί αληίζηαζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ. πλεπψο, ν 

αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσλ 

ζηειερψλ πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα, ηε δηθαηνδνζία, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. 
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3.4 Πληροφοριακή Τεχνολογία και Διαδίκτυο 

3.4.1 Εισαγωγή 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο ηελ έρνπλ θάλεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζχγρξνλνπ νξγαληζκνχ θαη έλα αλεθηίκεην εξγαιείν ζε θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ζχγρξνλν νξγαληζκφ είλαη πνιππνίθηιεο 

θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο είλαη αδηακθηζβήηεηα.  

Ζ πιεξνθνξηθή κπνξεί λα έρεη επίθεληξν ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο εηαίξνπο, κπνξεί λα απνβιέπεη ζηελ απιή 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ αιιά θαη ζηελ ίδηα αθφκε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε επηθέληξσζε, ζα πξέπεη ε ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο γηα ηελ πιεξνθνξηθή λα επζπγξακκίδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ
2
. 

3.4.2 Πληροφοριακή Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα 

Με ηνλ φξν ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ελλννχκε φια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

ζπλαθείο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ [46]. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνινγηζηηθή ππνδνκή (ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ), ην ινγηζκηθφ ην νπνίν εγθαζίζηαηαη ζηελ 

ππνινγηζηηθή ππνδνκή θαη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή κε ηελ νπνία νη νληφηεηεο ηεο 

ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο ζπλδένληαη θαη ζρεκαηίδνπλ δίθηπα. 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν πινπνηείηαη κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα νξηζηεί 

ηερληθά σο έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ (ή αλαθηνχλ), 

επεμεξγάδνληαη, αλαιχνπλ, απνζεθεχνπλ, θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκφ [47].  

Σξεηο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξάγεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο γηα λα παίξλεη απνθάζεηο, λα ειέγρεη ιεηηνπξγίεο, λα 

αλαιχεη πξνβιήκαηα, θαη λα δεκηνπξγεί λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη ε είζνδνο, ε επεμεξγαζία, θαη ε έμνδνο . Ζ είζνδνο ζπιιακβάλεη ή ζπιιέγεη πξσηνγελή 

δεδνκέλα κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ ή απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ επεμεξγαζία 

κεηαηξέπεη απηήλ ηελ πξσηνγελή είζνδν ζε κηα πην θαηαλνεηή κνξθή. Ζ έμνδνο κεηαθέξεη ηηο 

επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλζξψπνπο ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη επίζεο αλαπιεξνθφξεζε, ε νπνία 

είλαη έμνδνο πνπ επηζηξέθεη ζηα θαηάιιεια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα ηα βνεζήζεη λα 

αμηνινγήζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ ηε θάζε ηεο εηζφδνπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη ιεηηνπξγίεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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ρήκα 7 Λεηηνπξγίεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

[πεγή: [47]] 

 

3.4.3 Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων 

ήκεξα ππάξρνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα 

ελφο νξγαληζκνχ. χκθσλα κε ην [55], ηα δηνηθεηηθά επίπεδα ελφο νξγαληζκνχ είλαη: 

 Σν εηαηξηθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (strategic level), φπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ 

απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ. 

 Σν επηρεηξεζηαθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (management level), φπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα 

ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σν ιεηηνπξγηθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (operational level), φπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ θάζε ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

ε θάζε δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ αληηζηνηρνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη θαηεγνξίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη: ηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο δηνίθεζεο απεπζχλνληαη ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν δηνίθεζεο, ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζπζηεκάησλ: 

 Σα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (transaction processing systems) ππνζηεξίδνπλ ηα 

βαζηθέο θαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηέο. Απνηεινχλ ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ππνδνκήο κηαο επηρείξεζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (management information systems) παξέρνπλ ζηα 

κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε δνκεκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ επηβιέπνπλ. Ζ πιεξνθφξεζε ζπλήζσο αθνξά απαληήζεηο ζε 

πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα γεληθνχ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα. 
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 Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support systems) ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα κνλαδηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απφ πξηλ. 

Παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε νινθιεξσκέλα εξγαιεία πνπ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα θαη κνληέια 

απφθαζεο. πλδπάδνληαο ηηο απηέο κε ηηο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο είλαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε 

πξνβιεκάησλ ρακεινχ βαζκνχ δφκεζεο. 

 Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο (executive support systems) βνεζνχλ ηα αλψηεξα 

επηρεηξεζηαθά ζηειέρε ζηελ αληηκεηψπηζε ζηξαηεγηθψλ δεηεκάησλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 

ηάζεσλ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. Παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα εληνπηζκφ κεηαβνιψλ 

ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ θαη γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε δηάθνξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζελαξίσλ.  

Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ξνή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ. Σα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ είλαη ε θχξηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηα άιια ζπζηήκαηα κηα θαη είλαη απηά πνπ 

πεξηέρνπλ πξσηνγελή πιεξνθνξία ε νπνία κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα επεμεξγαζηεί γηα 

δηάθνξνπο ζθνπνχο. 

 

ρήκα 8 Ρνή Γεδνκέλσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

[πεγή: [47]] 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: 

Σύπνο 

πζηήκαηνο 

Οξγαλσζηαθό 

Δπίπεδν 

Υξήζηεο Δίζνδνο 

πζηήκαηνο 

Δπεμεξγαζία Έμνδνο 

πζηήκαηνο 

Δπεμεξγαζίαο 

πλαιιαγψλ 
Λεηηνπξγηθφ 

Γηεπζπληέο 

Λεηηνπξγηψλ - 

Τπάιιεινη 

Πξσηνγελή 

δεδνκέλα απφ 

θαηαρσξήζεηο 

Σαμηλφκεζε, 

πγρψλεπζε, 

Αλαλέσζε 

Αλαιπηηθέο 

Αλαθνξέο, 

Λίζηεο 

Πιεξνθφξεζεο 

Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξεκαηηθφ 

Μεζαία 

Γηνηθεηηθά 

ηειέρε 

Δπεμεξγαζκέλα 

δεδνκέλα 

κεγάινπ φγθνπ, 

Αλάιπζε 

ρακεινχ 

επηπέδνπ, 

Πεξηιεπηηθέο 

αλαθνξέο, 

αλαθνξέο 
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Σύπνο 

πζηήκαηνο 

Οξγαλσζηαθό 

Δπίπεδν 

Υξήζηεο Δίζνδνο 

πζηήκαηνο 

Δπεμεξγαζία Έμνδνο 

πζηήκαηνο 

απιά κνληέια Δλνπνίεζε 

Γεδνκέλσλ 

εμαηξέζεσλ 

Τπνζηήξημεο 

Απνθάζεσλ 
Δπηρεηξεκαηηθφ 

Μεζαία 

Γηνηθεηηθά 

ηειέρε θαη 

Δμεηδηθεπκέλα 

ηειέρε 

Γεδνκέλα κηθξνχ 

φγθνπ, 

βειηηζηνπνηεκέλα 

γηα αλάιπζε, 

κνληέια 

αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ 

Αλάιπζε 

Γεδνκέλσλ, 

Γηάδξαζε,  

Πξνζνκνίσζε 

Δμεηδηθεπκέλεο 

αλαθνξέο, 

Αλάιπζε 

Απνθάζεσλ 

Τπνζηήξημεο 

Γηνίθεζεο 
ηξαηεγηθφ 

Αλψηεξα 

Γηνηθεηηθά 

ηειέρε 

Δλνπνηεκέλα 

δεδνκέλα, 

εμεηδηθεπκέλα 

κνληέια 

αλάιπζεο 

Γηάδξαζε,  

Πξνζνκνίσζε, 

Γξαθηθή 

απεηθφληζε 

Πξνβιέςεηο, 

Αλάιπζε 

ηάζεσλ, 

Αλάιπζε 

ζελαξίσλ 

Πίλαθαο 7 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

[πεγή: [46]] 

 

3.4.4 Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα 

Γηαδηθηπαθά είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ (internet). Βαζηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε απφ ηα παξαδνζηαθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα είλαη φηη απνκαθξπζκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο. Με ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ ν νξγαληζκφο κπνξεί λα δηαζπλδέεηαη κε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, πειάηεο, ή 

ζπλεξγαδφκελνπο νξγαληζκνχο θαη λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο ή λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο. 

Σα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εζηηάδνπλ ζπλεπψο ζηε δηαζχλδεζε ηεο επηρείξεζεο 

κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ (πειάηεο, ζπλεξγάηεο), επηηξέπνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλδηαιιαγψλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη: 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-business) αθνξνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ζπληνληζκφ 

θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ ζπλδηαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government) παξέρνπλ πξφζβαζε ζε 

θπβεξλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξέρνπλ ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή παξάδνζε 

πιεξνθνξηψλ κε ηξφπν θαηάιιειν γηα εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε. 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζε άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο 
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 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο (e-collaboration) επηηξέπνπλ ηελ απνκαθξπζκέλε 

ζπλεξγαζία. 

 Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ (e-community) επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

νξγάλσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε νκάδεο θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο. 

3.4.5 Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον  

Σέζζεξηο πνιχ ζεκαληηθέο παγθφζκηεο αιιαγέο έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ: ε παγθνζκηνπνίεζε, ε άλνδνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ε εκθάληζε ηεο ςεθηαθήο επηρείξεζεο. Οη λέεο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ 

αλαγθαηφηεηα λα εθνδηαζηεί ν νξγαληζκφο κε ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο εμειίμεηο. 

Παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα επηκέξνπο θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ ην λέν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

3.4.5.1 Παγκοσμιοποίηση 

Έλα ζπλερψο απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ αλεπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ νηθνλνκηψλ εμαξηάηαη απφ 

ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, αληηζηνηρεί ζε 

πεξίπνπ ζην 25 ηνηο εθαηφ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο 

δπηηθέο ρψξεο [46]. Δπίζεο, νη εηαηξείεο θαηακεξίδνπλ θεληξηθέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο, φπσο ν ζρεδηαζκφο πξντφλησλ, ε παξαγσγή, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

πειαηψλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ ε εξγαζία κπνξεί λα εθηειεζηεί πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθά απφ πιεπξάο θφζηνπο. 

ήκεξα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ζηηο εηαηξείεο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηελεξγνχλ εκπφξην θαη λα δηαρεηξίδνληαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Ο έιεγρνο κηαο εηαηξείαο πνπ έρεη επεθηαζεί ζε πνιιέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλία κε αληηπξνζψπνπο θαη πξνκεζεπηέο, ηεο 24σξεο ιεηηνπξγία ηελ 

εκέξα ζε δηαθνξεηηθά εζληθά πεξηβάιινληα, ηνπ ζπληνληζκνχ παγθφζκησλ νκάδσλ θαη ηεο 

εμππεξέηεζε ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο 

Δπίζεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πιεξνθνξηθή θέξλνπλ λέεο απεηιέο γηα ηηο εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο. Δμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη 

πειάηεο κπνξνχλ ηψξα λα αγνξάδνπλ ζε κηα παγθφζκηα αγνξά θαη λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηηκέο θαη πνηφηεηα αμηφπηζηεο ζε 24σξε βάζε. Γηα λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά θαη 

θεξδνθφξα ζηηο δηεζλείο αγνξέο, νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα επελδχζνπλ ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. 

3.4.5.2 Άνοδος της οικονομίας της πληροφορίας 

Οη βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε νηθνλνκίεο ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ελψ ε βηνκεραληθή παξαγσγή κεηαθέξεηαη ζε ρψξεο κε ρακειφηεξν 

θφζηνο εξγαζίαο. ε κηα νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ε γλψζε θαη 

νη πιεξνθνξίεο είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ πινχην. 

ηηο νηθνλνκίεο απηέο, ε αγνξαία αμία ησλ εηαηξεηψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άπια, φπσο νη γλψζεηο απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, νη 

πιεξνθνξίεο, νη κνλαδηθέο επηρεηξεκαηηθέο κέζνδνη θαη άιιεο κνξθέο "δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ". 
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Σα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο ηα θηίξηα, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα απνζέκαηα 

πξντφλησλ, αληηπξνζσπεχνπλ ηψξα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ εηζεγκέλσλ 

ζην εηαηξεηψλ [81]. Ζ γλψζε θαη νη πιεξνθνξίεο γίλνληαη ε βάζε γηα πνιιέο λέεο ππεξεζίεο θαη 

πξντφληα. Ζ παξαγσγή πξντφλησλ έληαζεο γλψζεο απαηηεί πνιιέο ζπγθεληξσκέλεο γλψζεηο, 

ελψ παξάιιεια νη γλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη πην εληαηηθά θαη ζηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ. 

Δπεηδή ηφζν κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σζείηαη απφ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ε ηερλνινγία θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ πξνζπαζεί 

ηεξάζηηα ζεκαζία. Οη επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ ζηνλ δπηηθφ θφζκν 

[46]. 

3.4.5.3 Μετασχηματισμός της επιχείρησης 

Έρεη ζεκεησζεί κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ παξαδνζηαθή επηρείξεζε ήηαλ κηα ηεξαξρηθή, ζπγθεληξσηηθή, δνκεκέλε 

δηάηαμε εηδηθψλ, νη νπνίνη θαηά θαλφλα ζηεξίδνληαλ ζε έλα ζηαζεξφ ζχλνιν πξφηππσλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο γηα ηε καδηθή παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Ζ ζχγρξνλε 

επηρείξεζεο είλαη κηα πην επίπεδε, απνθεληξσκέλε, επέιηθηε δηάηαμε ζηειερψλ γεληθψλ 

θαζεθφλησλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε ζρεδφλ αθαξηαία πιεξνθφξεζε γηα λα πεηχρνπλ ηελ 

καδηθή παξαγσγή πξνζαξκνζκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ είλαη απφιπηα θαηάιιεια 

γηα ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ή πειάηεο. 

Ζ παξαδνζηαθή δηνηθεηηθή νκάδα βαζηδφηαλ ζε θαζηεξσκέλα πξνγξάκκαηα, απζηεξή θαηαλνκή 

εξγαζίαο, θαη επίζεκνπο θαλφλεο. Ζ ζχγρξνλε δηνίθεζε βαζίδεηαη ζε αλεπίζεκεο δεζκεχζεηο 

θαη ζε δίθηπα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ζε κηα επέιηθηε δηάηαμε νκάδσλ θαη αηφκσλ πνπ 

δνπιεχνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, θαη ζε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ πειάηε γηα λα επηηχρεη ην 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο κάλαηδεξ λένπ ηχπνπ απεπζχλεηαη ζηηο γλψζεηο, ηελ 

παηδεία θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ επηκέξνπο εξγαδνκέλσλ γηα λα εμαζθαιίζεη 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίδεη απηφ ην δηνηθεηηθφ πξφηππν. 

3.4.5.4 Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης 

Ζ εληαηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπαθφινπζνο νξγαλσζηαθφο 

αλαζρεδηαζκφο, δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα λα εκθαληζηεί έλα λέν θαηλφκελν: ε ςεθηαθή 

επηρείξεζε, δειαδή ε επηρείξεζε φπνπ φιεο ζρεδφλ νη ζεκαληηθέο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο, νη 

ζεκαληηθέο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη εξγαδνκέλνπο ππνβνεζνχληαη ςεθηαθά.  

ε κηα ςεθηαθή επηρείξεζε, θάζε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε βαζηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ είλαη δηαζέζηκε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζηελ εηαηξεία. Οη 

ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο αληρλεχνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη αληαπνθξίλνληαη ζ' απηφ πνιχ 

ηαρχηεξα απ' φηη νη παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ ηνπο δίλεη κεγαιχηεξε επειημία γηα λα 

επηβηψζνπλ ζε επνρέο αζηάζεηαο. Οη ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηεκέλε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. Με ηελ ςεθηαθή ππνβνήζεζε θαη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην δπλακηθφ λα επηηχρνπλ 

πξσηνθαλή επίπεδα θεξδνθνξίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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3.4.6 Σημασία Υιοθέτησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. 

3.4.6.1 Συμβολή Πληροφορικής στην Επίτευξη Στρατηγικών Στόχων 

Ζ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδνπλ ηελ επίηεπμε ζηφρσλ γηα φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα 

ηνπ νξγαληζκνχ (εηαηξηθφ, επηρεηξεζηαθφ, ιεηηνπξγηθφ). 

3.4.6.1.1 Επίτευξη στόχων λειτουργικού επιπέδου 

Σν ιεηηνπξγηθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (operational level), φπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ θάζε ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο ζην επίπεδν απηφ είλαη [53], [56]:  

 ηξαηεγηθή Just in Time 

 ηξαηεγηθή Ληηήο Παξαγσγήο 

 ηξαηεγηθή πλερνχο Βειηίσζεο Πνηφηεηαο: Σν κάλαηδκελη νιηθήο πνηφηεηαο θαη ε κέζνδνο 

έμη ζίγκα 

 ηξαηεγηθή Βειηίσζεο ηεο Απφδνζεο θαη ηεο Παξαγσγηθφηεηαο 

 ηξαηεγηθή γξήγνξεο απφθξηζεο 

Ζ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη απηνί [46], [53]. 

Βειηίσζε πνηόηεηαο 

Σν κάλαηδκελη νιηθήο πνηφηεηαο θαηά θαλφλα εζηηάδεη ζε κηα ζεηξά ζπλερψλ βειηηψζεσλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ κέζνδνο έμη ζίγκα ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

γηα λα αληρλεχεη ιάζε ζηελ εθηέιεζε κηαο πθηζηάκελεο δηεξγαζίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κηθξψλ δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο ηνπο κε ηελ απινπνίεζε ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ δηεξγαζηψλ, κε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, κε βειηηψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο πειαηείαο, κε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θχθινπ θαη κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ παξαγσγήο. 

Αλαζρεδηαζκόο Γηαδηθαζηώλ 

Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα 

απινπνηήζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα, ηελ 

εμππεξέηεζε, θαη ηελ πνηφηεηα. Ο επηρεηξεκαηηθφο αλαζρεδηαζκφο αλαδηνξγαλψλεη ηηο ξνέο ηεο 

εξγαζίαο ζπλδπάδνληαο ηελ πεξηθνπή ηεο ζπαηάιεο κε ηελ θαηάξγεζε επαλαιακβαλφκελσλ 

εξγαζηψλ, φπνπ γίλεηαη έληνλε ρξήζε ραξηηψλ (κεξηθέο θνξέο ν λένο ζρεδηαζκφο θαηαξγεί θαη 

ζέζεηο εξγαζίαο). 

Βειηίσζε παξαγσγηθόηεηαο 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζην εκπφξην [46]. Ο βαζκφο φκσο ζηνλ νπνίν ε πιεξνθνξηθή 
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έρεη εληζρχζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ παξακέλεη αζαθήο, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη δχζθνιν λα θαηακεηξεζεί.  

Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, επηηξέπνπλ ηε δηαζχλδεζε 

ησλ αιπζίδσλ αμίαο ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη άκεζε. Με ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

επηηπγράλεηαη ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ Just in Time θαη ιηηήο παξαγσγήο. 

ρεδίαζε Πξντόλησλ 

Ζ ζρεδίαζε λέσλ πξντφλησλ κε ρξήζε ππνινγηζηή (CAD) βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ζρεδίαζεο θαη 

κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ζρεδίαζεο. πλεπψο, κεηψλεηαη θαη ν ρξφλνο εηζαγσγήο πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά. 

3.4.6.1.2 Επίτευξη στόχων επιχειρησιακού επιπέδου 

ην επηρεηξεζηαθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (management level), φπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο ζην επίπεδν απηφ είλαη [55]:  

 Ζ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, 

 Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, 

 Ζ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 

Ζ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη απηνί [46]. 

Μόριεπζε ηερλνινγίαο ζηελ αιπζίδα αμίαο 

H αλάιπζε αιπζίδαο αμίαο εληνπίδεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ζεσξεί 

ηελ επηρείξεζε ζαλ κηα αιπζίδα βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο πξνζζέηεη 

έλα πεξηζψξην αμίαο ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σν κνληέιν αιπζίδαο αμίαο εληνπίδεη 

θξίζηκα ζεκεία κφριεπζεο, ζηα νπνία κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πην 

απνηειεζκαηηθά ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ γηα λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε.  

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο κηαο επηρείξεζεο, 

κε παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ 

γηα λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. 
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ρήκα 9 Αιπζίδα Αμίαο θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

[πεγή: [47]] 

Ζ δηαδθηπαθή ηερλνινγία έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ψζηε απηή 

λα ζπλδέεη φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο, επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη πειάηεο κηαο εηαηξείαο, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ ηζηφ αμίαο. Ο ηζηφο αμίαο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

ρήκα 10 Ιζηόο Αμίαο  

[πεγή: [47]] 
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Ο ηζηφο αμίαο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα επηρεηξήζεσλ ζπγρξνλίδνληαο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πειαηψλ. πξνκεζεπηψλ θαη εκπνξηθψλ εηαίξσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

εηαηξείεο ζε έλαλ θιάδν ή ζε ζπλαθείο θιάδνπ. Απηνί νη ηζηνί αμίαο είλαη επέιηθηνη θαη 

πξνζαξκνζηηθνί ζε αιιαγέο ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Οη ζρέζεηο κπνξεί λα είλαη 

δεζκεπηηθέο ή κε δεζκεπηηθέο αλάινγα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Μηα 

εηαηξεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηζηφ αμίαο ηεο γηα λα δηαηεξεί καθξφπλνεο ζρέζεηο κε 

πνιινχο πειάηεο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή γηα λα αληαπνθξίλεηαη ακέζσο ζε επηκέξνπο 

ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ην ρξφλν εηζαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη παξάδνζεο ζηνπο πειάηεο, βειηηζηνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο αιπζίδαο 

αμίαο ηνπο ψζηε λα παίξλνπλ γξήγνξα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα παξαδψζεη ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο, ζηελ θαηάιιειε ηηκή θαη ζηνλ 

θαηάιιειν ηφπν. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηφζν γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εζσηεξηθήο αιπζίδαο αμίαο ηνπο φζν θαη γηα ηηο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνζζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε αμία. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ελδέρεηαη 

λα απαηηείηαη κηα ζεηξά ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ πνπ ζα ζπλδένληαη κε 

ζπζηήκαηα άιισλ εηαίξσλ ηνπ ηζηνχ αμίαο. 

Νέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη εχθνια απφ εθείλα ησλ αληαγσλη-

ζηψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηνπο 

αληαγσληζηέο λα απαληήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, επνκέλσο νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο πιένλ λα αληαγσλίδνληαη κε 

βάζε ην θφζηνο. 

Σα λέα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ αθνξνχλ 

θπξίσο θαηλνηφκεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα, 

δηαηεξψληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο καδηθήο παξαγσγήο. 

πζηήκαηα γηα ηελ εζηίαζε ζε θόγρεο ηεο αγνξάο (market niches) 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ λέεο θφγρεο αγνξάο πξνζδηνξίδνληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Μέζσ ηεο εζηηαζκέλεο δηαθνξνπνίεζεο, ε 

εηαηξεία κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα εμεηδηθεπκέλν πξντφλ ή ππεξεζία ζε απηήλ ηε ζηελή αγνξά-

ζηφρν, πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα δψζεη ζε κηα εηαηξεία αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

παξάγνληαο δεδνκέλα πνπ θαζηζηνχλ αθξηβέζηεξεο ηηο ηερληθέο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ ηεο 

εηαηξείαο. Σέηνηα ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο σο πφξν πνπ κπνξεί 

λα εμνξπρζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο δηείζδπζεο ηνπ 

ζηελ αγνξά. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα αλαδχνπλ κε 

ιεπηνκέξεηα ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ, ηα γνχζηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ πην απνδνηηθά πξνγξάκκαηα δηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ γηα 

φιν θαη κηθξφηεξεο αγνξέο ζηφρνπο. 

Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζπζηήκαηα απνδνηηθήο απόθξηζεο ζηνπο πειάηεο 

Ζ πιεξνθνξηθή δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ ηνπο ςεθηαθνχο 

δεζκνχο ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Μηα ηζρπξή ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθνχ επηπέδνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε ησλ αιπζίδσλ αμίαο πξνκεζεπηψλ θαη πσιεηψλ ζηελ αιπζίδα αμίαο 

ηεο επηρείξεζεο [75]. Ζ νινθιήξσζε ησλ αιπζίδσλ αμίαο κπνξεί λα πξνρσξήζεη παξαπέξα, κε 

ζχλδεζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ πειάηε ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ελφο 
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ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθήο απφθξηζεο ζηνπο πειάηεο. Οη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηήκαηα γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο απνζεκάησλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα απνθξίλνληαη γξήγνξα ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ. 

3.4.6.1.3 Επίτευξη στόχων εταιρικού επιπέδου 

ην εηαηξηθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (strategic level), φπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ 

απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ. 

Οη ζπλεζέζηεξεο ζηξαηεγηθέο ζην επίπεδν απηφ είλαη [55]:  

 Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο,  

 Ζ ζηξαηεγηθή εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, 

 Ζ ζηξαηεγηθή ζπκκαρηψλ,  

 Ζ ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζκίθξπλζεο αιιά δελ εμεηάδνληαη 

ζηελ παξνχζα αλάιπζή. 

Ζ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζε εηαηξηθφ επίπεδν. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη απηνί [46]. 

πκπξάμεηο πιεξνθνξηώλ 

Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκπξάμεηο πιεξνθνξηψλ ή αθφκε θαη λα ζπλδένπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπο ψζηε λα επηηπγράλνπλ κνλαδηθέο ζπλεξγίεο. ε κηα ζχκπξαμε 

πιεξνθνξηψλ, δχν εηαηξείεο ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα 

ζπγρσλεχνληαη, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ [77]. 

Σέηνηεο ζπκπξάμεηο βνεζνχλ ηηο εηαηξείεο λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε λένπο πειάηεο, δεκη-

νπξγψληαο λέεο επθαηξίεο γηα ζηαπξνεηδείο πσl;hζεηο θαη ζηνρνζεζία πξντφλησλ. Δηαηξείεο πνπ 

παξαδνζηαθά ήηαλ αληαγσληζηέο κπνξεί λα βξνπλ ακνηβαία επσθειείο παξφκνηεο ζπκκαρίεο. 

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 

ην κνληέιν ησλ αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ είλαη έλα ππφδεηγκα γηα ην πψο δηακνξθψλεηαη ε 

αληαγσληζηηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, κηα εηαηξεία 

αληηκεησπίδεη έλαλ αξηζκφ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαη επθαηξηψλ: ηελ απεηιή απφ λενεηζεξρφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά, ηελ πίεζε απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ησλ πειαηψλ, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ηε ηνπν-

ζέηεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ ζηελ αγνξά [44]. Ζ θχζε ησλ κειψλ ελφο 

θιάδνπ θαη ε ζρεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ηνπο θαζνξίδνπλ ηε δνκή ηνπ θιάδνπ θαη ηε 

ζπλνδηθή θεξδνθνξία ηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ. 
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ρήκα 11 Σν κνληέιν Αληαγσληζηηθώλ Γπλάκεσλ ηνπ Porter  

[πεγή: [47]] 

 

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληηκεησπίδεη πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο, θαη λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά ηεο, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ 

λα αιιάδεη ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ άιισλ αληαγσληζηψλ 

ζηνλ θιάδν πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο θαη ηε δνκή ηνπ θιάδνπ [46]. 

 

Αληαγσληζηηθή Γύλακε Δπίδξαζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

Τπνθαηάζηαηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο 

Δπηηξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη λέα ππνθαηάζηαηα κε λέεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαη ηελ 

εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο πειαηψλ Ζ δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ γηα ηηκέο θαη πξντφληα ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα κεηαηνπίδεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ 

πξνο ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο 

πξνκεζεπηψλ 

Οη πξνκήζεηεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλήζσο κεηψλνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ησλ πξνκεζεπηψλ. Καη νη 

πξνκεζεπηέο φκσο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

κεησκέλα εκπφδηα ζηελ είζνδν θαη απφ ηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαλνκέσλ θαη άιισλ κεζαδφλησλ πνπ παξεκβάιινληαη 

αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

Απεηιή απφ λενεηζεξρνκέλνπο Σν δηαδίθηπν κεηψλεη ηα εκπφδηα γηα ηελ είζνδν ζηνλ 

θιάδν, φπσο είλαη ε αλάγθε πξφζιεςεο πσιεηψλ, ε 

πξφζβαζε ζηνπο δηαχινπο δηαλνκήο θαη ε απφθηεζε 

πιηθψλ πφξσλ. Πξνζθέξεη κηα ηερλνινγία ψζεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε 

άιισλ πξαγκάησλ. 

Σνπνζέηεζε θαη αληηπαιφηεηα 

κεηαμχ αληαγσληζηψλ 

Σν δηαδίθηπν δηεπξχλεη ηε γεσγξαθηθή αγνξά, απμάλνληαο 

ηνλ αξηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ θαη κεηψλεη ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηέο. Κάλεη δπζρεξέζηεξε ηε 

δηαηήξεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Αζθεί 
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Αληαγσληζηηθή Γύλακε Δπίδξαζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

πηέζεηο γηα αληαγσληζκφ κε βάζε ηελ ηηκή.  

 

Πίλαθαο 8 Δπίδξαζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο θαη ηε δνκή ηνπ θιάδνπ 

 

πλεξγαζία κεηαμύ δηάζπαξησλ γεσγξαθηθά εγθαηαζηάζεσλ 

Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ κεηψλνπλ ην θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο 

θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηάζπαξησλ γεσγξαθηθά εγθαηαζηάζεσλ ελφο νξγαληζκνχ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζε ζηξαηεγηθέο 

δηεζλνπνίεζεο, δειαδή επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα ζηελ επηρείξεζε. 

Σα ελδνδίθηπα εμαζθαιίδνπλ άκεζε ζπλδεζηκφηεηα θαη ελνπνηνχλ φινπο ηνπο ππνινγηζηηθνχο 

ζε έλα εληαίν ελδνεπηρεηξεζηαθφ δηθηχνπ. Ζ θπξηφηεξε ρξήζε ησλ ελδνδηθηχσλ είλαη ε 

δεκηνπξγία δηθηπαθψλ απνζεθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη φζν ζπρλά 

ρξεηάδεηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ελεκεξσκέλε πιεξνθνξία δηαλέκεηαη ακέζσο ζε φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ελδνδίθηπα παξέρνπλ έλα πινχζην ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο ζπλεξγαζίαο, κέζα ζην νπνίν ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο, θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζε θνηλά έξγα θαη θαζήθνληα, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ηεο θπζηθήο ζέζεο ηνπο. 

Οηθνλνκηθά δηθηύνπ 

Μηα άιιε ζηξαηεγηθή είλαη ηα νηθνλνκηθά δηθηχνπ. ηα παξαδνζηαθά νηθνλνκηθά, ε παξαγσγή 

αληηκεησπίδεη κεηνχκελε απφδνζε. Όζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκε έλα δεδνκέλν πφξν ζηελ 

παξαγσγή, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην νξηαθφ θέξδνο ζε πξντφληα, έσο φηνπ θηάζνπκε ζε έλα 

ζεκείν φπνπ νη επηπιένλ εηζξνέο δελ παξάγνπλ θαζφινπ επηπιένλ εθξνέο. Πξφθεηηαη γηα ην λφκν 

ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν λφκνο ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο δε ιεηηνπξγεί. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

έλα δίθηπν, ην νξηαθφ θφζηνο ηεο πξνζζήθεο ελφο αθφκε ζπκκεηέρνληνο είλαη ζρεδφλ κεδεληθφ, 

ελψ ην νξηαθφ φθεινο πνιχ κεγαιχηεξν. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ ζε 

έλα δίθηπν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αμία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επεηδή θάζε ρξήζηεο 

κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Καη ε αμία κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ 

απμάλεη κε ην κέγεζνο ηεο, ελψ ην θφζηνο ηεο πξνζζήθεο λέσλ κειψλ είλαη ακειεηέν. 

Απφ ηελ άπνςε ησλ νηθνλνκηθψλ δηθηχνπ, ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη 

ζηξαηεγηθά ρξήζηκε. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπνζεζίεο Ηζηνχ γηα λα δεκη-

νπξγήζνπλ θνηλφηεηεο ρξεζηψλ - πειαηψλ κε παξφκνηεο απφςεηο πνπ ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη δηαζθέδαζε, θαζψο 

θαη κνλαδηθνχο δεζκνχο κε ηνπο πειάηεο.  

3.4.6.2 Συμβολή της Πληροφορικής στη λήψη αποφάσεων 

Ζ ιήςε απνθάζεσλ παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πην απαηηεηηθνχο ξφινπο ελφο ζηειέρνπο 

επηρείξεζεο. Γηα πνιιά ρξφληα, ε ιήςε απνθάζεσλ ζεσξείην ηέρλε, έλα ηαιέλην πνπ ην 

απνθηνχζε θαλείο κε ηελ εκπεηξία. Ζ δηνίθεζε ζεσξνχληαλ ηέρλε γηαηί ε ιήςε απνθάζεσλ 

βαζηδφηαλ ζην πξνζσπηθφ χθνο ηνπ θάζε δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο, ζηελ θξίζε ηνπ, ηελ δηαίζζεζή 
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ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ. ήκεξα, απηή ε λννηξνπία αιιάδεη εμαηηίαο ηνπ πνιχπινθνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξνπλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη δπζθνιφηεξε 

γηαηί: 

 ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ 

επηινγή κίαο απφ απηέο  

 ην θφζηνο ελδερφκελεο ιαλζαζκέλεο απφθαζεο είλαη πνιχ κεγάιν -γη' απηφ θαη ε κέζνδνο 

ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηα ιάζε θξίλεηαη αζχκθνξε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθέο 

ηερληθέο θαη άιια εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ αλεθηίκεην εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ κηα θαη παξέρνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν φιε ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε, 

ζηελ θαηάιιειε κνξθή, ε νπνία ηνλ θαζνδεγεί ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απνηειείηαη απφ ηα ζηάδηα: ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

ζρεδηαζκφο, επηινγή θαη εθαξκνγή [73]. Σα ζηάδηα απηά απεηθνλίδνληαη ζην επφκελν ζρήκα.  

 

 

ρήκα 12 Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

[πεγή: [47]] 

 

Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ΜΗS πνπ παξέρνπλ κεγάιε πνηθηιία 
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ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ 

πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα πνπ εθδίδνπλ αλαθνξέο απνθιίζεσλ. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ιχζεο, ν αξκφδηνο ζρεδηάδεη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ησλ 

πξνβιεκάησλ. Σα ζπζηήκαηα DSS κηθξφηεξνπ κεγέζνπο είλαη ηδαληθά ζε απηφ ην ζηάδην ιήςεο 

ηεο απφθαζεο, επεηδή ιεηηνπξγνχλ κε απιά κνληέια πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ γξήγνξα 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα δεδνκέλσλ. 

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε επηινγή αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Δδψ, απηφο πνπ παίξλεη 

ηελ απφθαζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί έλα κεγαιχηεξν DSS γηα λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα 

κε πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ θαη ζχλζεησλ κνληέισλ ή εξγαιείσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα λα 

ζπλεθηηκήζεη φινπο ηνπο παξάγνληεο θφζηνπο, ηηο επηπηψζεηο, θαη ηηο επθαηξίεο. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ιχζεο, φηαλ ε απφθαζε πινπνηείηαη, ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα ρξε-

ζηκνπνηήζνπλ έλα ζχζηεκα πνπ παξάγεη ηαθηηθέο αλαθνξέο ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο εδψ κπνξεί λα πνηθίιινπλ: απφ 

νινθιεξσκέλα ΜΗS κέρξη κηθξφηεξα ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ 

πνπ ιεηηνπξγεί ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 

3.4.7 Αντίκτυπο Υιοθέτησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ πιένλ ελζσκαησζεί ζηνπο νξγαληζκνχο απφ ηελ εθηέιεζε 

απιψλ ζπλαιιαγψλ κέρξη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κεηέβαιαλ νπζησδψο ηα νηθνλνκηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη αχμεζαλ ηηο δπλαηφηεηεο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

θνηλσληνινγίαο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ θέξλεη ε εηζαγσγή ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο ηεο 

αιιαγήο [46]. 

3.4.7.1 Οικονομικό Αντίκτυπο 

Ζ εηζαγσγή πιεξνθνξηθήο αιιάδεη ηα ζρεηηθά θφζηε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην θφζηνο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλαο παξαγσγηθφο 

ζπληειεζηήο ν νπνίνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Όζν ην 

θφζηνο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κεηψλεηαη, ηφζν απηή αληηθαζηζηά ηελ εξγαζία, έλαλ 

ζπληειεζηή ν νπνίνο ηζηνξηθά απνηειεί έλα ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο. πλεπψο, ε 

πιεξνθνξηθή ζπλεπάγεηαη έλαλ κεηνχκελν αξηζκφ κέζσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη απιψλ 

εξγαηψλ, εθφζνλ αληηθαζηζηά ηελ εξγαζία ηνπο [68]. 

Όζν ην θφζηνο ηεο πιεξνθνξηθήο κεηψλεηαη, αληηθαζηζηά επίζεο θαη θεθαιαηνπρηθνχο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο (πρ κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) νη νπνίνη είλαη ζρεηηθά αθξηβνί. 

Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε δηνίθεζε ζα έπξεπε λα απμήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ θαη ζπλερψο κεηνχκελνπ θφζηνπο ηεο ζε ζρέζε 

κε άιιεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεηψλνπλ ηα θφζηε ζπλδηαιιαγψλ. Με ηνλ φξν απηφ 

ελλννχκε ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ πιηθψλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηα νπνία ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα παξάγεη κφλνο ηνπ. 

Σα θφζηε ζπλδηαιιαγψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα, 

ηελ εχξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο ζχκβαζεο 

πξνκεζεηψλ [87]. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ κεηψλεη ηα θφζηε 

απηά κηα θαη δίλεη δπλαηφηεηα γηα δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πξντφλησλ, ηνλ εχθνιν 

εληνπηζκφ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ 
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ζπκβάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλδηαιιαγήο κεηψλεη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί ν νξγαληζκφο εμαηηίαο: (α) ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

πξνκεζεπηψλ θαη (β) ηεο θαηάξγεζεο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ, εθφζνλ πιένλ ζπκθέξεη ηνλ 

νξγαληζκφ λα εθρσξεί ιεηηνπξγίεο (outsourcing) ζε εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο. 

Πέξα απφ απηά ε πιεξνθνξηθή κεηψλεη θαη ηα δηνηθεηηθά θφζηε ελφο νξγαληζκνχ. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν νξγαληζκφο ηφζν πεξηζζφηεξν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απαηηεί πνπ λα 

αζρνιείηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ηεο πιεξνθνξηθήο, ε δηαδηθαζία επίβιεςεο απινπνηείηαη θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα κεηψλεηαη. πλεπψο, κεηψλνληαη ηα δηνηθεηηθά 

θφζηε. 

3.4.7.2 Οργανωσιακό Αντίκτυπο  

Ζ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηεξαξρία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο κε ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη κε ηε δηεχξπλζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ [69]. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

εθηειεζηηθέο κνλάδεο θαηεπζείαλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε, θαηαξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

κεζαία ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ηνπο. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε 

λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε αλψηεξα ζηειέρε λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο εθηειεζηηθέο 

κνλάδεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ κέζσ δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ππνινγηζηψλ, θαηαξγψληαο 

έηζη ελδηάκεζα επίπεδα ζηειερψλ. Δλαιιαθηηθά, ε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ζα κπνξνχζε 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απεπζείαο δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ζην θαηψηεξν πξνζσπηθφ, 

ην νπνίν ζα κπνξνχζε έηζη λα παίξλεη απνθάζεηο κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

ρσξίο θακία παξέκβαζε ζηειερψλ. Χζηφζν, νξηζκέλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε κεραλνξγάλσζε 

απμάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηα κεζαία ζηειέρε θαη ηνπο δίλεη ηελ εμνπζία λα 

παίξλνπλ πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο απφ φηη ζην παξειζφλ, νπφηε κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

κεγάιν αξηζκφ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ [70]. 

ηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο, ε εμνπζία εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε γλψζε θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο, θαη φρη ηφζν απφ ηελ επίζεκε ηεξαξρηθή ζέζε. Καηά ζπλέπεηα, ην ζρήκα ηνπ 

νξγαληζκνχ κπνξεί λα γίλεηαη πην "επίπεδν", επεηδή νη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα 

απηνδηνηθνχληαη, θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη πην απνθεληξσκέλε θαζψο ε γλψζε θαη νη 

πιεξνθνξίεο δηαδίδνληαη φιν θαη πην πιαηηά [71]. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ηελ νξγάλσζε ζε δηθηπσκέλεο "νκάδεο εξγαζίαο", φπνπ νκάδεο εηδηθψλ 

ζπλεξγάδνληαη - πξφζσπν κε πξφζσπν ή ειεθηξνληθά - γηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ελφο νξηζκέλνπ έξγνπ . Όιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ 

σο εηθνληθνί νξγαληζκνί, φπνπ ε εξγαζία δελ είλαη πιένλ ζπλδεδεκέλε κε έλαλ γεσγξαθηθφ 

ηφπν. Οη εηθνληθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ δίθηπα γηα ηε ζχλδεζε αλζξψπσλ, ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηδεψλ. Μπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκκαρίεο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο, 

νξηζκέλεο θνξέο αθφκε θαη κε αληαγσληζηέο, γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή λέσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ παξαδνζηαθά νξγαλσηηθά φξηα ή θπζηθέο 

ηνπνζεζίεο. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε ζεσξεί ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο παξάγσγν πνιηηηθνχ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ππννκάδσλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα επηξξνή ζηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο, 

θαη ηνπο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ [72]. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εκπιέθνληαη αλαπφθεπθηα 

ζηελ πνιηηηθή κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο επεηδή επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλαλ θαζνξηζηηθφ 

πφξν: ηηο πιεξνθνξίεο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ην πνηνο θάλεη ηη 

ζε πνηνλ, πνπ, πφηε θαη πσο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπεηδή ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα, ηελ άζθεζε πνιηηηθήο θαη ηελ ίδηα ηελ 
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εξγαζία ζε έλαλ νξγαληζκφ, αλαπηχζζεηαη ζπρλά έληνλε αληίζηαζε ζε απηά θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Leavitt [85], παξνπζηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Σν ππφδεηγκα απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

Γηνηθεηηθό ύζηεκα θαη 
Οξγαλσζηαθή Γνκή

Σερλνινγία
Δπηρεηξεζηαθή 

ηξαηεγηθή

Αλζξώπηλν Γπλακηθό

 

ρήκα 13 Σν ππόδεηγκα Leavitt 

[πεγή: [85]] 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη νληφηεηεο ηνπ ππνδείγκαηνο Leavitt είλαη: 

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε αηηία ηεο χπαξμεο ηεο εηαηξίαο, ην φξακα ηεο, νη 

ζηφρνη ηεο θαη ην ζρέδην δξάζεο κε ην νπνίν ε εηαηξία ζα πεηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

 Σν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ην κνληέιν εμνπζίαο, ππεπζπλφηεηαο, 

επηθνηλσλία θαη ξνήο εξγαζηψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη. 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο δειαδή ε δηνίθεζε θαη νη εξγαδφκελνη 

 Ζ ηερλνινγία δειαδή ηα ηερληθά εξγαιεία θαη κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο 

επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ππφδεηγκα αιιαγή ζε κία νληφηεηα επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ππφινηπεο. 

πλεπψο, ε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πιεξνθνξηθήο επηθέξεη εθηφο απφ αιιαγέο ζηελ 

ηερλνγλσζία θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζηελ επηρείξεζε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δνκή ηεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. πλεπψο, ν κφλνο ηξφπνο 

πξαγκάησζεο ηεο αιιαγήο είλαη λα αιιάμνπλ ηαπηφρξνλα φιεο νη νληφηεηεο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

3.4.8 Διερεύνηση πλαισίου επιτυχημένης υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων 

Σα νθέιε απφ ηηο επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ ζα είλαη πεξηνξηζκέλα αλ νη 

εηαηξείεο δε ιάβνπλ ππφςε ην θφζηνο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα λέν 

ζχζηεκα ή αλ δελ πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο αιιαγέο. Ζ εηζαγσγή ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηνλ νξγαληζκφ. 

Μεηαζρεκαηίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ άηνκα θαη νκάδεο. Οη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη, πξνζπειάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζπρλά νδεγνχλ ζε λέν θαηακεξηζκφ 
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εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ. Απηή ε εζσηεξηθή νξγαλσζηαθή αιιαγή ηξνθνδνηεί ηελ αληίζηαζε 

θαη πνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εγθαηάιεηςε ελφο θαηά ηα άιια θάινπ ζπζηήκαηνο [46]. 

Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηπγράλνπλ λα δψζνπλ νθέιε ή 

λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαλ, επεηδή δελ είρε δνζεί ε δένπζα πξνζνρή 

ζηε δηεξγαζία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο πνπ ζπλφδεπε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

επηηπρεκέλε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ απαηηεί πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. 

3.4.8.1 Περιοχές προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων 

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ απνηπρία ζπζηήκαηνο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ζην ζρεδηαζκφ, ζηα δεδνκέλα, ζην θφζηνο θαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο [46]. 

  

ρήκα 14 Πεξηνρέο Πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

[πεγή: [46]] 

 

ρεδηαζκόο 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ζεσξεζεί απνηπρία αλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ δελ είλαη ζπκβαηφο κε 

ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζπλνιηθά. Απνηέιεζκα είλαη λα 

δεκηνπξγνχληαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άξηζηα απφ ηερληθή άπνςε αιιά αζχκβαηα κε ηε 

δνκή. ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Υσξίο ελαξκφληζε κε ηνλ νξγαληζκφ, 

ηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχλ εληάζεηο, αζηάζεηα θαη ζπγθξνχζεηο. 

Γεδνκέλα 

Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρνπλ πνιιέο αλαθξίβεηεο ή αλαθνινπζίεο. Οη 

πιεξνθνξίεο ζε νξηζκέλα πεδία κπνξεί λα είλαη εζθαικέλεο ή αζαθείο ή κπνξεί λα κελ είλαη 

νξγαλσκέλεο ζσζηά γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα κηα 

δεδνκέλε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη απξνζπέιαζηεο επεηδή ηα δεδνκέλα είλαη 

αηειή. 

Κόζηνο 

Οξηζκέλα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα αιιά ην θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε παξαγσγηθή βάζε κπνξεί λα μεθεχγεη εληειψο απφ ηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ. Άιια έξγα ζπζηεκάησλ κπνξεί λα έρνπλ ηφζν πςειφ θφζηνο πνπ λα κελ 

νινθιεξψλνληαη. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη ππεξβνιηθέο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγεζνχλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή αμία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

Λεηηνπξγίεο 

Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί θαιά. Οη πιεξνθνξίεο δελ παξέρνληαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά, 

επεηδή νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ δηαθφπηνληαη. Δξγαζίεο πνπ δηαθφπηνληαη πνιχ ζπρλά νδεγνχλ ζε ππεξβνιηθφ 

βαζκφ επαλεξγαζίαο θαη ζε θαζπζηεξήζεηο ή κε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ. Έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη αλεπαξθέο ιεηηνπξγηθά αλ ν ρξφλνο 

απφθξηζεο είλαη ππεξβνιηθφο. 

3.4.8.2 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή 

ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα εμεηάζεη θαλείο ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο φξνο πινπνίεζε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο νξγαλσζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ πηνζέηεζε, ηε δηαρείξηζε, θαη ηελ νκαιή ελζσκάησζε 

κηαο θαηλνηνκίαο, φπσο έλα λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο θαζνξίδεηαη απφ [46]: 

 Σν ξφιν ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

 Σν βαζκφ ζηήξημεο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη δέζκεπζεο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο 

 Σν επίπεδν πνιππινθφηεηαο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο 

 Σελ πνηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο 

Οη παξάγνληεο απηνί απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

ρήκα 15 Παξάγνληεο Δπηηπρίαο ή Απνηπρίαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

[πεγή: [46]] 
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Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, [46]. 

πκκεηνρή θαη επηξξνή ησλ ρξεζηώλ 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

έρεη αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πξψηνλ, αλ νη ρξήζηεο ζπκκεηάζρνπλ απφ θνληά ζην 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ, έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα δηακνξθψζνπλ ην ζχζηεκα ζχκθσλα 

κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπο θαη, επίζεο, έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο λα ειέγρνπλ ην απνηέιεζκα. Γεχηεξνλ, είλαη πηζαλφηεξν λα αληηδξάζνπλ ζεηηθά ζην 

ηειηθφ ζχζηεκα, επεηδή ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηεξγαζία ηεο αιιαγήο. Ζ ελζσκάησζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ ρξεζηψλ νδεγεί ζε θαιχηεξεο ιχζεηο. 

Σα έξγα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηαηξέρνπλ πνιχ κεγάιν θίλδπλν απνηπρίαο φηαλ ππάξρεη 

έληνλν ράζκα κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ηερληθψλ θαη φηαλ νη νκάδεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα 

επηδηψθνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ρξήζηεο ζπρλά 

εθδηψθνληαη απφ ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο. Δπεηδή δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη ιέλε νη 

ηερληθνί, νη ρξήζηεο ζπκπεξαίλνπλ φηη ην φιν έξγν είλαη θαιχηεξν λα αθεζεί ζηα ρέξηα ησλ 

εηδηθψλ θαη κφλν. Με ηφζν πνιιέο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο λα νδεγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηερληθέο επηδηψμεηο, δελ είλαη παξάμελν πνπ πνιιά ζπζηήκαηα δελ θαηνξζψλνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Τπνζηήξημε θαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

Αλ έλα έξγν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο 

ζε δηάθνξα επίπεδα, είλαη πην πηζαλφ λα αληηκεησπηζηεί ζεηηθά ηφζν απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

φζν θαη απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ. Καη νη δχν νκάδεο ζα 

λνηψζνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζα γίλεη αληηθείκελν κεγαιχηεξεο 

πξνζνρήο θαη πξνηεξαηφηεηαο. Ζ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο εμαζθαιίδεη επίζεο φηη έλα έξγν 

ζπζηεκάησλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ζα ηνπ δηαηεζνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα 

λα επηηχρεη. Δπηπιένλ, φιεο νη αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο θαη δηαδηθαζίεο, θαη 

νπνηεζδήπνηε νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν ζχζηεκα, εμαξηψληαη απφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο γηα λα επηβνεζνχλ απνηειεζκαηηθά. Αλ έλαο κάλαηδεξ ζεσξεί φηη έλα 

λέν ζχζηεκα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαη νη πθηζηάκελνη ηνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ην ζχζηεκα. 

Δπίπεδν πνιππινθόηεηαο θαη θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ 

Σα ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ηελ εκβέιεηα, ην επίπεδν 

πνιππινθφηεηαο θαη ηα νξγαλσζηαθά θαη ηερληθά ζηνηρεία ηνπο. Οξηζκέλα έξγα αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απνηπρίαο, επεηδή έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ 

απφ άιια. Ο βαζκφο θηλδχλνπ ελφο έξγνπ επεξεάδεηαη απφ: 

 Μέγεζνο έξγνπ: Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην έξγν, ζε πξνυπνινγηζκφ, πιήζνο πξνζσπηθνχ 

πινπνίεζεο, ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ πινπνίεζε, θαη αξηζκφ νξγαλσζηαθψλ κνλάδσλ 

πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφ - ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο.  

 Γνκή έξγνπ: Όζν πεξηζζφηεξν δνκεκέλν είλαη έλα έξγν, δειαδή εάλ νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ 

κε αθξίβεηα ηη ζέινπλ θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

θίλδπλνο 

 Σερλνινγηθή εκπεηξία Ο θίλδπλνο ηνπ έξγνπ απμάλεηαη ζην βαζκφ πνπ ε νκάδα ηνπ έξγνπ 

θαη ην πξνζσπηθφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δε δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία. 

Γηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο 
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Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα ζπληνληζηεί πξνζεθηηθά. Γηα α 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηνπ ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο λα 

αθνινπζνχληαη επηζηεκνληθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγνπ. 

Οη ζπγθξνχζεηο θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ είλαη έκθπηεο ζε θάζε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο 

κεγεζχλνληαη φηαλ ε δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ είλαη αλεπαξθείο.  Έλα έξγν 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ρσξίο ζσζηή δηαρείξηζε ζα παξνπζηάζεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο: 

 Κφζηνο πνπ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

 Με αλακελφκελεο ππεξβάζεηο πξνζεζκηψλ 

 Σερληθέο αδπλακίεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα απφδνζε αηζζεηά ρακειφηεξε απφ ηελ 

πξνζδνθψκελε 

 Με πξαγκάησζε ησλ αλακελφκελσλ σθειεηψλ 

3.4.8.3 Κατευθυντήριες Γραμμές Επιτυχίας 

Γελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζνχλ θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ εχθνια φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο. Χζηφζν, νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφ λα 

απμεζνχλ αλ πξνβιεθζνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πινπνίεζεο θαη γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Παξαθάησ πξνηείλνληαη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

επηηπρή εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ επηηπρή δηαρείξηζε 

ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο πνπ επηθέξνπλ [46]. 

Γηαρείξηζε ηεο ηερληθήο πεξηπινθήο ηνπ έξγνπ 

Έξγα πνπ πξέπεη λα αθνκνηψζνπλ απαηηεηηθή θαη πεξίπινθε ηερλνινγία σθεινχληαη απφ 

εξγαιεία εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο. Ζ επηηπρία ηέηνησλ έξγσλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά 

γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο ηερληθήο πεξηπινθήο ηνπο. Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη επηζηεκνληθέο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγνπ. Οη επηθεθαιήο ησλ έξγσλ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κεγάιε ηερληθή θαη 

δηνηθεηηθή πείξα. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνιακβάλνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα 

αλαπηχζζνπλ νκαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο ζε κηα νκάδα φπνπ θπξηαξρνχλ νη ηερληθνί. Ζ νκάδα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ ηελ εγεζία ελφο ζηειέρνπο κε ηζρπξή ηερληθή θαηάξηηζε θαη 

πξνυπεξεζία ζηε δηαρείξηζε έξγνπ, ελψ ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη επίζεο λα είλαη πνιχ 

έκπεηξα. 

Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηώλ θαη μεπέξαζκα ηεο αληίζηαζεο ηνπο 

ηα έξγα κε ζρεηηθά ραιαξή δνκή θαη πνιιέο κε θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο, νη ρξήζηεο πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο θάζεηο. Πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ 

εξγαιεία εμσηεξηθήο νινθιήξσζεο δειαδή απφ κεζνδνινγίεο ζχλδεζεο ηεο εξγαζίαο ηεο 

νκάδαο πινπνίεζεο κε ηνπο ρξήζηεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζεο κπνξεί λα κελ αξθεί γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

πξφβιεκα ηεο αληίζηαζεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο απαηηεί νξγαλσζηαθέο 

αιιαγέο. ηηο αιιαγέο απηέο κπνξεί λα πξνβιεζεί αληίζηαζε, επεηδή δηάθνξνη ρξήζηεο κπνξεί 

λα επεξεάδνληαη απφ ην ζχζηεκα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οξηζκέλνη ρξήζηεο κπνξεί λα 

θαισζνξίζνπλ ην λέν ζχζηεκα γηαηί ζα ζεσξήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ θέξλεη επεξγεηηθέο γη' 

απηνχο, ελψ άιινη κπνξεί λα θέξνπλ αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο επεηδή ζα πηζηέςνπλ φηη απηέο ζα 

είλαη επηδήκηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπο. 

Αλ ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή, νη ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμνπλ λα ηελ 

απνθχγνπλ. Αλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή, ε αληίζηαζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή απμεκέλνπ 

αξηζκνχ ζθαικάησλ, απνδηνξγάλσζεο, απνρψξεζεο εξγαδνκέλσλ, αθφκε θαη δνιηνθζνξάο. Ζ 
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ζηξαηεγηθή ηεο πινπνίεζεο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη ην δήηεκα ηεο αληη-πινπνίεζεο [82]. 

Αληη-πινπνίεζε είλαη ε ζθφπηκε ηαθηηθή αλαηξνπήο ηεο πινπνίεζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ή κηαο θαηλνηνκίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ (γηα ηελ θαιιηέξγεηα δέζκεπζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ), ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ, ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη εληνιψλ απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ. Δπίζεο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα γίλεη πην θηιηθφ πξνο ηνπο ρξήζηεο κε 

βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ηειηθνχ ρξήζηε. Οη ρξήζηεο ζα είλαη πην ζπλεξγάζηκνη αλ ηα 

νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα έρνπλ ιπζεί πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.  

ρεδηαζκόο γηα ηνλ νξγαληζκό 

Γηα λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά νθέιε, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη κε ζαθή θαηαλφεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη. Οη 

θχξηνη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη φηαλ πξνγξακκαηίδεηαη έλα λέν 

ζχζηεκα είλαη: 

 Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ν νξγαληζκφο. 

 Ζ δνκή ηνπ νξγαληζκνχ: ηεξαξρία, εμεηδίθεπζε θαη πξφηππεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ θνπιηνχξα θαη ε πνιηηηθή ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Ο ηχπνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην ζηπι εγεζίαο ηνπ. 

 Οη βαζηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα. 

 Σα είδε θαζεθφλησλ, απνθάζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξννξίδεηαη λα 

βνεζήζεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

πλεθηίκεζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα 

Ζ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη φρη κε βάζε ηα ηερληθά θξηηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πέξα απφ ηνπο ηερληθνχο ζηφρνπο, νη ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ πξφηππα γηα ηηο επηδφζεηο ησλ ρξεζηψλ.  

Οη πεξηνρέο δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά 

θαη κε επαηζζεζία ζηα εξγνλνκηθά δεηήκαηα. Ζ εξγνλνκία αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

αλζξψπσλ θαη κεραλψλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, κε δεηήκαηα πγείαο, θαη κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Ζ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά. 
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3.5 Ο ρόλος της Πληροφορικής στον Επιχειρησιακό Ανασχεδιασμό 

3.5.1 Εισαγωγή 

Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ ηα ηδαληθά εξγαιεία γηα ξηδηθνχο 

αλαζρεδηαζκνχο δηαδηθαζηψλ θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη γεληθφηεξα γηα κεγάιεο 

κεηαξξπζκίζεηο [58]. Ζ εκπεηξηθή απηή δηαπίζησζε έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηε ζέζε πνιιψλ 

εηδηθψλ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ νη νπνίνη ζεσξνχλ ηελ πιεξνθνξηθή σο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ελφο 

πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ. 

Ο Hammer ζην [2] ππνζηεξίδεη πσο ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη έλαο βαζηθφο 

ζπληειεζηήο ξηδηθήο αιιαγήο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη πσο ε ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ζηηο 

ππάξρνπζεο ;επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο δελ πξνζζέηεη θακία αμία ζηελ επηρείξεζε. Θα πξέπεη 

λα εγθαηαιεηθζνχλ νη μεπεξαζκέλνη θαλφλεο θαη ζεκειηψδεηο ππνζέζεηο πνπ θξχβνληαη ηζηνξηθά 

κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα αλαζρεδηαζηεί: πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηζρχο 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ γηα λα αλαζρεδηαζηνχλ ξηδηθά νη 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ απφδνζή ηνπο. 

Οη Davenport θαη Short ζην [5] ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κηα επξεία άπνςε 

πνπ λα εμεηάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζηελ ζρέζε απηή σο 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπληειεζηή απηνκαηνπνίεζεο, αιιά σο έλαο θαηαιχηεο γηα ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ην πιαίζην νη επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο επίζεο πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ ζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα ζπιινγή 

κεκνλσκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ αιιά κηα άπνςε δηαδηθαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ζρέζε απηή είλαη θπθιηθή. Οη 

ηθαλφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, θαη νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη παξέρνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα ζχκθσλα 

κε ηηο ηθαλφηεηεο απηέο. πλεπψο, ε πιεξνθνξηθή δηακνξθψλεη άκεζα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ο Teng ζην [20] ππνζηεξίδεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία 

νλνκάδεηαη ιεηηνπξγηθή ζχδεπμε κηαο δηαδηθαζίαο θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαηά κήθνο 

δχν δηαζηάζεσλ:  

 Σνλ βαζκφ κεζνιάβεζεο, ε έθηαζε ηεο δηαδνρηθήο ξνήο ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο παξαγσγήο 

κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

 Σνλ βαζκφ ζπλεξγαζίαο, ε έθηαζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ε ακνηβαία ξχζκηζε 

κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία  

ην πιαίζηφ απηφ, ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ βαζκνχ 

κεζνιάβεζεο θαη ζηελ παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο. Οη θαηλνηφκεο ρξήζεηο 

ηεο πιεξνθνξηθήο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ λέεο δνκέο κε 

έκθαζε ζηνλ ζπληνληζκφ. Οη λέεο δνκέο επηηξέπνπλ ην ζπληνληζκφ κε ηξφπνπο πνπ δελ ήηαλ 

δπλαηνί πξηλ θαη βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηεο νξγάλσζεο νδεγψληαο ζε 

ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα. 

Οη Brynjolfsson θαη Hitt ζην [21] ππνζηεξίδνπλ φηη ε πεξηζζφηεξν επσθειήο δηάζηαζε ησλ ΣΠΔ 

είλαη φηη απνηεινχλ θαηαιχηεο θαη παξφρνπο δπλαηνηήησλ γηα κεγάιεο βειηηψζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε 

πνιχ πςειά επίπεδα σθειεηψλ. 
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Όιεο νη παξαπάλσ απφςεηο ζπλδπάδνληαη ζην [58], φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ν αλαζρεδηαζκφο 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε πιεξνθνξηθή είλαη δχν έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

ακθίδξνκα: 

 νη ΣΠΔ απνηεινχλ θαηαιχηεο, θαίξηνπο παξφρνπο δπλαηνηήησλ θαη θνκβηθά εξγαιεία γηα ην 

ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επίηεπμε πνιχ πςειφηεξσλ επηπέδσλ 

απφδνζεο ηνπο, 

 αιιά θαη αληίζηξνθα, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ νθειψλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

3.5.2 Στρατηγική Ανασχεδιασμού και Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ 

ππαγνξεχνπλ ηνπο ζηφρνπο ελφο πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξαδνζνχλ ζηελ επηρείξεζε λέεο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο πνπ έρνπλ ηεζεί. Οη ζηφρνη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. πλεπψο, νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη έλα κφλν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ.  

Ζ ζπζρέηηζε απηή θαίλεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

ρήκα 16 πζρέηηζε ηεο ηξαηεγηθήο Αλαζρεδηαζκνύ κε ηελ Πιεξνθνξηθή 

[πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reengineering_guidence.jpg] 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (work processes), νη 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο (information), θαη ε ηερλνινγία είλαη αιιειεμαξηψκελεο. Όηαλ έλα 

πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ νδεγεί ζε λέεο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

απφθηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Σνλίδεηαη εδψ φηη ε 

απφθηεζε λέαο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο δελ απνηειεί αλαζρεδηαζκφ. Ζ ηερλνινγία είλαη έλαο 

θαηαιχηεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαζρεδηαζκνχ, δελ είλαη ππνθαηάζηαην απηήο. Ζ απφθηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε θαηνρή ηεο θαη κφλν νδεγεί ζε θαηλνηφκεο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη κηα βαζηθή αηηία ησλ θαθψλ επελδχζεσλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηα 
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απνδνηηθέο επελδχζεηο πξέπεη ε ζηξαηεγηθή αλαζρεδηαζκνχ λα θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη φρη ην αληίζηξνθν [109]. 

Δηδηθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ε αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κεραλνξγάλσζήο ηνπο δελ ζα ιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο, [2]. Όπσο ζπρλά αλαθέξεηαη «Δάλ κεραλνξγαλψζεηο ην ράνο ζα πάξεηο 

ράνο», [58]. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη ε εθαξκνγή ελφο ιεπηνκεξνχο πξνγξάκκαηνο 

αλαζρεδηαζκνχ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ επαλεμέηαζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ αθξηβψο ην πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ ζα νξίζεη θαη ηηο 

απαηηήζεηο ζε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία πνπ ζα έρεη ην αλαζρεδηαζκέλν επηρεηξεζηαθφ 

ζχζηεκα. 

 

3.5.3 Επιχειρησιακές Ευκαιρίες για Ανασχεδιασμό με Χρήση Πληροφορικής 

Ζ ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ 

δηαρείξηζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη εηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα αλά ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχζζνληαη γηα λα αμηνπνηήζεη ε θάζε επηρείξεζε ηα νθέιε ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Ζ επέθηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ζε νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη 

επίζεο επξεία.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο επθαηξίεο γηα ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο [40]. 

 

Σερλνινγία  Δθαξκνγή  Δπθαηξίεο Γηαδηθαζίαο  

Δπεξεπγαζία  Μείωση Κόστοσς Παραγωγής   Απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα  

 Δμάιεηςε Δλδηάκεζσλ  

 Δμάιεηςε δξαζηεξηνηήησλ  

Δπικοινωνία  Μείωση Κόστοσς 

Σσντονισμού  
 Μείσζε Υξφλνπ & Υξήκαηνο  

 Οινθιήξσζε ελεξγεηψλ & 

δηαδηθαζηψλ  

 Καηαλνκή & ζπιινγή 

δεδνκέλσλ & πιεξνθνξηψλ  

Βάζειρ Γεδομένων  Μείωση Κόστοσς 

Πληρουοριών 
 Παξαθνινχζεζε δηαδηθαζηψλ & 

ελεξγεηψλ  

 Αλάιπζε πιεξνθνξηψλ & 

ππνζηήξημε απνθάζεσλ  

 Απνζήθεπζε & θαηαλφεζε 

εκπεηξίαο θαη γλψζεο  

 Γηακφξθσζε & απνηχπσζε 

δηαδηθαζηψλ  

Πίλαθαο 9 Δπθαηξίεο Υξήζεο ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο 

 



«Αλαζρεδηαζκόο Γηαδηθαζηώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ» 

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία 

Σειίδα - 72 

Χζηφζν ε ηπθιή απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη θαηαζηάζεσλ, νδεγνχκελε πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ κφδα θαη ηελ αλάγθε γηα ηερλνινγηθή αξηηφηεηα, έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη 

γεληθεπκέλε ε εθκεηάιιεπζε σθειεηψλ απφ ηελ ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη φπνπ 

ζεκεηψλνληαη βειηηψζεη απηέο λα είλαη κηθξήο έθηαζεο.  

Ο Δπηρεηξεζηαθφο Αλαζρεδηαζκφο αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηελ ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαη 

θάζε ηερλνινγίαο πνπ είλαη δηαζέζηκε, βάδνληαο πξψηα ηελ εμέηαζε ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ 

ηελ νπηηθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνθαζίδνληαο κεηά γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη ε πιεξνθνξηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αθνχ έρεη θαζνξηζζεί ν ξφινο ηεο ζηελ πινπνίεζε ελφο ξηδηθά θαιχηεξνπ 

απνηειέζκαηνο.  

 

3.5.4 Αντίκτυπο Ανασχεδιασμού με Χρήση Πληροφορικής 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδεη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο [4]: 

 Απηνκαηνπνίεζε Γηαδηθαζίαο. Με ρξήζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία απηνκαηνπνηείηαη θαη ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 

ειαρηζηνπνηείηαη. Ζ εξγαζία απινπνηείηαη θαη γίλεηαη ιηγφηεξν επίπνλε ζσκαηηθά. Έηζη, 

εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο, θφπνο θαη απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Πιεξνθφξεζε. Με ρξήζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ε απνζήθεπζή ηνπο, ε αλάιπζή ηνπο θαη ε δηαλνκή ηνπο γίλεηαη 

απηφκαηα, γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα. Ζ πξσηνγελήο ή ε επεμεξγαζκέλε πιεξνθνξία κπνξεί 

λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ φινπο. 

 Βειηίσζε ξνήο εξγαζηψλ. Με ρξήζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

νη ξνέο εξγαζηψλ βειηηψλνληαη. Δξγαζίεο πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ ζε αθνινπζία ηψξα 

κπνξνχλ λα εθηεινχληαη παξάιιεια θαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. πλεπψο, κεηψλεηαη ν 

ρξφλνο νινθιήξσζεο θάζε δηαδηθαζίεο. 

 Παξαθνινχζεζε - Ηρλειαζία. Ζ ξνή εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεην λα 

παξαθνινπζείηαη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλίρλεπζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη ε έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε ηνπο. Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζην 

ζηάδην απηφ: ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειέγρνπλ ειεθηξνληθά θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, παξαθνινπζψληαο ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο, θάλνληαο πνηνηηθφ έιεγρν ζηηο 

εθξνέο θαη πξνιακβάλνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

 Αλάιπζε Πιεξνθνξηψλ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ (εηαηξηθφ, 

επηρεηξεζηαθφ ή ιεηηνπξγηθφ) απαηηεί αλάιπζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξίαο. Με ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ε ζπγθέληξσζε θαη ε αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ηαρχηεηα θαη ρσξίο ιάζε. 

 Καηάξγεζε Γεσγξαθηθψλ Πεξηνξηζκψλ. Με ρξήζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ νη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο εθκεδελίδνληαη. πγθεθξηκέλα, ε 

πιεξνθνξηθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο απνκαθξπζκέλσλ θαη κε ηνπνζεζηψλ νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαζηζηψληαο ηελ ππνζηήξημε θαηαλεκεκέλσλ εξγαζηψλ δπλαηή.  

 Οινθιήξσζε δξαζηεξηνηήησλ. Οη επηρεηξήζεη πιένλ πηνζεηνχλ πξνζεγγίζεηο ζπλνιηθήο 

δηαρείξηζεο ησ λ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Γειαδή, αλαζέηνπλ ζε έλα άηνκν ή κία 

κηθξή νκάδα λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηεο πιεπξέο κηαο δηαδηθαζίαο. Ο ππεχζπλνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηελ πιεξνθφξεζε γηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 
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απφ φια ηα ηκήκαηα θαη λα ηελ επεμεξγάδεηαη θαη λα ηελ δηαρέεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Με ρξήζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

απινπνηείηαη εθφζνλ κπνξεί λα έρεη έγθπξε πιεξνθφξεζε απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα, λα 

επεμεξγάδεηαη εχθνια ηελ πιεξνθνξία θαη λα ηελ δηαρέεη πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 Δλδπλάκσζε Δξγαδνκέλσλ. Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε λα αλαπηχμεη δίθηπα γλψζεο κε ζηφρν λα επηκνξθψζεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο. Σα δίθηπα γλψζεο ζα δηαζέηνπλ φιε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

νπνία πιένλ ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

 Βειηίσζε Δπηθνηλσλίαο. Με ρξήζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ε 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα θαη 

ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηξίησλ. 

Σν αληίθηππν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζπλνςίδεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

Δπίπησζε Πεξηγξαθή 

Απηνκαηνπνίεζε  Δμάιεηςε ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα απφ κηα δηαδηθαζία  

Πιεξνθφξεζε  Καηαγξαθή πιεξνθνξηψλ γηα κηα δηαδηθαζία θαη ηελ θαηαλφεζή ηεο  

Βειηίσζε ξνήο 

εξγαζηψλ  

Μεηαβνιή αιιεινπρίαο κηαο δηαδηθαζίαο ή δπλαηφηεηα παξάιιειεο 

εθηέιεζεο  

Παξαθνινχζεζε -  

Ηρλειαζία 

Παξαθνινχζεζε απφ θνληά ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ 

Αλάιπζε 

Πιεξνθνξηψλ 

Βειηίσζε ηεο αλάιπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ  

Καηάξγεζε 

Γεσγξαθηθψλ 

Πεξηνξηζκψλ 

πληνληζκφο δηαδηθαζηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απνζηάζεσλ θαη 

γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ  

Οινθιήξσζε  πληνληζκφο κεηαμχ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ  

Δλδπλάκσζε 

Δξγαδνκέλσλ 

πγθέληξσζε θαη δηάρπζε γλψζεο 

Βειηίσζε 

Δπηθνηλσλίαο  

Καηάξγεζε ελδηάκεζσλ απφ ηελ δηαδηθαζία  

Πίλαθαο 10 Οη επηπηώζεηο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ζηνλ αλαζρεδηαζκό ησλ δηαδηθαζηώλ 

 

3.5.5 Διερεύνηση Πλαισίου Επιτυχημένου Ανασχεδιασμού με Χρήση Πληροφορικής 

3.5.5.1 Παράγοντες Επιτυχίας Ανασχεδιασμού με Χρήση Πληροφορικής 

Γηα λα είλαη ν αλαζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθφο, ε δηνίθεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα επξχ 

ζηξαηεγηθφ φξακα πνπ ζα απαηηεί ηνλ αλαζρεδηαζκφ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ [46]. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα θαηαλννχλ θαη λα κεηξνχλ ηελ απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ήδε ππάξρνπλ σο βάζε αλαθνξάο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ν ζηφρνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κηαο 
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δηεξγαζίαο είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο ή 

ζηελ εθηέιεζε κηαο παξαγγειίαο, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα κεηξήζεη ην ρξφλν θαη ην θφζηνο πνπ 

θαηαλαιψλεη ε ηξέρνπζα δηεξγαζία. 

Ζ ζπκβαηηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ πξψηα πξνζδηνξίδεη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή δηεξγαζίαο θαη κεηά θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ηνπο 

απφ ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ. Όκσο, ε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

επθαηξίεο αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ, επεηδή κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη 

παξαδνζηαθά αμηψκαηα νξγάλσζεο εξγαζίαο πνπ πξνθαινχλ εκπφδηα ζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ 

ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα αθεζεί λα επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ δηεξγαζηψλ απφ ηελ αξρή. 

Απηά ηα βήκαηα δελ εγγπψληαη απηφκαηα φηη ν αλαζρεδηαζκφο ζα είλαη πάληνηε επηηπρήο. Ζ 

ππνδνκή ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο 

αιιαγψλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηα φξηα ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ή θαη επηρεηξήζεσλ [80]. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ 

δελ επηηπγράλεη εληππσζηαθέο απμήζεηο ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Μηα αλαζρεδηαζκέλε 

επηρεηξεκαηηθή δηεξγαζία ή έλα λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα επεξεάδεη αλαπφθεπθηα ζέζεηο 

εξγαζίαο, απαηηήζεηο δεμηνηήησλ, ξνέο εξγαζηψλ θαη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο [79]. Ο θφβνο απηψλ 

ησλ αιιαγψλ θαιιηεξγεί ηελ αληίζηαζε, ηε ζχγρπζε, αθφκε θαη ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο 

ππνλφκεπζεο ηεο αιιαγήο. Ζ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο δελ είλαη νχηε απιή νχηε απηνλφεηε. 

Σν πεδίν ησλ έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ έρεη δηεπξπλζεί, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηά 

ηνπο. Σν πεξηβάιινλ ηεο ζεκεξηλήο ςεθηαθήο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη πνιχ ζηελφηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο κε ηηο δηεξγαζίεο ησλ πειαηψλ, 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. Οη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα θάλνπλ αιιαγέο ζε επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

νξγαλσζηαθά φξηα θαη έρνπλ λα δξέςνπλ αμηφινγα νθέιε απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ 

αλαπνηειεζκαηηθψλ δηεπηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ. Απηέο νη δηεπηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο φρη 

κφλν πξέπεη λα εμνξζνινγηζηνχλ αιιά πξέπεη θαη λα ζπληνληζηνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ κε ηηο 

δηεξγαζίεο ησλ άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αλαζρεδηαζκφο 

αγθαιηάδεη πνιιέο εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα αλαζρεδηάζνπλ απφ θνηλνχ ηηο θνηλέο 

δηεξγαζίεο ηνπο (X-Engineering, [78]), εγρείξεκα αθφκα πην δχζθνιν λα εθαξκνζηεί 

επηηπρεκέλα απ' φηη είλαη ν αλαζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ γηα κία κφλν εηαηξεία [46]. 

3.5.5.2 Κίνδυνοι Αποτυχίας Ανασχεδιασμού με Χρήση Πληροφορικής 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επθαηξίεο ηεο πιεξνθνξηθήο:  

 Ζ επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη ζπρλά απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Γηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο νδεγνχλ ζε ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 Μηα λέα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πεηχρεη εάλ ε αξρηθή εθαξκνγή 

είλαη ρακειήο πνηφηεηαο. Οη πξνεγκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο.  

 Ζ απνηπρία αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα είλαη έλαο δείθηεο 

αλεπαξθνχο δηνηθεηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο θαηλνηνκίαο δηαδηθαζίαο.  

 Ζ πηνζέηεζε λέσλ πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ ζηελ 

επηρείξεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα ζπαηαιεζεί ρξφλνο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ εξγαιείνπ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ιάζνο επηινγή εξγαιείνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο. 
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3.5.5.3 Περιορισμοί Ανασχεδιασμού με Χρήση Πληροφορικής 

Πέξα απφ ηηο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, ε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία ζέηεη 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε δηαδηθαζία αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Παξφηη ν αλαζρεδηαζκφο μεθηλά απφ κεδεληθή βάζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα αγλνεζνχλ 

ηα ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θάηη ηέηνην ζηε πξάμε είλαη αλέθηθην. Σα ππάξρνληα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο, είλαη πνιχ πνιχπινθα θαη 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ επηρείξεζε, ψζηε είλαη νπηνπηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπο είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. Πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ ζεκαληηθφηεξεο 

σθέιεηεο απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ, είλαη αλαγθαία ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ ηα 

ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Οη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη ζεκαληηθφηεξνη ζηε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη νινθιεξψζεη 

ηα ζπζηήκαηα ηεο κε απηά ησλ πειαηψλ ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ειεπζεξίαο πνπ έρεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα γηα 

λα αλαζρεδηαζζεί. 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαγλσξηζζνχλ νη ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί φζνλ αθνξά ηε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο γηα ηε πξνκήζεηα 

πιεξνθνξηαθψλ ιχζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ ηερλνινγηψλ. Όινη απηνί νη 

παξάγνληεο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ αλαζρεδηαζκφ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν κείσζεο ηεο αξλεηηθήο 

ηνπο επίδξαζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά ππάξρνπλ θαη κηα επηρείξεζε πνπ ζα ηα αγλνήζεη ζα 

θιεζεί λα ηα αληηκεησπίζεη αξγφηεξα. Μφλν αλ απηά ηα πξνβιήκαηα αλαγλσξηζζνχλ, νη ιχζεηο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ζα κπνξέζνπλ λα 

ελζσκαησζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ ηηο επηρείξεζεο [5]. 

3.5.5.4 Κατευθυντήριες Γραμμές Ανασχεδιασμού με Χρήση Πληροφορικής  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ απηνχο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο:  

 Ζ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε επζπγξάκκηζε κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ: Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ ζαλ ζηφρν λα ππνβνεζήζνπλ κηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, φρη ε εηζαγσγή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

 ηα πξνγξάκκαηα αλαζρεδηαζκνχ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν εζσηεξηθνί φζν θαη 

εμσηεξηθνί εκπεηξνγλψκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα επηιεγεί θαη λα ζρεδηαζηεί ε 

απνδνηηθφηεξε ηερληθή ιχζε. 

 Μεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα ειέγρεηε ζπλερψο ε απφδνζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη λα εμεηάδνληαη νη λέεο εμειίμεηο.  

 Ζ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε εμεηδίθεπζε ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα 

παξαηεξεζεί βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο 
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3.6 Δημόσια Διοίκηση 

3.6.1 Εισαγωγή 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη λα δνζεί ζπλνπηηθά ν ξφινο 

θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. 

Δπηπξφζζεηα, επηρεηξείηαη λα δνζεί ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζηελ Διιάδα θαη ν νξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ θάζε δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ. ηφρνο είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ δηαθξηηψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

εξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο αλαζρεδηαζκνχ ηνπο. 

3.6.2 Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη κία αλαπφζπαζηε δνκή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πνιηηηθήο [88]. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο 

Γηάθξηζεο ησλ Δμνπζηψλ έηζη φπσο νξίδεηαη ζην Διιεληθφ χληαγκα. χκθσλα κε απηή ηε 

ζεκειηψδε αξρή, νη θχξηεο νληφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: ην εθινγηθφ 

ζψκα, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ε Βνπιή, ε θπβέξλεζε, ε δηνίθεζε θαη ηα δηθαζηήξηα. ην 

παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ρήκα 17 Σν Διιεληθό Πνιηηηθό ύζηεκα 

[πεγή:[89]] 

 

χκθσλα κε ην χληαγκα, ε εθηειεζηηθή εμνπζία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Κπβέξλεζε. Ζ Κπβέξλεζε θαζνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε γεληθή πνιηηηθή 

ηεο ρψξαο, ελψ ν πξσζππνπξγφο σο επηθεθαιήο ηεο εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ζηε δξάζε ηεο θαη 

θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο [84]. 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε, απνηειεί ην ιεηηνπξγηθά δηαθνξνπνηεκέλν ππνζχζηεκα ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε ζπλεπή θαη αμηφπηζηε πξαγκάησζε θαη 
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εθαξκνγή έγθπξσλ επηινγψλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθά εμεηδηθεπκέλεο νληφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Βνπιή, Κπβέξλεζε). Οη ελέξγεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ειέγρνληαη σο πξνο ηε 

λνκηκφηεηα θαη ηε ζπληαγκαηηθφηεηά ηνπο απφ άιιεο εμεηδηθεπκέλεο νληφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Γηθαζηήξηα, Αλεμάξηεηεο Αξρέο) [89]. 

3.6.3 Η δομή της Δημόσιας Διοίκησης 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειείηαη απφ κία δέζκε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ρεηξίδνληαη δεκφζηα εμνπζία θαη 

δηαζέηνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ κε ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ ηελ επίηεπμε δεκφζησλ ζθνπψλ θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν [88]. 

 Οη νξγαληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 1892/1990. χκθσλα κε ηνλ λφκν απηφ, ν δεκφζηνο ηνκέαο 

πεξηιακβάλεη: 

 ηηο θάζε είδνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ θαη 

εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ, 

 ηα θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ 

Αμηψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, είηε απηά απνηεινχλ νξγαληζκνχο θαηά ηφπν είηε 

θαζ' χιελ απηνδηνίθεζεο, 

 ηηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, 

θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ 

θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο, 

 ηηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην ζχλνιν ηνπο είηε 

θαηά πιεηνςεθία, θαη 

 ηηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο 

[88]: 

 Έρνπλ ζπζηαζεί θαηφπηλ αληίζηνηρεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο κε πξάμε δεκφζηαο 

εμνπζίαο (λφκν ή δηάηαγκα), πνπ δηέπεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο, πξνζδηνξίδεη ηελ απφ κέξνπο ηνπο εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (δεκφζηνη 

ζθνπνί) θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. 

 Ο ηδηνθηεζηαθφο ηνπο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε άιια 

δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα (δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο), 

 Σν θξάηνο ή άιινη δεκφζηνη νξγαληζκνί αζθνχλ απηά απνθαζηζηηθή επηξξνή, είηε κέζσ ηνπ 

δηνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπο είηε κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο 

3.6.4 Λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης 

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ βαζηθέο 

θαηεγνξίεο [88]: 

 ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ζχκθπηεο κε ηελ ππφζηαζε ηνπ θξάηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο αλάγνληαη ζηελ νξγάλσζε ηεο Πνιηηείαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ γεληθφηεξσλ 
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ζπκθεξφλησλ ηνπ Κξάηνπο. Αλαθέξνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο, ζηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, νχησο ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνχ ε εηξεληθή δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ, θαη βέβαηα ζηελ αθψιπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα, ηελ άκπλα θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο 

ηεο Υψξαο, ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη ηελ ελ γέλεη βηψζηκε αλάπηπμε, 

ζηε δηαζθάιηζε δσηηθψλ θνηλσληθψλ αγαζψλ, ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο, ζπλνρήο θαη 

αιιειεγγχεο, ζηελ πξνιεπηηθή δξάζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ θπζηθέο, 

ηερλνινγηθέο θαη βηνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 

 ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αθψιπηεο άζθεζεο ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ηα νπνία ην Κξάηνο νθείιεη λα εγγπάηαη θαη λα πξνζηαηεχεη, 

ζέηνληαο ζπλάκα θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο νχησο ψζηε λα κελ αληηζηξαηεχνληαη άιινπο 

δεκφζηνπο ζθνπνχο θαη αγαζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην χληαγκα, φπσο, ι.ρ., ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη θξαηηθέο αξκνδηφηεηεο 

ξπζκηζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ ραξαθηήξα επί ησλ ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 ηηο ιεηηνπξγίεο θαηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε εγγχεζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο 

αγνξάο, ν θνηλσληθφο δηάινγνο, ε παξνρή θίλεηξσλ θαη ε παξνρή ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηηο 

επελδχζεηο, θίλεηξα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, θαζψο θαη ε ράξαμε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

3.6.5 Οι επιχειρησιακές διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κνληεινπνηνχληαη βάζεη ηνπ staff-line 

model ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηελ παξάγξαθν 3.2.3.2. 

Πξνζαξκφδνληαο ην κνληέιν απηφ ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ 

ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο [64]: 

 Καζνξηζκφο ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο; Σν επίπεδν απηφ αθνξά ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε 

ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αληηκεηψπηζήο ηνπο 

(Γεκφζηα Γηνίθεζε), βάζεη ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ.  

 Παξνρή Τπεξεζηψλ; Σν επίπεδν απηφ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

 Τπνζηεξηθηηθέο Λεηηνπξγίεο; Αθνξά φιεο ηηο ππνζηεξηθηέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηηο νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηα δχν παξαπάλσ επίπεδα. 

ηελ πξψηε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή, ην θξάηνο νξγαλψλεη έλαλ κεραληζκφ γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπιιέμεη, επεμεξγαζηεί θαη ηειηθά αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Σκήκα απηνχ ηνπ 

κεραληζκνχ απνηειεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Έηζη ε Γηακφξθσζε Γεκφζηαο Πνιηηηθήο εζηηάδεηαη 

ζηε ζπιινγή θαη ηεξάξρεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, δηαδηθαζία ηδηαίηεξε ζχλζεηε πνπ 

επεξεάδεηαη απφ πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο θαη γεληθφηεξα απνηειεί εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο 

πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη ην θχξην ππνθείκελν 

δξάζεο.  

ηε δεχηεξε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή, ν πξναλαθεξφκελνο δηνηθεηηθφο κεραληζκφο παξάγεη θαη 

δηαλέκεη ππεξεζίεο ζηελ θνηλσλία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα είλαη ζην 

θέληξν ηεο δξάζεο [63].  

ηελ ηξίηε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή, ηνπνζεηείηαη φινο ν ππνζηεξηθηηθφο κεραληζκφο πνπ 

αλαιακβάλεη λα ζηεξίμεη ηηο δχν θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. εθνδηαζηηθή, νηθνλνκηθέο 
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ππεξεζίεο, δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). Καζψο απηφο ν κεραληζκφο εκθαλίδεη κεγάιε 

νκνηφηεηα κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δελ απνηειεί ηδηαίηεξν πεδίν ελδηαθέξνληνο 

ζηελ αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαθπβέξλεζεο.  

Δζηηάδνληαο ινηπφλ ηελ πξνζνρή ζηηο πξψηεο δχν ιεηηνπξγηθή πεξηνρή, δχν θχξηνη δξψληεο 

εληνπίδνληαη:  

 Σν Πνιηηηθφ χζηεκα  

 Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε (ή Γηνηθεηηθφ χζηεκα)  

Σα δχν απηά ζπζηήκαηα δηακνξθψλνπλ ην ζπλνιηθφ χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο πνπ αιιειεπηδξά 

κε ηελ θνηλσλία φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

 

ρήκα 18 Σν ύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Κνηλσλία 

[πεγή:[63] 

 

πλεπψο, νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ην θνηλσληθφ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ.  
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3.7 Ανασχεδιασμός Δημόσιας Διοίκησης 

3.7.1 Εισαγωγή 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ε θηινζνθία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη κία απφ ηηο δεκνθηιείο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ είλαη νη ηδηαίηεξα πεξίπινθεο θαη δπζιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ βεκάησλ, θαη 

απφ εκπινθή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ην 

θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο κε πςειέο θαζπζηεξήζεηο θαη κεγάιν θφζηνο. Γηα λα εμνξζνινγηζηεί 

ζπλεπψο ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είλαη αλαγθαίνο ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ. 

3.7.2 Η έννοια του Ανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης 

χκθσλα κε ην [93], ν αλαζρεδηαζκφο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Public Administration 

Reengineering) είλαη ε αλάπηπμε ηεο αξρηηεθηνληθήο δνκήο ηεο νξγάλσζεο, ε νπνία ζα ζπλδέεη 

ηε ζηξαηεγηθή ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη φηη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ ηειηθά επηηπγράλνληαη. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξφγξακκα νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζή ηνπ. Ζ 

απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί θνηλή αλεθπιήξσηε επηζπκία ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο 

ησλ άιισλ πξνο απηέο, ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ ηηο εθαξκφδνπλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

ηέινο, ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πνιηηψλ κε ην Γεκφζην. 

πλεπψο, ν αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηνρεχεη φπσο θαη ν θιαζηθφο 

αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ξηδηθή αλακφξθσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ  

ψζηε λα επηηεπρζνχλ δξακαηηθέο βειηηψζεηο ζε θξίζηκα κέηξα απφδνζεο, φπσο θφζηνο, 

πνηφηεηα, εμππεξέηεζε θαη ηαρχηεηα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πεγάδνπλ απφ 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ. ήκεξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν 

αλαζρεδηαζκφο δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζεσξείηαη σο έλα ππνζχλνιν ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

3.7.3 Συνιστώσες του Ανασχεδιασμού της Δημόσιας Διοίκησης 

ην [93] ζαλ αθεηεξία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνηείλεηαη ην ππφδεηγκα 

Leavitt [85], ην νπνίν παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.4.7. πλνςίδνληαο ην 

ππφδεηγκα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν αλαζρεδηαζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: 

 ηξαηεγηθή 

 Οξγαλσζηαθή Γνκή 

 Πιεξνθνξηθή Σερλνινγία 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 
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Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ απαηηεί ηζνζθειηζκέλε βειηίσζε θαη ησλ 

ηεζζάξσλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. Ζ βειηηζηνπνίεζε κφλν ηνπ ελφο, αλ δελ νδεγήζεη θαη ζε 

βειηίσζε ησλ ππνινίπσλ, κπνξεί λα κελ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. ην 

παξειζφλ, ε απηνκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πνπ έγηλε ζηηο πην εμειηγκέλεο ρψξεο 

απέηπρε, γηαηί ε θχξηα έκθαζε ηεο είρε δνζεί κφλν ζηελ ηερλνινγία, παξακειψληαο ηηο άιιεο 

δηαζηάζεηο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

Ζ ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο ζην ππφδεηγκα Leavitt πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηελ 

θαηεχζπλζή ηνπ νξγαληζκνχ. Θεσξείηαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κηα θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζνδνινγίεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ. 

Ζ ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηε δεκηνπξγία κίαο απνζηνιήο, ελφο νξάκαηνο 

θαη ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

πξαγκάησζή ηνπ [55]. Γηα έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ, ηε απνζηνιή αλαθέξεηαη ζηνλ ιφγν 

χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην φξακα ζηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ απνζηνιή θαη ην φξακα 

πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο δεκφζηαο δήισζεο ηνπ νξάκαηνο. 

Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο 

νξάκαηνο γηα κία ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζεο, ην νπνίν πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ζρέδηα 

δξάζεο δηνηθεηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. πλήζσο, νη ζηφρνη ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ παξνρήο ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ [90]. 

Ζ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη παξαδνζηαθά ηεξαξρηθή δειαδή ε αλψηεξε 

δηνίθεζε (ζπλήζσο πνιηηηθά πξφζσπα) βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο θαη 

νη γξαθεηνθξάηεο ζηελ βάζε ηεο. Ζ δηνίθεζε ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο ζα 

πξνάγνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ πνιίηε θαη νη γξαθεηνθξάηεο εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα .Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο είλαη κεδεληθή, παξφιν πνπ απηφο είλαη ν απνδέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη ζαλ ζηφρν λα θέξεη ηνπο γξαθεηνθξάηεο πην 

θνληά ζηνλ πνιίηε, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα πξνζαξκφζνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο κε ηξφπν πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, απμάλνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε - εμσηεξηθνχ πειάηε. Άξα, ν 

αλαζρεδηαζκφο πξνζπαζεί λα κεηαηξέςεη νιφθιεξε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή, θαζψο ε Γηνίθεζε 

απνθηά έλαλ εληειψο θαηλνχξην ξφιν. Πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ εζσηεξηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπο, κε ηε 

βνήζεηα λα εμαιεηθζνχλ ηα εκπφδηα ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ηελ πξνζεθηηθή 

αθξφαζε ησλ ηδεψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε ηε ζπλερή ζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

λέσλ δηαδηθαζηψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, λα δνζεί δειαδή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ε εμνπζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ε ειεπζεξία λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα, επηθέξνληαο ηηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, αλαγθαίεο 

κεηαβνιέο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο είλαη κηα κεγάιε επθαηξία γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, είλαη ηνκέαο εληάζεσο εξγαζίαο θαη άξα ε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ. 
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Όκσο, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζην δεκφζην πζηεξεί ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα [90]. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ (βι. παξάγξαθνη 3.4.6 θαη 3.4.7), φια ηα 

πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ επίπεδν, 

πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. 

Σν θπξίαξρν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε 

νξγαλσζηαθή ηνπο θνπιηνχξα, δειαδή ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, αμηψλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ 

κνηξάδνληαη. Ζ θνπιηνχξα παξάγεη θαλφλεο θαη λφξκεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Όζν πην παιηά είλαη ε θνπιηνχξα, ηφζν 

πην ελζσκαησκέλεο είλαη νη αληηιήςεηο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα 

κεηαηξαπνχλ. πλεπψο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην κεγαιχηεξν 

εκπφδην ζηνλ αλαζρεδηαζκφ.  

Ο αλαζρεδηαζκφο έρεη ζαλ ζηφρν ηε ηξνπνπνίεζε ηεο νξγαλσζηαθήο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

θαηλνχξηαο, πην δεθηηθήο ζηελ αιιαγή. Ζ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ πθηζηάκελε λννηξνπία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε νπνία είλαη δνκεκέλε ζχκθσλα κε ην 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο. Δμ’ αηηίαο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ηεο θχζεο, ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ έληνλε ζηξσκαηνπνίεζε, κε ηελ αλψηεξε Γηνίθεζε λα έρεη 

ζεκαληηθή εμνπζία έλαληη ησλ απιψλ εξγαδνκέλσλ. Υάξε ζ’ απηήλ ηελ εμνπζία, νη ζρέζεηο 

είλαη ζε έλα επίπεδν πθηζηακέλνπ - πξντζηακέλνπ, φπνπ νη πθηζηάκελνη δελ έρνπλ θαλέλα 

δηθαίσκα λα ζρνιηάδνπλ ή λα θξίλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. 

πλεπψο, ε θηινζνθία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζα ζπλαληήζεη ηελ ζζελαξή 

αληίζηαζε καθξνρξφληα παγησκέλσλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Απηφ αθξηβψο 

είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

3.7.4 Αναγκαιότητα Ανασχεδιασμού της Δημόσιας Διοίκησης  

χκθσλα κε ην [90], ε αλαγθαηφηεηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζηελ έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην λέν πεξηβάιινλ ηεο δηαθπβέξλεζεο, 

κε θπξηφηεξα ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηελ ηαπηφρξνλε αχμνπζα απηνλνκία ηνπο θαη ηε ζπλαθφινπζε έκκεζε θαη 

ζξαπζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο, ηελ αδπλακία ησλ θεληξηθψλ ειέγρσλ, ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ θαη ηηο αικαηψδεηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. 

Δάλ, πάλησο, πξφθεηηαη λα είκαζηε αθξηβείο ζρεηηθά κε ηε βαζηθή θηλνχζα αηηία ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ, ηφηε ππνρξενχκαζηε λα ηελ εληνπίζνπκε ζηελ επηθξάηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νξζνινγηθφηεηαο έλαληη ηεο πνιηηηθήο. Δίλαη επξχηαηα γλσζηφ φηη νη πξψηνη πξνβιεκαηηζκνί, νη 

πξψηεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ππαγνξεχζεθαλ απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζπκπφξεπζεο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο δεκφζηνο ηνκέαο δελ 

κεηαξξπζκίζηεθε ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηδησηηθφ εμαθνινπζψληαο λα πξνθαιεί ειιείκκαηα θαη 

δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο. Δπηπιένλ, ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κεηά ην θχκα 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο θαηά ηηο δεθαεηίεο '50 θαη '60, δηακφξθσζε έλα 

γεληθφηεξν θιίκα αιιαγψλ, εληείλνληαο ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε, αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη 

επηβάιινληαο ηε κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, σζηφζν, φηη έλαο απφ ηνπο πιένλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ νη βαζχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληειέζζεθαλ 

ζην ζχζηεκα ησλ δηνηθεηηθψλ αμηψλ θαη ζηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε 

ζηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ε νξγάλσζε θαη νη άλζξσπνη ηεο ζα «απν-κάζνπλ» φια εθείλα 
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πνπ ν εηθνζηφο αηψλαο ηνπο έκαζε (ζηαζεξφηεηα, έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο, θάζεηε ελζσκάησζε 

θαη νξγαλσηηθή νινθιήξσζε, ηεξαξρία πνπ ζηεξίδεηαη ζην κέγεζνο θαη ηελ θιίκαθα) θαη ζα 

κάζνπλ απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 21° αηψλα (ζπλερήο κεηαβνιή, επειημία, έκθαζε ζηα 

απνηειέζκαηα, δηθηπαθή ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε). 

Δπηπξνζζέησο, κία αθφκε απφ ηηο βαζηθέο θηλεηήξηεο αηηίεο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη 

ε θξίζε δηαθπβέξλεζεο ή θξίζε λνκηκνπνίεζεο ή απαμίσζε ησλ θνκκάησλ [90]. Σν θαηλφκελν 

απηφ αλαθέξεηαη ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. πλέπεηα είλαη ε απαμίσζε ηνπ θξάηνπο θαη ε εγθαζίδξπζή 

ηνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ σο έλαο αλαρξνληζηηθφο θαη παξεθκαζκέλνο ζεζκφο. 

3.7.5 Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

Ζ πιεξέζηεξε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαιείηαη Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (ΝΓΜ), [90].  

Οη δεκφζηεο νξγαλψζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΝΓΜ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ εζσζηξέθεηα, ηνλ 

λνκηθηζκφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ελφο εζσηεξηθνχ δηνηθεηηθνχ νξζνινγηζκνχ θαη θξίλνληαη κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπο πνπ αθνξνχλ θαη έρνπλ απνδέθηεο ηνπο πνιίηεο. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ΝΓΜ απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηνίθεζεο είλαη 

αθξηβψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζηνπο πνιίηεο-πειάηεο ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ, κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη ε έκθαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ. 

Αληίζεηα, ε παξαδνζηαθή γξαθεηνθξαηία θαη ε ζεσξία ηεο «δεκφζηαο δηνίθεζεο» έδηλαλ έκθαζε 

ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ θαη, ηδίσο, ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ βάζεη ησλ νπνίσλ απηέο νξγαλψλνληαη. 

Αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην ΝΓΜ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα 

ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππάιιεινη (ηνπ εγεκφλα/θξάηνπο) 

απνηεινχλ απιψο εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βνχιεζεο ηνπ πνιηηηθνχ πξντζηακέλνπ. Σν 

ΝΓΜ δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή επζχλε θαη ηελ αηνκηθή επίδνζε ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία 

κεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ ππαιιήισλ. Μέζα απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία αλαδεηθλχεηαη ν θαιχηεξνο θαη επηβξαβεχεηαη εζηθά θαη πιηθά. Σν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο νξγάλσζεο αληηκεησπίδεηαη εμαηνκηθεπκέλα, ηφζν σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, φζν 

θαη σο πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ ε νξγάλσζε έρεη απ' απηφ. Μηα ραξαθηεξηζηηθή έλλνηα θαη 

έθθξαζε ηνπ ΝΓΜ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε νπνία είλαη δαλεηθή απφ ηηο ζεσξίεο πνηφηεηαο 

θαη εηθνλνγξαθεί ηε λέα αληίιεςε θαη ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζ' απηφ, είλαη «εζσηεξηθνί 

πειάηεο». 

Ζ νηθνλνκηθφηεηα, ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκειηαθέο αξρέο ηνπ ΝΓΜ, εμππεξεηείηαη 

κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην φθεινο θαη απνηππψλεηαη, 

θαηεμνρήλ, ζηε ζχληαμε ησλ δεκνζίσλ πξνυπνινγηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα βαζηθφ εξγαιείν ηνπ 

ΝΓΜ, φπσο θαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αληαλαθιά 

ηελ επίδξαζε ηνπ βηνκεραληθνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κάλαηδκελη ζην ΝΓΜ. Σν ΝΓΜ 

ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο, φπσο νη ζπκθσλίεο 

κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο θαη. φρη κε· πξνθαζνξηζκέλνπο 

θαλφλεο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

ζηε βάζε ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ, νη δείθηεο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ, ε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θ.ά. 

Σν ΝΓΜ ζπλζέηεηαη ζηελ αθφινπζε ζεκαηνινγία [96]:  
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 Ζ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κέζσ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

εμππεξέηεζεο ηνπο. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο επειημίαο θαη απηνλνκίαο κε ηε δεκηνπξγία εμσ-ηεξαξρηθψλ 

ζρεκάησλ. 

 Ζ δηνίθεζε απνηειεζκάησλ κέζσ δεηθηψλ θαη ζηφρσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

 Ζ κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηδφζεσλ ζε επίπεδν νξγάλσζεο, νκάδαο θαη αηφκσλ, 

θαζψο θαη ε ελδν-νξγαλσηηθή θαη δη-νξγαλσηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπγθξηηηθήο απφδνζεο 

ηνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε κηζζνδνζία ππαιιήισλ βάζεη 

δεηθηψλ απφδνζεο. 

 Ο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Ζ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κε βάζε ηε γλψζε. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ -ηδίσο ηνπ 

δηαδηθηχνπ- ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο ή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 Ζ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πξνγξακκάησλ θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

 Ζ ιήςε απνθάζεσλ κε δηαθάλεηα θαη επξεία θνηλσληθή δηαβνχιεπζε 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο απαληψληαη ζε πνηθίια πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο ζ' φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ (βι. [98], [100], [101]), αιιά θαη ζηα ππφινηπα 

αλεπηπγκέλα θξάηε ηνπ θφζκνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ, βεβαίσο, δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

σξηκφηεηαο θαη επηηπρίαο ζε θάζε ρψξα αιιά είλαη ζεκαληηθφ φηη, ζήκεξα, δχζθνια κπνξεί 

θάπνηνο λα ζπλαληήζεη πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ λα κελ πεξηέρνπλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο. 

3.7.6 Εμπόδια Εφαρμογής Ανασχεδιασμού Δημόσιας Διοίκησης 

Ο Αλαζρεδηαζκφο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κπνξεί λα κελ είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί εμ’ αηηίαο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ζεσξνχληαη εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ 

[93], [58]: 

 Οη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη νξγαληζκνί δίλνπλ έκθαζε ζηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο θαη ζηνπο 

ηχπνπο, ελψ παξνπζηάδνπλ θαη έιιεηςε μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηνρνζεζίαο. 

 Οη δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία, θαη ζπρλά είλαη απαξαίηεην 

ζηνλ έιεγρν θαη επεμεξγαζία κηαο πεξίπησζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ λα ζπκκεηέρνπλ έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο ππαιιήισλ, νχησο ψζηε 

λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα κεξνιεςίαο θαη δηαθζνξάο. πλεπψο, νη δπλαηφηεηεο 

αλαζρεδηαζκνχ πεξηνξίδνληαη. 

 Ζ έλλνηα ηνπ πειάηε ζην δεκφζην ηνκέα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αθφκα 

θη αλ δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πειάηε ζηελ αιπζίδα πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ, νη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη νξγαληζκνί είλαη κνλνπψιηα ή έζησ νιηγνπψιηα θαη ε 

γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπο δελ έρεη ζέζε γηα ηε «θσλή ηνπ πειάηε» (voice of the 

customer), παξάκεηξν ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ νθείινληαη θπξίσο ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ νξηδφληηα δξάζε κεηαμχ ιεηηνπξγηψλ. Όκσο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε 
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νξγάλσζε θαη ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε βάζε ηελ θάζεηε δνκή ηεο ηεξαξρίαο θαη άξα, είλαη 

πηζαλφλ ε εθαξκνγή ηνπ λα απνδεηρζεί έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα 

 Ζ βειηίσζε κηαο δηαδηθαζίαο θαηαξρήλ πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

έλλνηα απηή είλαη λέα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, πξάγκα ην νπνίν 

θαζηζηά αξθεηά δχζθνιν ηνλ θαζνξηζκφ ηεο, ηε κέηξεζε ηεο απφδνζήο ηεο θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

 Μηα θαη ε έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο είλαη πνιχ απζηεξή ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ηα κεζαία ζηειέρε δελ έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο απηφλνκεο δξάζεο ρσξίο 

εμνπζηνδφηεζε απφ θάπνηνλ πξντζηάκελν. Με ηελ έλλνηα απηή, ηα κεζαία ζηειέρε ληψζνπλ 

αλίζρπξα θαη γη’ απηφ θαη δελ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία. 

 Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη πνιχ κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο απφ φηη ν ηδησηηθφο, θαη 

είλαη απφ ην λφκν ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί πιήζνο ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο πξάμεηο θαη 

απνθάζεηο ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν κεηέπεηηα έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο 

ζθνπηκφηεηαο ηνπο, ηφζν απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο δηνίθεζεο φζν θαη απφ ηε 

δηθαηνζχλε. 

 Ζ αδπλακία πνπ αηζζάλνληαη νη δηνηθεηέο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη 

ζην γεγνλφο φηη βιέπνπλ φηη ηα θαιχηεξα καζήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνλ 

ηνκέα πνπ δελ είλαη ζε χθεζε αιιά ζε ζπλερή άλνδν. Ζ θξίζε απηή ησλ δηνηθεηψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη πάξεη πιένλ κηα ηδενινγηθή κνξθή. Οη δηνηθεηέο δελ αηζζάλνληαη 

απιά άγρνο, αιιά θαη φηη ηνπο ιείπεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο απνκαθξχλεη απφ 

ηελ αλεζπρία. 

 Οη δηνηθεηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ αηξεηνχο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ ιανχ, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ εμνπζία θαη αξκνδηφηεηα 

λα ιακβάλνπλ αξθεηέο πξσηνβνπιίεο, εθφζνλ νη πξνζσπηθέο ηνπο απνθάζεηο θαη θξίζεηο 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ιανχ. 
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3.8 Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιας Διοίκησης 

3.8.1 Εισαγωγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα, βέβαηα κε ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθνξνχλ ηφζν ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο φζν θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ηνπο πνιίηεο. 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα 

θαηαγξάςεη ηα νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λα δηεξεπλήζεη ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηελ επηηπρή πηνζέηεζή ηνπο ηφζν απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ππαιιήινπο φζν θαη 

απφ ηνπο πνιίηεο. 

3.8.2 Λόγοι Εισαγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση 

χκθσλα κε ην [58], νη ζεκαληηθφηεξε ιφγνη ηεο δηεπξπκέλεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Γεκφζηα 

Γηνίθεζε είλαη: 

 Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ, νη νπνίεο παξέρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο κε 

φιν θαη κηθξφηεξν θφζηνο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο (κε πςειή πιένλ ηαρχηεηα θαη ρακειφ θφζηνο) κεηαμχ ελφο 

ηεξάζηηνπ αξηζκνχ αλζξψπσλ, επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ νξγαληζκψλ θ.ιπ. Δπίζεο, νη 

βαζηθέο ηδέεο ηεο λέαο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ε πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (βι. ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.4.4) ψζεζαλ ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηνλ εθζπρξνληζκφ ηνπ ηξφπνπ 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην θνηλφ ψζηε λα ζπκπνξεπηεί κε ην θιίκα ηεο λέαο επνρήο. 

 Οη κεγάιεο πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε: ε φμπλζε θαη αχμεζε 

ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πάγησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ε εληεηλφκελε 

δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, δηεπξχλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Παξάιιεια εληείλνληαη νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα πξνγξάκκαηα κείσζεο θξαηηθψλ 

δαπαλψλ. Σα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ κεγάιεο πηέζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε νπνία πξέπεη 

πιένλ λα θάλε η «πεξηζζφηεξα» κε ιηγφηεξνπο πφξνπο, ζπλεπψο είλαη απαξαίηεην λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη 

ζηε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηφζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο φζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Σν ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη απφ ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηεο ζηηο αλάγθεο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

κηα δπζαξέζθεηα απέλαληη ζηελ πνιηηηθή θαη έλα ρακειφ επίπεδν ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

θνηλά θαη ζπκκεηνρήο ζε απηά. Γεληθφηεξα, ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία δπηηθνχ ηχπνπ 

δηέξρεηαη πεξίνδν θξίζεο, θαη πνιινί πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία 

κε ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαία ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ απφ ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη ζηελ πνιηηηθή  

 Ζ επξεία πηνζέηεζε ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη σο ην λέν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (βι. παξάγξαθν 3.7.5). Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζε επηηπρεκέλεο 

κεζφδνπο δηνίθεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ: δηαθάλεηα θαη αλνηρηή 
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πξφζβαζε απέλαληη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ θνηλσλία, πνηφηεηα ππεξεζηψλ, απνδνηηθφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ θχξηα έκθαζε δίδεηαη ζηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ θαη 

απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα ζεσξεί θαη σο «πειάηεο» ηεο, θαη φρη κφλν ζηελ πηζηή θαη 

άθακπηε εθαξκνγή θάπνησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

3.8.3 Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ππνζηεξίδνπλ 

ηηο θχξηεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηεο. Οη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.6.5 θαη ζπλνπηηθά είλαη: ν θαζνξηζκφο ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα: 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Καζνξηζκνύ Γεκόζηαο Πνιηηηθήο: αθνξνχλ ζπζηήκαηα ηα νπνία 

ππνβνεζνχλ ηνπο αζθνχληεο ηελ δεκφζηα πνιηηηθή, δειαδή ηα πνιηηηθά πξφζσπα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζπζηήκαηα απηά αθνξνχλ αθελφο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, θαζηζηψληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θπβέξλεζε πην δεκνθξαηηθή, δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή. Σα ζπζηήκαηα 

απηά είλαη γλσζηά σο ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο (e-democracy). Ζ ειεθηξνληθή 

δεκνθξαηία ζπλεπάγεηαη αλαλεσκέλν πξνθίι ηεο εγεζίαο, λένπο ηξφπνπο ζπδήηεζεο θαη ιήςε 

απνθάζεσλ, λένπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζηε παηδεία, λένπο ηξφπνπο γηα λα αθνχεη ηνπο πνιίηεο 

θαη ηνπο λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ειεθηξνληθή 

δεκνθξαηία κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο αιιειεπηδξνχλ κε 

ηηο θπβεξλήζεηο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ηφρνο ηεο είλαη ε 

ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα πνιηηηθά δξψκελα θαη ηειηθά ε ελδπλάκσζε ηνπ.  

Μία άιιε πηπρή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα 

ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (management support systems). Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα 

ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο (management information systems), ηα ζπζηήκαηα 

ζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support systems) θαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο (executive support systems). 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Παξνρήο Τπεξεζηώλ: αθνξνχλ δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία παξέρνπλ ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ ρξήζε 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ 

ηηο νκνζπνλδηαθνχο, θξαηηθνχο ή ηνπηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ην 

εηθνζηηεηξάσξν, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη: 

 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο πξνο ηνπο Πνιίηεο (Government to Citizens). Οη ππεξεζίεο απηέο 

πξννξίδνληαη ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηψλ κε ηελ Πνιηηεία, θάηη ην 

νπνίν ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Οη πξσηνβνπιίεο απηέο επηρεηξνχλ λα θάλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο, φπσο ε ιήςε πηζηνπνηεηηθψλ 

θαη ε πιεξσκή θφξσλ, ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο θαη πην εχθνιεο. Δπίζεο, επηρεηξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ δεκφζηα πιεξνθνξία κε ηελ ρξήζε κέζσλ φπσο νη 

ηζηνζειίδεο θαη ηα θηφζθηα. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηνλ 
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πεξηνξηζκφ ηεο ππεξθνξησκέλεο γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο πνιιψλ απφ ηηο δεκφζηεο 

ιεηηνπξγίεο. 

 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο (Government to Business). Οη ζπλαιιαγέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ρψξν, φπσο ηελ γλσζηνπνίεζε λφκσλ, πνιηηηθψλ θαη ππνκλεκάησλ. Δπίζεο δηεπθνιχλνπλ 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλαλέσζε αδεηψλ θαη ηελ πιεξσκή θφξσλ. Έηζη, 

εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθά ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ θαη 

κεζαίσλ νξγαληζκψλ. Ζ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελζαξξχλεη αλακθηζβήηεηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο πξνο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο (Government to Government). Οη 

ζπλαιιαγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαλνκή δεδνκέλσλ θαη ηελ δηεθπεξαίσζε 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ θξαηηθψλ νληνηήησλ. Πξνυπνζέηεη αιιειεπηδξάζεηο 

εζσηεξηθά ζε θάζε νληφηεηα, αιιά θαη κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη, είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ πιενλαζκνχ δεδνκέλσλ θαη ε αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ: αθνξνχλ ζπζηήκαηα ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη γηα 

παξάδεηγκα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επαθψλ θαη γεληθφηεξα φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 
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Πιεξνθνξηαθά 
πζηήκαηα Καζνξηζκνύ 

Γεκόζηαο Πνιηηηθήο

Πιεξνθνξηαθά 
πζηήκαηα Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο

πζηήκαηα Παξνρήο 
Τπεξεζηώλ πξνο 

Δπηρεηξήζεηο 

πζηήκαηα 
Ηιεθηξνληθήο 
Γεκνθξαηίαο

Τπνζηεξηθηηθά 
Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα

Πιεξνθνξηαθά 
πζηήκαηα Παξνρήο 
Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ
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Τπνζηήξημεο

πζηήκαηα Γηνηθεηηθήο 
Πιεξνθόξεζεο

πζηήκαηα ηήξημεο 
Απνθάζεσλ

πζηήκαηα 
Τπνζηήξημεο Αλώηεξεο 

Γηνίθεζεο
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3.8.4 Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιας Διοίκησης 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3.4.4, δηαδηθηπαθά είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ (internet). Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ δηαδηθηχνπ επηηξέπεη ζηα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα είλαη πξνζβάζηκα ζε 

εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, πέξα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, ηα 

δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη γηα ηελ εμσζηξέθεηά ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, σο 

δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο λννχληαη ηα: ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο θαη ηα ζπζηήκαηα παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο, 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Δίλαη δειαδή ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ν ηειηθφο 

απνδέθηεο ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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3.8.5 Οφέλη Εισαγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων στον Δημόσιο Τομέα 

χκθσλα κε ην [103], ηα πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην δεκφζην ηνκέα ινηπφλ έρνπλ αληίθηππν ηφζν ζηνλ ηειεπηαίν, 

φζν θαη ζηνλ πνιίηε θαη ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί ηηο ΣΠΔ θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί. 

Μία ζπγθεληξσηηθή απεηθφληζε θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

 Γεκόζηνο Σνκέαο Πνιίηεο θαη Δπηρεηξήζεηο  

Άμεζα οικονομικά 

οφέλη  
Μείσζε θόζηνπο: 

απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ γηα 

ηε δεκφζηα & ηδησηηθή 

θαηλνηνκία, απμαλφκελε αμία 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

Μείσζε θόξηνπ: δηεπθφιπλζε ζηε 

δηνίθεζε, παξνρή ππεξεζηψλ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ, απνηακίεπζε 

ρξφλνπ  & ρξεκάησλ  

Αλλά άμεζα οφέλη  πλνιηθά νθέιε από ηελ 

επέλδπζε: επίηεπμε 

ζπκπξάμεσλ, δηεπθφιπλζε 

δηαλνκήο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ, πξνψζεζε Online 

πξφζβαζεο 

Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο ρξήζηε: 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο, ηεο ηζφηεηαο, 

αζθάιεηα, δηαθάλεηα, δπλαηφηεηα 

επηινγήο  
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 Γεκόζηνο Σνκέαο Πνιίηεο θαη Δπηρεηξήζεηο  

Έμμεζα οικονομικά 

οφέλη 
Δλίζρπζε λνκηκόηεηαο: 

εθζπγρξνληζκφο ΓΓ, 

δηθαηνζχλε, ππεπζπλφηεηα, 

ζπκκεηνρή, αχμεζε 

δπλαηφηεηαο αληαπφθξηζεο, 

Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο: 

δεκηνπξγία ΚηΠ, βειηίσζε 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα αμηφπηζηεο 

ζπλαιιαγέο  

Πίλαθαο 11 Οθέιε Τηνζέηεζεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ από ηνλ Γεκόζην Σνκέα 

[πεγή: [103]] 

 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα
3
: 

Άκεζα Οηθνλνκηθά Οθέιε γηα ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο  

Σα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ζηνπο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ 

έρνπλ ηε κνξθή απνηακίεπζεο ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία εχξεζεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θνξηίνπ ιφγσ ηεο απινπνίεζεο ή αθφκε θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ. 

Οη δαπάλεο πνπ νη θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί επηβάιινπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

εκπίπηνπλ γεληθά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 Δχξεζε ησλ θαλνληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη θαλείο λα ζπκκνξθσζεί.  

 Καηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

ζπκκφξθσζεο κε απηνχο  

 πκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο.  

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ε κεγαιχηεξε δαπάλε απφ ηελ άπνςε ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ, φζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

θαηάιιεισλ εληχπσλ θαη ηελ επαθή κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

ην ζεκείν απηφ ηνλίδνπκε ηηο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ απνηεινχλ 

έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη απαληήζεσλ ζηα 

δηάθνξα αηηήκαηα. χκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΔ) ζε 10 ρψξεο, νη ΜΜΔ μφδεςαλ θαηά κέζνλ φξν ζρεδφλ 27.500$ εηεζίσο, ή πεξίπνπ 4 

ηνηο εθαηφ ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα 

απαηηήζεηο γηα θφξνπο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

εξκελεχεηαη σο έλα κέζν θφζηνο 4.000$ αλά ππάιιειν. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 

επηβεβαηψλνληαη απφ κηα κειέηε ακεξηθαληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έδεημε φηη ην 

θφζηνο ησλ ακεξηθαληθψλ νκνζπνλδηαθψλ θαλνληζκψλ αγγίδεη ζπλνιηθά ηα 1,1 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ην θφζηνο αλά ππάιιειν γηα φιεο ηηο εηαηξίεο ήηαλ 5.663$ [103].  

Καηά ζπλέπεηα, ε δηνηθεηηθή απινπνίεζε είλαη απαξαίηεηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

θπβεξλεηηθέο εκεξήζηεο δηαηάμεηο, θαη νη κεραληζκνί ΣΠΔ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν. Μηα έξεπλα ηνπ 2001 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ απνθάιπςε φηη 26 απφ ηηο 

28 ρψξεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε, είραλ πεξηιάβεη ηηο επελδχζεηο ζε έξγα 

πιεξνθνξηθήο σο ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα λα κεηψζνπλ ην δηνηθεηηθφ θνξηίν. 

Άκεζα Οηθνλνκηθά Οθέιε γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε  
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Ζ νηθνλνκηθή απνηακίεπζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν ηνκείο. Ο πξψηνο 

ηνκέαο αθνξά ζηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ κηα απινπζηεπκέλε θαη απηνκαηνπνηεκέλε 

δηεπαθή κε ηνπο ρξήζηεο. Γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ σζηφζν, έρεη γίλεη ζαθέο φηη νη ρξήζηεο 

ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ζηηο λέεο 

ειεθηξνληθέο κεζφδνπο, φπσο απηέο δηαηίζεληαη (θαη αλάινγα ζε θάζε πεξίπησζε κε ηνλ 

δεδνκέλν ρξήζηε ή/θαη ππεξεζία). Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ζηε κέηξεζε ηνπ 

αληίθηππνπ ζηελ εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθνξά ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ πηζαλψλ δαπαλψλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ πξφζζεησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, ζηε βειηίσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηείζδπζε ησλ ππεξεζηψλ. Απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ζηηο κεκνλσκέλεο αιιά θαη ζηηο ζπλνιηθέο ή ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο.  

Καζψο ε νηθνλνκηθή απνηακίεπζε είκαη ην πεξηζζφηεξν άκεζα κεηξήζηκν φθεινο, νη 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, κε ηε κεγάιε δπλαηφηεηά ηνπο γηα δηνηθεηηθή απνηακίεπζε πξνο φθεινο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο, είλαη ινγηθφ λα ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ 

πξψησλ θαη πεξηζζφηεξσλ πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη on-line. 

Άκεζα κε Οηθνλνκηθά Οθέιε γηα ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο  

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ελζσκαηψλεη ηα ζηνηρεία ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο, 

ηεο επθνιίαο, ηεο αθξίβεηαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο. Ζ πνηφηεηα ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

βειηησζεί θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νη πχιεο, θαη νη θαιχηεξεο ηερλνινγίεο 

αλαδήηεζεο πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο ππεξεζίεο επθνιφηεξεο θαη πην δηαηζζεηηθέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ απαηηείηαη εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ.  

Άκεζα κε Οηθνλνκηθά Οθέιε γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε  

Οη θπβεξλήζεηο, κέζσ ησλ επελδχζεσλ πιεξνθνξηθήο, επηδηψθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα 

ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο πξνο ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Ζ εζηίαζε ζηηο γεληθέο εθβάζεηο δεκηνπξγεί επηρεηξήκαηα γηα ηηο ζεκειηψδεηο νξηδφληηεο 

πξσηνβνπιίεο, πνπ είηε επηηξέπνπλ ηελ επξχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ειεθηξνληθήο επηθχξσζεο θαη ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, είηε απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ νθέιε 

ζπλνιηθά. Ζ δπλαηφηεηα γηα παξνρή αλάινγσλ ππεξεζηψλ ζε θνηλέο νκάδεο ρξεζηψλ κπνξεί θαη 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ρξήζηεο είλαη πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο θαη επνκέλσο νη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε 

απνδνηηθφηεξν ηξφπν. 

Έκκεζα Οθέιε γηα ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο  

Ζ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζε αηνκηθφ επίπεδν, σο απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αζθεί επξχηεξε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά απφ 

ηελ άπνςε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαινχληαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε επελδχζεηο. Οη επελδχζεηο πιεξνθνξηθήο ζην δεκφζην ηνκέα κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο δσξνδνθίαο κε ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηελ αλάδεημε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ πνπ ζα επηζεκάλνπλ ηηο παξαλνκίεο, 

βνεζψληαο θαηά ζπλέπεηα ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο κε ηελ πξνψζεζε ηεο ειεχζεξεο ξνήο 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Μέζσ ηεο δεκνζίεπζεο on-line πιεξνθνξηψλ, κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη 

αζπκκεηξίεο πιεξνθνξηψλ (ε άληζε θαηνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο αγνξάο) 

θαη λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. Παξαδείγκαηνο ράξε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηινγέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο. Ζ 
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δεκνζίεπζε καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κεηψλεη επίζεο ηηο αζχκκεηξεο 

πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνδνηηθφηεξεο θαη ζηαζεξέο ρξεκαηηζηηθέο αγνξέο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή θαη ρψξεο, ηελ πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνπο θηλδχλνπο αληαιιαγήο λνκίζκαηνο, ηελ αζθάιεηα, θαλφλεο 

ρνξήγεζεο αδεηψλ. Οη ηζηνρψξνη πνπ ιεηηνπξγνχλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κηα ρψξα λα 

πξνζειθχζεη ηελ επέλδπζε, κε ηελ πξνβνιή ελφο ηζηνρψξνπ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε 

μέλσλ επελδπηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο, ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζρεηηθά 

κε ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα. Οη πξνζπάζεηεο λα ηππνπνηεζνχλ ηα 

ζηνηρεία ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ πξνσζνχλ πεξαηηέξσ ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο θαη ηε 

δηαζπλνξηαθή ειεθηξνληθή δεκφζηα πξνκήζεηα. 

Έκκεζα Οθέιε γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί κία κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο 

απέλαληη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ επελδχζεσλ 

πιεξνθνξηθήο ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

χκθσλα κε κία πνζνηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βέιγην, πξνέθπςε φηη ε κεγαιχηεξε επίδξαζε 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο σο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. χκθσλα κε κία θαλαδηθή κειέηε ζεκεηψλεηαη παξφκνηνο ηζρπξφο ζεηηθφο 

ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη λα επηβεβαηψλνπλ φηη νη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα αζθήζεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ. Άιινη κειεηεηέο ζεσξνχλ πσο ε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη 

αζαθήο. 

3.8.6 Διερεύνηση Πλαισίου Επιτυχημένης Εισαγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων 

στον Δημόσιο Τομέα 

3.8.6.1 Προβλήματα Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα 

Σα πξνβιήκαηα ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο: 

 ηα πξνβιήκαηα εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

 ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην επξχ θνηλφ  

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πεδίσλ. 

Πξνβιήκαηα εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηνπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο 

Σα πξνβιήκαηα εηζαγσγήο Π ζηνλ Γεκφζην Σνκέα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο [103]: 

 ε επίπεδν πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΣΠΔ ηνπ Γεκνζίνπ, ε χπαξμε κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ 

ζηελ πινπνίεζε απηψλ απνηειεί ηνλ θαλφλα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

 ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ θαηαγξάθνληαη απζηεξέο δηαδηθαζίεο 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ, ελψ 

απνπζηάδνπλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ή ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ.  
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 ε ζρέζε κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εκπιέθεηαη ζε 

επελδχζεηο ζε ΣΠ, ε εθπαίδεπζε απηνχ απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

αληίζηνηρσλ επελδχζεσλ, παξ’ φια απηά πνιχ ζπρλά ην πξνζσπηθφ θξίλεηαη αλεπαξθέο απφ 

πιεπξάο γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί θαηά βέιηηζην ηξφπν κηα επέλδπζε. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ θαη ε πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε ΣΠ, δελ 

έρεη νδεγήζεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ αλακελφκελε αληίζηνηρε 

επηρεηξεζηαθή αλαδηάξζξσζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βέιηηζην απνηέιεζκα.  

 Παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαλεξή έιιεηςε ζπλέρεηαο ησλ πξνζπαζεηψλ: Οη 

ζπρλέο αιιαγέο πνιηηηθψλ θαη ε απνπζία θεληξηθνχ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (πνιηηηθήο) 

αλεμάξηεηνπ ησλ θπβεξλεηηθψλ αιιαγψλ έρνπλ νδεγήζεη θαη νδεγνχλ ζε απαμίσζε πνιιέο 

επελδχζεηο πιεξνθνξηθήο, ζπρλά πξηλ απηέο πξνιάβνπλ λα απνδψζνπλ ηνπο πξψηνπο 

θαξπνχο.  

 Ο δεκφζηνο ηνκέαο, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο επελδχζεηο πιεξνθνξηθήο, εκθαλίδεη 

πξνηίκεζε ζε έξγα ηδηαίηεξα κεγάιεο θιίκαθαο, ηα νπνία, φκσο, ζπάληα απνδίδνπλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ελψ ελέρνπλ κεγάιν θίλδπλν απνηπρίαο.  

 Ζ επηινγή ζπλήζσο ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ ιχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαγσληζκψλ πνπ 

δηεμάγνληαη έρεη απνδεηρζεί ελ κέξεη πξνβιεκαηηθή θαζψο ε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο νδεγεί ζπρλά ζε εγθαηάζηαζε κε δνθηκαζκέλσλ επαξθψο ζπζηεκάησλ θαη ιχζεσλ.  

 Ο εληνπηζκφο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απνπζηάδνπλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε παξαθνινχζεζή ηνπο θαη ε εθ ησλ 

πξνηέξσλ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

 Ζ επηηπρία ησλ επελδχζεσλ εμαξηάηαη ζπρλά κφλν απφ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηε βνχιεζε 

νξηζκέλσλ ζηειερψλ, αληί λα ηίζεηαη σο βαζηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηνπο θνξείο.  

 Ζ θαλεξή έιιεηςε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ δεκφζην ηνκέα νδεγεί ζε αδπλακία 

ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ επελδχζεσλ θαηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο απηψλ.  

Πξνβιήκαηα Τηνζέηεζεο Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ από ην επξύ θνηλό 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πηνζέηεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο [103]: 

Φεθηαθό ράζκα 

Οη δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ θαιείηαη ςεθηαθφ ράζκα. Σα 

ράζκαηα ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη 

κε έλα αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ειηθία, ε κφξθσζε, ε γιψζζα θαη νη εηδηθέο αλάγθεο. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη άηνκα πνπ βηψλνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα, ηείλνπλ λα αληηδξνχλ κε παληθφ 

φηαλ θάλνπλ ιάζνο ή φηαλ αηζζάλνληαη φηη νη – νηθνλνκηθέο θπξίσο ζπλαιιαγέο ηνπο δελ είλαη 

αζθαιείο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηζηφηνπνη θηιηθνί πξνο ην ρξήζηε, 

φπνπ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο νξζήο πρ απνζηνιήο ελφο αηηήκαηνο, λα εκθαλίδεηαη ην φλνκα 

θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ελφο αξκφδηνπ δεκφζηνπ ππάιιεινπ θαη φρη έλα απιφ κήλπκα 

ιάζνπο.  

Σα δεηήκαηα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, πνπ θαίλεηαη λα είλαη θνηλά ζε θάζε πνιηηηζκφ θαη ρψξα, 

αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα γηα πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα γηα 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν. Κάζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία έρεη ηελ εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε 

λα αγσλίδεηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θάζε είδνπο απνθιεηζκψλ θαη λα κεξηκλά ψζηε ν θάζε 

πνιίηεο λα απνιακβάλεη εχθνιε θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο 

ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα φζνπο αδπλαηνχλ 
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λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αλάινγεο ειεθηξνληθέο. Ζ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πξφζβαζεο ζα είλαη 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ην e-Government ηνπ κέιινληνο. 

Αζθάιεηα 

Κάζε θπβέξλεζε ζα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ ηεο απφ παξαβηάζεηο πνπ απεηινχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα. Σα ζέκαηα αζθαιείαο 

πεξηιακβάλνπλ πξνζηαζία ελάληηα ζε hackers θαη ηνχο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο ππνθινπήο ή ηελ παξαπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 

Ιδησηηθόηεηα Πιεξνθνξηώλ 

Ζ ζπιινγή, ε απνζήθεπζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

ζηεξεφηππνη ζηφρνη ζε φιεο ηηο ηδησηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Με ηελ  έιεπζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ φκσο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ε πξνζνρή ησλ ηζπλφλησλ κεηαθέξεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ ζε 

φια ηα είδε νξγαλψζεσλ θαη γηα φια ηα είδε ζθνπψλ, ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κε ή ρσξίο 

ηε γλψζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ αηφκσλ κπνξνχλ λα είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηα. Απηφ είλαη 

πξνθαλέο γηα ηηο ηαηξηθέο αλαθνξέο, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θαη νχησ θαζεμήο.  Λφγσ ηεο 

απμαλφκελεο, επίζεο, ρξήζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ ζηα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, νη ζπλέπεηεο ηεο απψιεηαο, ηεο θινπήο, θαη ησλ ιαζψλ ηέηνησλ 

ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα είλαη ηεξάζηηεο. Παξαδείγκαηα, φπσο ε θινπή ζηνηρείσλ ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, ην απνδεηθλχνπλ απηφ.   

Αθφκα θαη γηα ηηο θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσηηθή δνκή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ, ε ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε παξνπζηάδεη θάπνηεο 

λέεο πξνθιήζεηο. Ζ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, αλ θαη 

γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπο, ελέρεη θηλδχλνπο, θαζψο ηα δεδνκέλα κνηξάδνληαη 

δηάθνξεο ππεξεζίεο. Πνιιά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ, απνζεθεχνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ή αθφκα θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ. Γηα λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη λα απνθεπρζνχλ παξαλνκίεο ζηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κηα θπβέξλεζε 

νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηνξίζεη ηελ δηαλνκή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζε πξφζσπα θαη νξγαληζκνχο πνπ ν ρξήζηεο δελ εηζήγαγε ηα ζηνηρεία, κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

θξαηηθή κεραλή. Οη θπβεξλήζεηο νθείινπλ επίζεο λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ cookies θαη ηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο λα κπνξεί 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εληνπίζεη ζπκπεξηθνξέο ζε έλα ρξήζηε. 

Δκπηζηνζύλε  

Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε νθείινπλ λα νηθνδνκήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

αλάκεζα ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ εκπηζηνζχλε 

πεξηιακβάλεη επίζεο δχν πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα θάζε online ππεξεζίαο, ηελ αζθάιεηα θαη 

ηνλ ζεβαζκφ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Υσξίο ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, νη πνιίηεο πνπ είλαη 

ήδε δηζηαθηηθνί κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζα απνθχγνπλ θάζε πξνζπάζεηα ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί θαη νθείιεη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη. 

Πξόζβαζηκόηεηα  

Ζ εμαζθάιηζε φηη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θξαηηθνχο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ e-Government. Ζ 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο 
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πξνθιήζεηο. Γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κηα ηζηνζειίδα είλαη πξνζβάζηκε αλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα πνηθηιία ηξφπσλ πνπ δελ εμαξηάηαη απφ κηα αίζζεζε ή ηθαλφηεηα. Ζ 

απνηπρία πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δεκηνπξγεί ηελ απεηιή ηεο εηθνληθήο 

απνκφλσζεο ησλ αηφκσλ απηψλ. 

Γηαθάλεηα 

Ζ θπβεξλεηηθή δηαθάλεηα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ζρεδίαζε ηεο 

ππνδνκήο. Οη πνιίηεο ζπάληα θαηαλννχλ πσο ιακβάλνληαη νη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. Απηή ε 

έιιεηςε δηαθάλεηαο απνηξέπεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ηελ 

αλάπηπμε εξσηεκάησλ ή ηελ δηακαξηπξία γηα άζηνρεο απνθάζεηο. Ζ έιιεηςε δηαθάλεηαο κπνξεί 

λα απνθξχςεη θαηλφκελα δηαθζνξάο ή επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ ην θξάηνο. Οη θξαηηθνί 

δηθηπαθνί ηφπνη θαη νη online ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ, 

φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ.  

Απαηηείηαη ζηνρεπκέλε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. 

3.8.6.2 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Εισαγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων 

στον Δημόσιο Τομέα 

χκθσλα κε κειέηε νπ ΟΟΑ, [107], απφ ηε κέρξη ζήκεξα ππάξρνπζα εκπεηξία ζην ρψξν ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απηφλ έρνπλ πξνθχςεη νη παξαθάησ θξίζηκνη 

παξάγνληεο επηηπρίαο: 

 Γέζκεπζε εθ κέξνπο ηφζν ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο φζν θαη ηεο αλψηεξεο δηνηθεηηθήο εγεζίαο, 

ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζπγθεθξηκέλα νξάκαηα, ζηφρνη θαη ζρέδηα, θαη λα αληηκεησπηζζνχλ 

ηπρφλ πξνβιήκαηα, θαζπζηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηα νθέιε θαη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηηο 

κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ. 

 Δλζσκάησζε ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ειεθηξληθνπνίεζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο 

γεληθφηεξεο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηνρνζεζίεο. Γελ πξέπεη λα ζεσξνχκε ηελ 

ειεθηξληθνπνίεζε ηεο  δεκφζηαο δηνίθεζεο σο απηνζθνπφ αιιά σο εξγαιείν επίηεπμεο ησλ 

γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ θξάηνπο. 

 πλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ 

ππνδνκψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηεο πηνζέηεζεο θνηλψλ πξνηχπσλ θαη ηεο 

επίηεπμεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζηαθήο δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε. 

 Υξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ (ηερλνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ) κε 

ζπλέπεηα θαη ρξνληθή ζπλέρεηα, ψζηε λα θαιχπηεηαη ην θφζηνο ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ 

απηψλ αιιά θαη ην κεηέπεηηα ζεκαληηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ δξάζεσλ απηψλ. 

 Γπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

απφ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ έρνπλ ρακειέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη επξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε). 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ πνιίηε ηνπ ηξφπνπ ζπλαιιαγήο ηνπ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

ψζηε λα κπνξεί κελ λα επηιέμεη ηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ εάλ ην 

επηζπκεί, φκσο εάλ δελ ην επηζπκεί λα κπνξεί λα ζπλδηαιιαγεί κε ην Γεκφζην θαη κε άιινπο 

ηξφπνπο (π.ρ. κέζσ κεηάβαζεο ζε θάπνηα Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Κνηλνχ, κέζσ ηειεθψλνπ 

θ.ιπ.). 
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 Πξνψζεζε ηεο πκκεηνρήο ησλ Πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

απνθάζεσλ, κέζσ παξνρήο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο πςειήο πνηφηεηαο, ε 

νπνία είλαη άκεζα θαηαλνεηή απφ ηνλ πνιίηε, θαζψο επίζεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ 

κεραληζκψλ δηαηχπσζεο απφςεσλ απφ ηνλ πνιίηε. 

 Πξνζηαζία Ηδησηηθφηεηαο. Όιεο νη λέεο ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη 

θαη πξνζθέξνληαη ζηνλ πνιίηε ζην πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ πιήξσο ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ πνιίηε, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

νη πνιίηεο ζα είλαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπο. 

 αθήο Τπεπζπλφηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηελ έθβαζε θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ 

ζηφρσλ θάζε δξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, αθφκε θαη απηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Γεκφζηνη 

Οξγαληζκνί (ψζηε λα απνθεχγεηαη ε «δηάρπζε» ησλ επζπλψλ θαη ηειηθά ε αλεπζπλφηεηα). 

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε. Ζ επαξθήο παξαθνινχζεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο, ησλ νθειψλ θαη γεληθφηεξα ησλ επηδξάζεσλ φισλ ησλ δξάζεσλ Ζιεθηξνληθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθειηκφηεηάο ηεο 

γηα ηελ θνηλσλία. 

3.8.6.3 Κατευθυντήριες Γραμμές Επιτυχούς Εισαγωγής Πληροφοριακών 

Συστημάτων στον Δημόσιο Τομέα 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνηπρηψλ ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.8.6.1, ν ΟΟΑ ζην [108] πξνηείλεη ηνπο παξαθάησ 

θαλφλεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ έξγσλ: 

 Ρεαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο: Οη ζπλερείο αιιαγέο είλαη κηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα: νη λφκνη ηξνπνπνηνχληαη, νη πξνηεξαηφηεηεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη ε 

πινπνίεζε απηψλ πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζπρλά θαη 

ζηελ αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ήδε πινπνηνχληαη. Πξνο 

απνθπγήλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, είλαη απαξαίηεην θαηά ηε δηακφξθσζε κηαο 

πνιηηηθήο ή κηαο λνκνζεζίαο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεηήκαηα πινπνίεζεο ηεο θαη 

ηδηαίηεξα νη αλάγθεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο 

επίζεο θαη ην θφζηνο θαη νη ρξφλνη πινπνίεζεο ηνπο. 

 Απνθπγή κεγάισλ έξγσλ: Ο ηξφπνο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ζπρλά ελζαξξχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ θαη πεξηζζφηεξν εκθαλψλ» σο πξνο ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Αιιά θαη απφ πνιηηηθήο άπνςεο ηα 

κεγάια, αθξηβφηεξα θαη πεξηζζφηεξν ζεακαηηθά έξγα πιεξνθνξηθήο ζπρλά πξνηηκψληαη, 

θαζψο είλαη επθνιφηεξν λα αμηνπνηεζνχλ επηθνηλσληαθά. Απηή ε πξνζέγγηζε φκσο είλαη 

πξνβιεκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν θίλδπλνο απνηπρίαο ελφο έξγνπ είλαη επζέσο αλάινγνο πξνο 

ην κέγεζνο ηνπ. Μηα πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

είλαη λα απνθεχγνληαη φζν είλαη δπλαηφλ ηα κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο θαη λα επηιέγνληαη 

ζεηξέο απφ κηθξφηεξα έξγα ζηε ζέζε ηνπο.  

 Απνθπγή ησλ λέσλ, κε ψξηκσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Οη λέεο ΣΠΔ  

θαίλνληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί έρνπλ ηελ ηάζε ηεο άκεζεο 

πηνζέηεζεο ηνπο. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο, φρη ηδηαίηεξα 

δνθηκαζκέλεο θαη ψξηκεο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά απνηπρίαο 

θαη κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο. Ο θίλδπλνο απνηπρίαο κπνξεί λα κεησζεί κε ηε ρξήζε 

δνθηκαζκέλσλ ηερλνινγηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε θάπνηαο κε δνθηκαζκέλεο 
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ηερλνινγίαο αλαπφθεπθηε, ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο κέζσ ελφο κηθξνχ πηινηηθνχ έξγνπ 

πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο. 

 Δληνπηζκφο θαη Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ. Ο εληνπηζκφο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ελφο έξγνπ. Οη πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο 

δηνηθήζεηο δελ δηαζέηνπλ θάπνην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηα έξγα πνπ πινπνηνχλ. Ζ ρξήζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη 

απφ ρψξνπο εθηφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ελφο κεγάινπ έξγνπ πιεξνθνξηθήο. 

 Τςεινχ επηπέδνπ εγεζία θαη ππεπζπλφηεηα: Έλα έξγν πιεξνθνξηθήο δελ απνηειεί απιψο 

έλα ηερλνινγηθφ θαηαζθεχαζκα, αιιά είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ άιισλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζπρλά ζπλδένληαη κε αιιαγέο δηαδηθαζηψλ. Γη' απηφλ ην 

ιφγν ηα κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα δηεπζχλνληαη απφ αλψηαηνπ ηεξαξρηθνχ 

επηπέδνπ ζηειέρε, θαη φρη απφ ζηειέρε εηδηθεπκέλα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε αληηθείκελα 

πιεξνθνξηθήο. Μία νιηγνκειήο κνλάδα πιεξνθνξηθήο ζε έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ επαξθεί 

κελ γηα ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ απιψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, φκσο ζίγνπξα δελ 

επαξθεί γηα έξγα αλάπηπμεο θξίζηκσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο αιιάδνπλ ηε 

θπζηνγλσκία ηνπ νξγαληζκνχ θαη έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζε ζεκαληηθά ζεζκηθά θαη 

επηρεηξεζηαθά ζέκαηα. Δάλ δελ ππάξρεη έλα ηθαλφηαην, αλψηαην ζηέιερνο ππεχζπλν γηα ηελ 

ηειηθή επηηπρία ελφο κεγάινπ έξγνπ πιεξνθνξηθήο, ηφηε απηφ είλαη πηζαλφλ λα απνηχρεη. 

 Γηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ: Έλα πάγην πξφβιεκα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο είλαη ε έιιεηςε επαξθψλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλέθηθηε ζην 

εζσηεξηθφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Γηα ηα ιφγν απηφ απαηηείηαη εθπαίδεπζε ππαιιήισλ 

θαη ζηειερψλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη. 

 πκκεηνρή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ: Οη επηδξάζεηο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο είλαη απαξαίηεην λα 

εληνπίδνληαη εμ αξρήο, νχησο ψζηε ν ζρεδηαζκφο ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο λα πεξηιακβάλεη 

εμ αξρήο κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. Απηή ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εζηηαζκέλε επηθνηλσλία κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηά ζπγρξνληζκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη δηακφξθσζε ζρεδίσλ ππνζηήξημεο ηνπο. πλεπψο , νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ πνξεία ελφο έξγνπ φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ είλαη 

νπζηψδεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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4  Σύνθεση της Βιβλιογραφίας και Δημιουργία του 

Εννοιολογικού Πλαισίου για τον Ανασχεδιασμό της 

Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφορικής 

4.1 Εισαγωγή 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε ζχλζεζε φισλ ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ελλνηψλ 

πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ψζηε λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε 

έλλνηα ηνπ «αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε 

δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ».  

Ζ δεκηνπξγία ηεο ελλνηνινγηθήο πεξηγξαθήο ζα βαζηζηεί ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη ζην 

άξζξν [42]. Αλαιπηηθφηεξα, ην άξζξν πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ην 

νπνίν ζα απνηειεί ζπλδπαζκφ φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζπληζηακέλεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

έγηλε ε πεξηγξαθή φισλ ησλ ελλνηψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη νη νπνίεο είλαη: 

 νη ζπληζηψζεο πνπ νξίδνπλ ηελ έλλνηα 

 νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ  

 ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

 ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ ζπληζηακέλσλ ζα ζπλδπάζνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζπληζηακέλεο 

ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ελλνηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμεηαδφκελε έλλνηα. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ζπληζηακέλσλ ελλνηψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.2.1. 

Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο βάζεη ησλ ζπληζηακέλσλ ηεο. 

4.2 Ορισμός της έννοιας 

Ο νξηζκφο ηεο εμεηαδφκελεο έλλνηαο ζα πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ε 

ζπλζέηνπλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φινη νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πεδίνπ, θαζψο θαη νη παξάγξαθνη ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη έλλνηεο. 

 

Έλλνηα Οξηζκόο Παξαπνκπή 

Δπηρεηξεζηαθή 

Γηαδηθαζία 

Έλα ζχλνιν δηεξγαζηψλ νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ εηζξνέο ζε 

ηειηθά πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ αμία γηα ηνλ πειάηε. 

Κεθάιαην 2 

3.2.2, 3.2.3 

Αλαζρεδηαζκφο 

Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ 

Ζ ζεκειηψδεο αλαζεψξεζε θαη ε ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζεακαηηθέο βειηηψζεηο ζε θξίζηκα κέηξα 

απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Κεθάιαην 3 

3.3.3, 3.3.4 

Γηαδηθηπαθά 

Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα 

Έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν πινπνηείηαη κε 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγία δηαδηθηχνπ. ηνρεχεη 

ζηε δηαζχλδεζε ηεο επηρείξεζεο κε ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ. 

Κεθάιαην 4 

3.4.2 - 3.4.4 
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Έλλνηα Οξηζκόο Παξαπνκπή 

Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 

Μία πνιηηηθή δνκή πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. 

Κεθάιαην 6 

3.6.2 - 3.6.5 

Αλαζρεδηαζκφο 

κε ρξήζε 

Πιεξνθνξηθήο 

Ζ ζεκειηψδεο αλαζεψξεζε θαη ε ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ εηζάγνληαο 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Κεθάιαην 5 

3.5.1 

Αλαζρεδηαζκφο 

Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο 

Ζ αλαζεψξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο, ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελφο δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηξαηεγηθνί ηνπ 

ζηφρνη. 

Κεθάιαην 7 

3.7.2, 3.7.3 

Γηαδηθηπαθά 

Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα 

Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

εμσζηξεθείο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ηελ 

επηθνηλσλία κε άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο δηαδηθαζίεο. 

Κεθάιαην 8 

3.8.3, 3.8.4 

Πίλαθαο 12 Οξηζκνί Πξσηνγελώλ θαη Γεπηεξνγελώλ Δλλνηώλ ηνπ Δμεηαδόκελνπ Πεδίνπ 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ν «Αλαζρεδηαζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε 

Γηαδηθηπαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» νξίδεηαη σο: ε ζεκειηώδεο αλαζεώξεζε θαη ε 

ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ νξγαλσηηθώλ δνκώλ, ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ησλ 

εμσζηξεθώλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, δειαδή ησλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ηελ 

επηθνηλσλία κε άιινπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηηο 

δεκόζηεο δηαδηθαζίεο. Η ζεκειηώδεο απηή αλαζεώξεζε θαη επαλαζρεδίαζε ζα γίλεη κε ηελ 

εηζαγσγή δηαδηθηπαθώλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηώλ. 

πλεπψο, ν «Αλαζρεδηαζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε Γηαδηθηπαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ» ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην 

παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ζε έλα λέν, ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο. 

4.3 Λόγοι εφαρμογής Ανασχεδιασμού με χρήση πληροφορικής στη 

Δημόσια Διοίκηση  

Οη ιφγνη εθαξκνγήο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζεο πιεξνθνξηθήο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

πξνθχπηνπλ απφ: 

 Σνπο ιφγνπο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 Σνπο ιφγνπο εηζαγσγήο δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

Πνιινί απφ ηνπο ιφγνπο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ «αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ», 

«εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ» θαη «αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε ΣΠΔ», αθνξνχλ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη κφλν. Γηα παξάδεηγκα ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ην 

θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απνηεινχλ βαζηθφηαηα 

θίλεηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην λέν 
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επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Γελ απνηεινχλ φκσο θίλεηξα γηα αλαζρεδηαζκφ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φινη νη ιφγνη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ 

κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη νη παξάγξαθνη ζηηο νπνίεο 

αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη ιφγνη απηνί.  

 

Αηηίεο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Αλαζρεδηαζκνύ κε ρξήζε ΣΠΔ 

ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Παξαπνκπή 

Τζηέξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
Κεθάιαην 7 

3.7.4 

Αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ζπλεπψο αχμεζε 

ηεο θξηηηθήο ηνπο απέλαληη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

Κεθάιαηα 7 θαη 8 

3.7.5, 3.8.2 

ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαίξηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα 

Κεθάιαην 7 

3.7.4 

Κξίζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

απαμίσζεο ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ 

Κεθάιαην 7 

3.7.4 

Γηαθζνξά θαη Αδηαθάλεηα ησλ Μεραληζκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
Κεθάιαηα 7 θαη 8 

3.7.5, 3.8.2 

Δθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ ψζηε λα εθζπγρξνληζηεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Κεθάιαην 8 

3.8.2 

Υακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ηνπο παξέρεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

Κεθάιαην 8 

3.8.2 

Δπξεία πηνζέηεζε ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη. Γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη απαξαίηεηνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Κεθάιαηα 7 θαη 8 

3.7.5, 3.8.2 

Γηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηαπηφρξνλνο 

πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ηεο 

Κεθάιαην 8 

3.8.2 

Πίλαθαο 13 Λόγνη Δθαξκνγήο Αλαζρεδηαζκνύ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Απφ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε πζηέξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο 

λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαίξηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ε θξίζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θξάηνπο νδεγνχλ ζην ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηεο νδεγεί ζε αλάγθε γηα αλαζρεδηαζκφ ηεο. Βαζηθά 

εξγαιεία ηνπ αλαζρεδηαζκνχ είλαη ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη θαη ηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα. πλεπψο, ε ΓΓ νδεγείηαη ζε αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κε ρξήζε ΣΠΔ. 
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Ζ παξαπάλσ αλάιπζε παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

Αύμεζε κνξθσηηθνύ 
επηπέδνπ πνιηηώλ 

Τζηέξεζε δεκόζηνπ 
ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηδησηηθό 

Νέν Γεκόζην 
Μάλαηδκελη

Υακειό επίπεδν 
ηθαλνπνίεζεο πνιηηώλ 

από ηε Γεκόζηα 
Γηνίθεζε

Aδπλακία θξάηνπο λα 
αληηκεησπίζεη θαίξηα 
θνηλσληθά δεηήκαηα

Αλάγθε γηα 
Αλαζρεδηαζκό 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο

Δθκεηάιιεπζε 
δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ 

Κξίζε λνκηκνπνίεζεο 
ηνπ ζύγρξνλνπ 

θξάηνπο 

Γηεπξπκέλεο 
αξκνδηόηεηεο  θαη 

πεξηνξηζκόο δαπαλώλ 
ηεο ΓΓ

Αλάγθε γηα 
Αλαζρεδηαζκό 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε 
ρξήζε ΣΠΔ

Γηαθζνξά θαη 
Αδηαθάλεηα

 

ρήκα 21 Αλαπαξάζηαζε αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηνλ αλαζρεδηαζκό ηεο ΓΓ κε ρξήζε ΣΠΔ 

 

4.4 Αντίκτυπο εφαρμογής Ανασχεδιασμού με χρήση πληροφορικής 

στην Δημόσια Διοίκηση 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην αληίθηππν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε 

δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζα εμεηάζνπκε: 

 Σν αληίθηππν εθαξκνγήο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ 

 Σν αληίθηππν εηζαγσγήο δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νξγαληζκφ 

 Σν αληίθηππν αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ 

 Σν αληίθηππν αλαζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  

 Σν αληίθηππν εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, θαζψο θαη νη παξάγξαθνη ζηηο 

νπνίεο αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Αλαζρεδηαζκνύ κε 

ρξήζε ΣΠΔ ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Παξαπνκπή 

Οξγαλσζηαθφο Δθζπγρξνληζκφο θαη Βειηίσζε Δξγαζηαθνχ 

Πεξηβάιινληνο 

Κεθάιαην 3 θαη 7 

3.3.6 θαη 3.7.5 

Βειηίσζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

Κεθάιαηα 3, 4, 7 θαη 8 

3.3.6, 3.4.6 - 3.4.7, 3.7.5 

θαη 3.8.5 

Μείσζε Κφζηνπο Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Λεηηνπξγίαο 

Κεθάιαηα 3, 4, 7 θαη 8 

3.3.6, 3.4.6 - 3.4.7, 3.7.5 

θαη 3.8.5 

Βειηίσζε Απνδνηηθφηεηαο θαη Παξαγσγηθφηεηαο 

Κεθάιαηα 3, 4, 7 θαη 8 

3.3.6, 3.4.6 - 3.4.7, 3.7.5 

θαη 3.8.5 

Γεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ πνπ εληζρχνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ - αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ επλννχλ ηηο 

επελδχζεηο 

Κεθάιαην 8 

3.8.5 

Βειηησκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

Κεθάιαηα 7 θαη 8 

3.7.5, 3.8.5 

Μείσζε ηεο δηαθζνξάο θαη αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο 
Κεθάιαηα 7 θαη 8 

3.7.5, 3.8.5 

Πίλαθαο 14 Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Αλαζρεδηαζκνύ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ απηή, απμάλνπλ ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη ζπλεπαθφινπζα απμάλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο. Δπηπξφζζεηα, βειηηψλνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 
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Μείσζε Κόζηνπο 
Παξερόκελσλ 
Τπεξεζηώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο

Βειηίσζε πνηόηεηαο 
παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ

Αύμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηώλ ζηηο 
δεκνθξαηηθέο 
δηαδηθαζίεο

Βειηίσζε 
Απνδνηηθόηεηαο θαη 

Παξαγσγηθόηεηαο ηεο 
ΓΓ

Αύμεζε ηεο 
εκπηζηνζύλε ησλ 

πνιηηώλ ζηνπο 
θξαηηθνύο ζεζκνύο

Αύμεζε ηεο 
εκπηζηνζύλεο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 
πνιηηώλ από ηε ΓΓ

Δλίζρπζε 
Δπηρεηξεκαηηθνύ 
Πεξηβάιινληνο

Οξγαλσζηαθόο 
Δθζπγρξνληζκόο θαη 

Βειηίσζε Δξγαζηαθνύ 
Πεξηβάιινληνο ηεο ΓΓ

Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε

Μείσζε ηεο δηαθζνξάο 
θαη αύμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο

 

ρήκα 22 Αλαπαξάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαζρεδηαζκνύ ηεο ΓΓ κε ρξήζε ΣΠΔ 

 

4.5 Πλαίσιο επιτυχημένης εφαρμογής Ανασχεδιασμού με χρήση 

πληροφορικής στην Δημόσια Διοίκηση  

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ην πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

γηα: 

 επηηπρεκέλν αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ,  

 επηηπρεκέλε εηζαγσγή δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  

 επηηπρεκέλν αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ 

 επηηπρεκέλν αλαζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  
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 επηηπρεκέλε εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα επηηπρεκέλν 

αλαζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο θαη νη παξάγξαθνη ζηηο νπνίεο αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα.  

 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Αλαζρεδηαζκνύ κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ 

Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Παξαπνκπή 

Τπνζηήξημε θαη δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο εγεζίαο 
Κεθάιαην 3, 4, 8 

3.3.7.2, 3.4.8.2, 3.8.6.2 

Δπζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ηε γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο 

Κεθάιαην 3, 4, 5, 7, 8 

3.3.7.2, 3.4.8.3, 3.5.5.1, 

3.5.5.4, 3.7.3, 3.8.6.2 

Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο αιιαγήο  

Κεθάιαην 3, 4, 5, 7 

3.3.7.2, 3.3.7.3, 3.4.8.3, 

3.5.5.1, 3.7.3 

Δπηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

αλαζρεδηαζκνχ 

Κεθάιαην 3, 4, 5, 8 

3.3.7.2, 3.3.7.3, 3.4.8.2, 

3.4.8.3, 3.5.5.4, 3.8.6.3 

Δλδπλάκσζε Δξγαδνκέλσλ 

Κεθάιαην 3, 4, 5, 7, 8 

3.3.7.2, 3.3.7.3, 3.4.8.2, 

3.4.8.3, 3.5.5.4, 3.7.3, 

3.8.6.3 

Ρεαιηζηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο θαη Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ 

έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ 

Κεθάιαην 3, 4, 8 

3.3.7.3, 3.4.8.2, 3.4.8.3, 

3.8.6.2, 3.8.6.3 

Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο 

Κεθάιαην 8 

3.8.6.2 

Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 
Κεθάιαην 8 

3.8.6.2 

Δπζπγξάκκηζε ζηξαηεγηθήο αλαζρεδηαζκνχ θαη ζηξαηεγηθήο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Κεθάιαην 5, 8 

3.5.1, 3.5.2, 3.8.6.2 

Πίλαθαο 15 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Αλαζρεδηαζκνύ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα επηηπρεκέλν 

αλαζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη: 
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1. Τπνζηήξημε θαη δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο εγεζίαο.  

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ απαηηείηαη δέζκεπζε εθ κέξνπο ηφζν ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο φζν θαη ηεο αλψηεξεο δηνηθεηηθήο εγεζίαο, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα νξάκαηα, ζηφρνη θαη ζρέδηα, θαη λα αληηκεησπηζζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα, 

θαζπζηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηα νθέιε θαη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζα 

γίλνπλ.  

Ζ ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο εμαζθαιίδεη επίζεο φηη έλα έξγν ζπζηεκάησλ ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ζα ηνπ δηαηεζνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα λα επηηχρεη. 

Δπηπιένλ, φιεο νη αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο θαη δηαδηθαζίεο, θαη νπνηεζδήπνηε 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν ζχζηεκα, εμαξηψληαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο γηα λα επηβνεζνχλ απνηειεζκαηηθά. Αλ έλαο κάλαηδεξ ζεσξεί φηη έλα λέν ζχζηεκα 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαη νη πθηζηάκελνη ηνπ ζα αληηκεησπίζνπλ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ην ζχζηεκα. 

 

2. Δπζπγξάκκηζε ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαζρεδηαζκνύ κε ηε γεληθόηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ 

θξάηνπο  

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ απαηηείηαη ελζσκάησζε ησλ δηαθφξσλ 

δξάζεσλ αλαζρεδηαζκνχ θαη ειεθηξνληθνπνίεζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο γεληθφηεξεο 

θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηνρνζεζίεο. Γελ πξέπεη λα ζεσξνχκε ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο απηνζθνπφ αιιά σο εξγαιείν επίηεπμεο ησλ 

γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ θξάηνπο. Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πξέπεη λα απνηεινχλ ζπληζηψζεο ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαζρεδηαζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

3. Γηνίθεζε ηεο αιιαγήο  

Ο αλαζρεδηαζκφο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θέξλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δνκή, ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα είλαη επηηπρήο ν αλαζρεδηαζκφο 

θαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη ε 

δηνίθεζεο λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηελ αιιαγή. 

Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί πξψηα κηα θαηάιιειε θνπιηνχξα ζηελ 

επηρείξεζε. Οη άλζξσπνη γηα λα πεηχρνπλ νηηδήπνηε πξέπεη λα πεηζζνχλ γηα ηελ αμία θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ. Δίλαη αλακελφκελν ην κέγεζνο ησλ αιιαγψλ, ε θαηάξγεζε ησλ ππαξρφλησλ 

δνκψλ θαη ε αθχξσζε ησλ ηζρπνπζψλ γηα πνιιά ρξφληα ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ζηεξηδφηαλ ε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο κε θφβν θαη δπζπηζηία. 

Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη λα 

ππεξθεξάζνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο. 

Ζ δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο αιιαγήο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πθηζηάκελε λννηξνπία 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ θηινζνθία ηεο αιιαγήο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζα ζπλαληήζεη ηελ 

ζζελαξή αληίζηαζε καθξνρξφληα παγησκέλσλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Απηφ 

αθξηβψο είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Πέξα απφ απηά, απαξαίηεηε επίζεο θξίλεηε ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή. Ζ πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ ζίγνπξα ζα δπζαξεζηήζεη πνιινχο κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε. Ο αλαζρεδηαζκφο είλαη ζίγνπξν φηη ζα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα θάπνησλ κέζα ζηελ 
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επηρείξεζε, άιια απηή είλαη ε ζπζία πνπ απαηηείηαη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Ζ πξνζπάζεηα 

ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ζπκθεξφλησλ είλαη ζίγνπξν φηη ζα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηεο 

πξνζπάζεηαο. Πξέπεη απιψο λα γίλεη ζαθέο φηη ηα νθέιε θαη ηα βάξε ζα απνδνζνχλ κε ην 

δηθαηφηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ, ζηελ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη εληνιψλ απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ. Οη ρξήζηεο ζα είλαη πην ζπλεξγάζηκνη αλ ηα νξγαλσζηαθά 

πξνβιήκαηα έρνπλ ιπζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ βάζεη ησλ 

αλαζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  

 

4. Δπηινγή ησλ αηόκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλαζρεδηαζκνύ 

Απαξαίηεηε είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ εγεζία θαη ππεπζπλφηεηα: Έλα έξγν αλαζρεδηαζκνχ κε 

ρξήζε πιεξνθνξηθήο δελ απνηειεί απιψο έλα ηερλνινγηθφ θαηαζθεχαζκα, αιιά είλαη έλα 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζπρλά ζπλδένληαη 

κε αιιαγέο δηαδηθαζηψλ. Γη' απηφλ ην ιφγν ηα κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα 

δηεπζχλνληαη απφ αλψηαηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ ζηειέρε, θαη φρη απφ ζηειέρε εηδηθεπκέλα 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε αληηθείκελα πιεξνθνξηθήο. Μία νιηγνκειήο κνλάδα πιεξνθνξηθήο ζε 

έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ επαξθεί κελ γηα ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ απιψλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, φκσο ζίγνπξα δελ επαξθεί γηα έξγα αλάπηπμεο θξίζηκσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, νη 

νπνίεο αιιάδνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ νξγαληζκνχ θαη έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζε ζεκαληηθά 

ζεζκηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα. Δάλ δελ ππάξρεη έλα ηθαλφηαην, αλψηαην ζηέιερνο ππεχζπλν 

γηα ηελ ηειηθή επηηπρία ελφο κεγάινπ έξγνπ πιεξνθνξηθήο, ηφηε απηφ είλαη πηζαλφλ λα απνηχρεη. 

Δπηπξφζζεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ: Οη επηδξάζεηο ησλ έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ θαη πιεξνθνξηθήο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο είλαη απαξαίηεην λα εληνπίδνληαη εμ 

αξρήο, νχησο ψζηε ν ζρεδηαζκφο ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο λα πεξηιακβάλεη εμ αξρήο κηα 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. Απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

εζηηαζκέλε επηθνηλσλία κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηά ζπγρξνληζκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ θαη 

δηακφξθσζε ζρεδίσλ ππνζηήξημεο ηνπο. πλεπψο , νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη 

ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ πνξεία ελφο έξγνπ φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ είλαη νπζηψδεο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

5. Δλδπλάκσζε Δξγαδνκέλσλ 

Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ θέξλεη ν αλαζρεδηαζκφο θαη ε πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία ζηνλ νξγαληζκφ απαηηνχληαη δξάζεηο ελδπλάκσζεο εξγαδνκέλσλ. 

Έλα πάγην πξφβιεκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη ε έιιεηςε επαξθψλ δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξηθήο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλέθηθηε ζην εζσηεξηθφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Γηα ηα ιφγν 

απηφ απαηηείηαη εθπαίδεπζε ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζε ζέκαηα 

ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. 
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Δθηφο ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο δηαδηθαζίεο. 

Παξάιιεια, γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο θαη ηελ κείσζε ησλ 

πηζαλνηήησλ ιάζνπο, ζα πξέπεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο λα 

εθηεινχληαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο. 

Σέινο, ζα λα δνζεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο ε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ε ειεπζεξία λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη 

αλεμάξηεηα, επηθέξνληαο ηηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, αλαγθαίεο κεηαβνιέο. 

 

6. Ρεαιηζηηθόο ρεδηαζκόο θαη Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ αλαζρεδηαζκνύ 

Ο ξεαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηαθήο είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο: Οη ζπλερείο 

αιιαγέο είλαη κηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα: νη λφκνη ηξνπνπνηνχληαη, νη 

πξνηεξαηφηεηεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη ε πινπνίεζε απηψλ πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζπρλά θαη ζηελ αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ ήδε πινπνηνχληαη. Πξνο απνθπγήλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, είλαη 

απαξαίηεην θαηά ηε δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο ή κηαο λνκνζεζίαο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

δεηήκαηα πινπνίεζεο ηεο θαη ηδηαίηεξα νη αλάγθεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο θαη νη ρξφλνη πινπνίεζεο ηνπο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα κεγάια έξγα. Ο ηξφπνο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκψλ ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε ζπρλά ελζαξξχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ θαη πεξηζζφηεξν εκθαλψλ» 

σο πξνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Αιιά θαη απφ πνιηηηθήο άπνςεο 

ηα κεγάια, αθξηβφηεξα θαη πεξηζζφηεξν ζεακαηηθά έξγα πιεξνθνξηθήο ζπρλά πξνηηκψληαη, 

θαζψο είλαη επθνιφηεξν λα αμηνπνηεζνχλ επηθνηλσληαθά. Απηή ε πξνζέγγηζε φκσο είλαη 

πξνβιεκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν θίλδπλνο απνηπρίαο ελφο έξγνπ είλαη επζέσο αλάινγνο πξνο ην 

κέγεζνο ηνπ. Μηα πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη λα 

απνθεχγνληαη φζν είλαη δπλαηφλ ηα κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο θαη λα επηιέγνληαη ζεηξέο απφ 

κηθξφηεξα έξγα ζηε ζέζε ηνπο.  

Πέξα απφ απηά, εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε έξγα πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηνλ θίλδπλν 

ησλ λέσλ, κε ψξηκσλ ΣΠΔ. Οη λέεο ΣΠΔ  θαίλνληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο θαη νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί έρνπλ ηελ ηάζε ηεο άκεζεο πηνζέηεζεο ηνπο. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ζπζηήκαηα 

πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο, φρη ηδηαίηεξα δνθηκαζκέλεο θαη ψξηκεο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ 

πςειφηεξα πνζνζηά απνηπρίαο θαη κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο. Ο θίλδπλνο απνηπρίαο κπνξεί λα 

κεησζεί κε ηε ρξήζε δνθηκαζκέλσλ ηερλνινγηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε θάπνηαο κε 

δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίαο αλαπφθεπθηε, ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο κέζσ ελφο κηθξνχ πηινηηθνχ 

έξγνπ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο. 

Μία άιιε ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ ξεαιηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε πξφβιεςε 

ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ (ηερλνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ) 

γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο αλαζρεδηαζκνχ. Ο πξνυπνινγηζκφο δειαδή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα θαιχπηεη φρη κφλν ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαζρεδηαζκνχ αιιά θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ, ην θφζηνο δηάρπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζην επξχ θνηλφ θαζψο θαη ην κεηέπεηηα ζεκαληηθφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζσ ηνπ έξγνπ. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη επηζηεκνληθέο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο έξγνπ. Οη επηθεθαιήο ησλ έξγσλ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κεγάιε ηερληθή θαη δηνηθεηηθή 

πείξα. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνιακβάλνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα αλαπηχζζνπλ νκαιέο 

ζρέζεηο εξγαζίαο ζε κηα νκάδα φπνπ θπξηαξρνχλ νη ηερληθνί. Ζ νκάδα πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ 

ηελ εγεζία ελφο ζηειέρνπο κε ηζρπξή ηερληθή θαηάξηηζε θαη πξνυπεξεζία ζηε δηαρείξηζε έξγνπ, 

ελψ ηα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη επίζεο λα είλαη πνιχ έκπεηξα. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ε 

πινπνίεζε δξάζεσλ εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ο εληνπηζκφο θαη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ελφο έξγνπ. Οη 

πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο δελ δηαζέηνπλ θάπνην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα έξγα πνπ πινπνηνχλ. Ζ ρξήζε εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρψξνπο εθηφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ελφο κεγάινπ έξγνπ 

πιεξνθνξηθήο. 

Δπηπξφζζεηα, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε έξγνπ απαηηεί θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Ζ επαξθήο παξαθνινχζεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο, ησλ 

νθειψλ θαη γεληθφηεξα ησλ επηδξάζεσλ φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθειηκφηεηάο ηεο γηα ηελ 

θνηλσλία. 

Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ είλαη λα ππάξρεη ζαθήο 

ππεπζπλφηεηα γηα ηελ έθβαζε θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ θάζε δξάζεο, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε «δηάρπζε» ησλ επζπλψλ θαη ηειηθά ε αλεπζπλφηεηα. 

 

7. Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από ηνπο πνιίηεο 

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν έλα πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αθελφο ζα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ λέν ηξφπν παξνρήο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη λα ηνπο 

παξαζρεζνχλ ηα κέζα ψζηε λα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη 

δειαδή λα πινπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηνλ λέν ηξφπν 

ζπλδηαιιαγψλ ηνπο κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη παξάιιειε ζα πξνσζνχλ ηελ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα εζηηάδνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ ειεθηξνληθή 

πιεξνθφξεζε θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απφ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ρακειέο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη επξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε). 

Παξάιιεια, εηδηθφ βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνψζεζε ηεο πκκεηνρήο ησλ Πνιηηψλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη απνθάζεσλ, κέζσ παξνρήο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο 

πιεξνθφξεζεο πςειήο πνηφηεηαο, ε νπνία είλαη άκεζα θαηαλνεηή απφ ηνλ πνιίηε, θαζψο 

επίζεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ δηαηχπσζεο απφςεσλ απφ ηνλ πνιίηε. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ πνιίηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ζπλαιιαγήο ηνπ κε ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, ψζηε λα κπνξεί κελ λα επηιέμεη ηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ηνπ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ εάλ ην επηζπκεί, φκσο εάλ δελ ην επηζπκεί λα κπνξεί λα ζπλδηαιιαγεί κε ην Γεκφζην 

θαη κε άιινπο ηξφπνπο (π.ρ. κέζσ κεηάβαζεο ζε θάπνηα Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Κνηλνχ, κέζσ 

ηειεθψλνπ θ.ιπ.). 
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8. Πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δεκόζησλ νξγαληζκώλ 

Σέινο, έλαο αθφκα θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε πξνψζεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ 

ππνδνκψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηεο πηνζέηεζεο θνηλψλ πξνηχπσλ θαη ηεο 

επίηεπμεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε. 

 

9. Δπζπγξάκκηζε ζηξαηεγηθήο αλαζρεδηαζκνύ θαη ζηξαηεγηθήο πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα αλαζρεδηάδνληαη, έηζη 

ψζηε νη ζηε ζπλέρεηα νη λέεο δηαδηθαζίεο λα θαζνξίδνπλ ηηο αλαγθαίεο ηερλνινγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, θαη φρη νη δηαδηθαζίεο 

ηειηθά λα πεξηνξίδνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ηερλνινγία, ή απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Δπίζεο είλαη απαξαίηεην νη δεκφζηνη νξγαληζκνί λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά πψο νη ΣΠΔ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο ζα πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξίζεη πνηα απφ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο επθαηξηψλ πνπ νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ είλαη ζρεηηθή κε ηνπο ζηφρνπο θάζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ηνπ, θαη κεηά εάλ είλαη δπλαηφλ, λα βξεη παξαδείγκαηα φζνλ αθνξά 

ην πψο άιινη δεκφζηνη νξγαληζκνί έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα ηελ επίηεπμε παξεκθεξψλ 

ζηφρσλ. 

 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 
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Δπηηπρήο Αλαζρεδηαζκόο Γεκόζηαο 
Γηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ

Πξνώζεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

δεκόζησλ νξγαληζκώλ

Τπνζηήξημε θαη 
δέζκεπζε πνιηηηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο εγεζίαο

Δπζπγξάκκηζε ζηόρσλ 
αλαζρεδηαζκνύ κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ 
θξάηνπο

Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο 
ησλ λέσλ 

ειεθηξνληθώλ 
ππεξεζηώλ

Γηάρπζε 
Απνηειεζκάησλ Έξγσλ 

Αλαζρεδηαζκνύ

Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο 
ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ από ηνπο 
πνιίηεο

Δπηινγή αηόκσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

αλαζρεδηαζκό

Τςεινύ Δπηπέδνπ 
Ηγεζία

πκκεηνρή όισλ ησλ 
νξγαλσηηθώλ κνλάδσλ

Δλδπλάκσζε 
Δξγαδνκέλσλ

Γηνίθεζε Αιιαγήο

Απνηειεζκαηηθή 
Γηαρείξηζε Έξγνπ

Ρεαιηζηηθόο ρεδηαζκόο 
Έξγνπ

Γηνίθεζε Έξγνπ

Παξαθνινύζεζε 
Απνηειεζκάησλ Έξγνπ

Κνπιηνύξα Αιιαγήο

Απνηειεζκαηηθή 
Γηαρείξηζε Αληίζηαζεο 

ζηελ Αιιαγή

Δπζπγξάκκηζε 
ζηξαηεγηθήο 

αλαζρεδηαζκνύ θαη 
ζηξαηεγηθήο 

πιεξνθνξηαθώλ 
ζπζηεκάησλ

 

ρήκα 23 Αλαπαξάζηαζε Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ Αλαζρεδηαζκνύ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε ρξήζε 

Γηαδηθηπαθώλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 
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5 Αξιολόγηση του Προτεινόμενου Εννοιολογικού Πλαισίου 

5.1 Εισαγωγή 

ηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 4. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο 

αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα 

επξήκαηα ησλ κειεηψλ ζα ζπγθξηζνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην. Σέινο, εάλ 

είλαη απαξαίηεην, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζα επηθαηξνπνηεζεί βάζεη ησλ παξαιείςεσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ. 

5.2 Παρουσίαση Πραγματικών Περιπτώσεων 

Θα παξνπζηάζνπκε δχν κειέηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο 

ζηεξηδφκελεο ζηελ κειέηε κεγάινπ πιήζνπο πεξηπηψζεσλ επξσπατθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζε εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπο
4
. 

Ζ κειέηε [105] δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο. Ζ 

κειέηε βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ 1.400 ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα απφ νθηψ επξσπατθά θξάηε. 

Ζ κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη επξσπατθνί δεκφζηνη νξγαληζκνί 

πξνρσξνχλ ζηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο. 

Μέζσ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, ε κειέηε εθηηκά φηη επηηπγράλνληαη ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: 

 35%-55% βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ησλ εμήο δεηθηψλ: κέζνο ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, κέζνο αξηζκφο δηεθπεξαησλφκελσλ 

πεξηπηψζεσλ αλά κήλα, επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνιίηε, κέζν θφζηνο αλά δηεθπεξαησκέλε 

πεξίπησζε 

 30%-50% αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κεηξνχκελσλ κέζσ ησλ εμήο 

δεηθηψλ: αξηζκφο πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία, αξηζκφο επηζθεπηψλ ηεο 

ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο, αξηζκφο ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελσλ πεξηπηψζεσλ, πνζνζηφ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά. 

 20%-30% κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηξνχκελνπ κέζσ ησλ εμήο δεηθηψλ: ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ππεξεζηψλ, πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ πνπ νινθιεξψλνληαη ειεθηξνληθά 

 15%-35% αχμεζε ησλ εζφδσλ κεηξνχκελσλ κέζσ ησλ εηήζησλ εζφδσλ απφ ηνπο 

εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο (γηα πεξηπηψζεηο πνπ ζε κία ππεξεζία αληηζηνηρεί θάπνην 

θφζηνο) 

Σν 68% ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απηή ζπλδχαζαλ ηα έξγα ΣΠΔ 

πνπ πινπνίεζαλ κε αλαζρεδηαζκφ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ληγφηεξν απφ ην έλα ηξίην απηψλ 

(21%) πξαγκαηνπνίεζαλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελψ πνιχ πεξηζζφηεξνη (47%) ήηαλ απηνί πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηνλ αλαζρεδηαζκφ παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ν 

ρξφλνο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πξνέθπςε 
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φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κέγεζνο ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα, νη νξγαληζκνί πνπ πξνρψξεζαλ ζε αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ πέηπραλ κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 

20% έσο 30%. Όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ, ε κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο είλαη θαηά 50% κηθξφηεξε. 

Σέινο, ε κειέηε επηζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεην νη δεκφζηνη νξγαληζκνί λα εμεηάδνπλ 

ζπζηεκαηηθά πσο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη πνηα απφ ηηο δηάθνξεο 

ΣΠΔ είλαη ζρεηηθή κε ηα δεηνχκελα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη φρη λα πξνρσξά ζηελ πηνζέηεζε 

ηερλνινγηψλ αηρκήο νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. ηε 

ζπλέρεηα, ν νξγαληζκφο θαιφ ζα ήηαλ λα βξεη παξαδείγκαηα γηα ην πψο άιινη παξφκνηνη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο 

ζηφρνπο. 

Ζ κειέηε [106] θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ παξνρήο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη δπλαηνηήησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο νδεγεί βαζκηαία: 

 ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο παξέρεη ηελ 

ππεξεζία ή ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο ηεο 

 ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ κεραληζκψλ πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε απηέο ηηο 

ππεξεζίεο/ζπλαιιαγέο 

 ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ 

ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ 

Όκσο ηα ζεκαληηθά απηά βήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θάπνηεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο 

πξνο ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο έρνπλ παξάιιεια αλαδείμεη θαη ηηο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδεη ε πινπνίεζε ηέηνησλ κεγάισλ θαη θαηλνηφκσλ εγρεηξεκάησλ. Απηέο νθείινληαη 

θπξίσο: 

 ζηελ απξνζπκία αλάιεςεο ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηα εγρεηξήκαηα απηά ζπλήζσο 

ελέρνπλ, θαη ζηελ αηνικία ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη πξνζπάζεηεο απηέο είλαη 

πνιχπινθεο ρξνλνβφξεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα γίλνπλ εκθαλή αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ 

έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, 

 ζηελ πςειή πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηνπο. 

Σέινο, ε κειέηε ζεκεηψλεη φηη είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο απνηπρίαο ή εγθαηάιεηςεο ηέηνησλ 

έξγσλ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ζχλζεησλ απηψλ 

έξγσλ, ηφζν ζε ηερλνινγηθφ φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ 

πνπ απηά πξνθαινχλ θαζψο θαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο ζρεηηθήο εκπεηξίαο θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

5.3 Συγκριτική Αξιολόγηση Προτεινόμενου Εννοιολογικού Πλαισίου 

ηφρνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ ησλ δχν κειεηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 5.2 κε ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην.  
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Ζ ζχγθξηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα θάζε κία απφ ηηο ζπληζηακέλεο βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ζπληζηψζεο απηέο είλαη:  

 νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ  

 ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

 ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο 

Γηα λα ζπγθξίλνπκε ην πξνηεηλφκελν πιαίζην κε ηεο κειέηεο ζα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ 

ζπγθξηηηθφ πίλαθα γηα θάζε ζπληζηψζα. Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ηφζν ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην φζν θαη ζηηο κειέηεο θαη ζα νξίδεη ζε πνηα κειέηε 

αλαθέξεηαη ην θάζε ζηνηρείν.  

Αθνινπζεί ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλά πεξηγξαθηθή ζπληζηψζα. 

5.3.1 Λόγοι Ανασχεδιασμού με χρήση Πληροφορικής 

Αθνινπζεί ν ζπγθξηηηθφο πίλαθαο γηα ηνπο ιφγνπο εθαξκνγήο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ κε 

ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα είλαη νη ιφγνη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Οη ζηήιεο ηνπ πίλαθα είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

εμεηάδνπκε. Με ην ζχκβνιν «X» ππνδεηθλχεηαη φηη ε έλλνηα ζπλαληάηαη ζηελ κειέηε. 

 

  

Προτεινόμενο 
Εννοιολογικό Πλαίςιο 

Περίπτωςη 
[103] 

Περίπτωςη 
[104] 

1 
Τςτζρθςθ του δθμόςιου τομζα ςε 
ςχζςθ με τον ιδιωτικό 

Χ 
  

2 
Αφξθςθ του μορφωτικοφ επιπζδου των 
πολιτών 

Χ 
  

3 

Αδυναμία του κράτουσ να 
αντιμετωπίςει αποτελεςματικά καίρια 
κοινωνικά ηθτιματα 

Χ 
  

4 
Κρίςθ νομιμοποίθςθσ του ςφγχρονου 
κράτουσ 

Χ 
  

5 
Διαφκορά και Αδιαφάνεια τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Χ 
  

6 
Χαμθλό επίπεδο ικανοποίθςθσ  πολιτών 
από τθ ΔΔ 

Χ Χ 
 

7 

Διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ και 
ταυτόχρονοσ περιοριςμόσ των δαπανών 
τθσ ΔΔ 

Χ 
  

8 

Εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων των 
ΣΠΕ ώςτε να εκςυγχρονιςτεί θ 
λειτουργία τθσ ΔΔ 

Χ 
  

9 
Ευρεία υιοκζτθςθ του Νζου Δθμόςιου 
Μάνατημεντ 

Χ 
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Παξαηεξνχκε φηη θακία απφ ηηο κειέηεο δελ εληφπηζε θάπνηα επηπιένλ αηηία γηα αλαζρεδηαζκφ 

δηαδηθαζηψλ. πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο σο πξνο ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. 

5.3.2 Αντίκτυπο Ανασχεδιασμού με χρήση Πληροφορικής 

Αθνινπζεί ν ζπγθξηηηθφο πίλαθαο γηα ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ 

κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα είλαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Οη ζηήιεο ηνπ πίλαθα είλαη νη 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε. Με ην ζχκβνιν «X» ππνδεηθλχεηαη φηη ε έλλνηα ζπλαληάηαη ζηελ 

κειέηε. 

 

  

Προτεινόμενο 
Εννοιολογικό Πλαίςιο 

Περίπτωςη 
[103] 

Περίπτωςη 
[104] 

1 
Οργανωςιακόσ Εκςυγχρονιςμόσ και 
Βελτίωςθ Εργαςιακοφ Περιβάλλοντοσ 

Χ 
  

2 
Μείωςθ Κόςτουσ Παρεχόμενων 
Τπθρεςιών και Διοικθτικισ Λειτουργίασ 

Χ Χ 
 

3 
Βελτίωςθ Αποδοτικότθτασ και 
Παραγωγικότθτασ 

Χ Χ 
 

4 
Βελτίωςθ ποιότθτασ παρεχόμενων 
υπθρεςιών 

Χ Χ 
 

5 
Αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ 
ικανοποίθςθσ των πολιτών από τθ ΔΔ 

Χ 
  

6 
Μείωςθ τθσ διαφκοράσ και αφξθςθ τθσ 
διαφάνειασ 

Χ 
  

7 
Ενίςχυςθ επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Χ 
  

8 Οικονομικι Μεγζκυνςθ Χ 
  

9 
Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτών 
ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ 

Χ 
  

10 
Αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθ των πολιτών 
ςτουσ κρατικοφσ κεςμοφσ 

Χ 
  

11 Αφξθςθ των εςόδων  
 

Χ 
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Παξαηεξνχκε φηη ε κειέηε [103] έρεη εληνπίζεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθαξκφδεη αλαζρεδηαζκφ, ζε πεξίπησζε πνπ ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο αληηζηνηρεί θάπνην θφζηνο. 

πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί βάζεη ηεο παξάιεςεο απηήο.  

5.3.3 Κατευθυντήριες Γραμμές Ανασχεδιασμού με χρήση Πληροφορικής 

Αθνινπζεί ν ζπγθξηηηθφο πίλαθαο γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο 

αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο. Οη ζηήιεο 
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ηνπ πίλαθα είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε. Με ην ζχκβνιν «X» ππνδεηθλχεηαη φηη ε 

έλλνηα ζπλαληάηαη ζηελ κειέηε. 

 

  

Προτεινόμενο 
Εννοιολογικό 

Πλαίςιο 
Περίπτωςη 

[103] 
Περίπτωςη 

[104] 

1 
Τποςτιριξθ και δζςμευςθ τθσ πολιτικισ 
και διοικθτικισ θγεςίασ 

Χ 
  

2 

Ευκυγράμμιςθ των ςτόχων του 
αναςχεδιαςμοφ με τθ γενικότερθ 
ςτρατθγικι του κράτουσ 

Χ Χ 
 

3 Αποτελεςματικι διοίκθςθ τθσ αλλαγισ  Χ 
 

Χ 

4 

Επιλογι των ατόμων που κα 
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 
αναςχεδιαςμοφ 

Χ 
  

5 Ενδυνάμωςθ Εργαηομζνων Χ 
  

6 

Ρεαλιςτικόσ Προγραμματιςμόσ και 
Αποτελεςματικι διοίκθςθ των ζργων 
αναςχεδιαςμοφ 

Χ 
 

Χ 

7 
Προώκθςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικών 
υπθρεςιών από τουσ πολίτεσ 

Χ 
  

8 

Προώκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ 
Χ 

  

9 

Ευκυγράμμιςθ ςτρατθγικισ 
αναςχεδιαςμοφ και ςτρατθγικισ 
πλθροφοριακών ςυςτθμάτων 

Χ Χ 
 

10 Μελζτθ Βζλτιςτων Πρακτικών 
 

Χ 
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Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη σο θαηεπζπληήξηα γξακκή ηελ κειέηε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ην πψο άιινη παξφκνηνη δεκφζηνη νξγαληζκνί έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο ΣΠΔ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζηφρνπο. 

πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί βάζεη ηεο παξάιεςεο απηήο.  

5.4 Επικαιροποίηση Εννοιολογικού Πλαισίου 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.3, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ζε δχν ζεκεία: 

1. ηελ πξνζζήθε ηεο «Αχμεζεο Δζφδσλ» ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αλαζρεδηαζκνχ 

2. ηελ πξνζζήθε ηεο «Μειέηεο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ» ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ. 
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6 Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

πξνηάζεθε έλα γεληθεπκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηγξάθεη κε πιεξφηεηα ην 

εμεηαδφκελν πεδίν. ηελ ζπλέρεηα ην κνληέιν απηφ αμηνινγήζεθε βάζεη πξαγκαηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη επηθαηξνπνηήζεθε ψζηε λα θαιχπηεη θαη 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Ζ κειέηε εζηίαζε ζηηο εμσζηξεθείο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

δειαδή ζηηο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

εζηηάδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο είλαη ηα δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Σν πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πεξηγξαθηθέο ζπληζηψζεο: 

ηνλ νξηζκφ ηνπ «αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ», ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο έλλνηαο ζηνλ νξγαληζκφ, ην αληίθηππν πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ην πιαίζην επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο. 

πλνςίδνληαο ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

ν «αλαζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ» είλαη ε ζεκειηψδεο αλαζεψξεζε θαη ε ξηδηθή επαλαζρεδίαζε ησλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ, ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ εμσζηξεθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελφο 

δεκφζηνπ, κε ηελ εηζαγσγή δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ. 

Απφ ηελ εξγαζία πξνέθπςε επίζεο φηη κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο είλαη ην 

ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ 

ηελ πζηέξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαίξηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ηελ θξίζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Άιιεο αηηίεο είλαη νη 

δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ν ηαπηφρξνλνο πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ 

ηεο. Δπηπξφζζεηα, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ην Νέν 

Γεκφζην Μάλαηδκελη θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο γηα 

απηνκαηνπνίεζε αξθεηψλ δηαδηθαζηψλ θαζηζηνχλ αλαγθαίν ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ 

δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σν αληίθηππν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

ζηελ βειηίσζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηνλ νξγαλσζηαθφ εθζπγρξνληζκφο θαη 

ζηελ βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηελ δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ πνπ 

εληζρχνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ - αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ επλννχλ ηηο επελδχζεηο 

θαζψο θαη ζηελ κείσζε ηεο δηαθζνξάο θαη αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ην παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ 

κνληέιν ζε έλα λέν, ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο, βειηηψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο, Παξάιιεια, απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, απμάλεηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη 

ζπλεπαθφινπζα απμάλεηαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, βειηηψλεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνσζείηαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 
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Ζ εξγαζία πξνηείλεη επίζεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ εμσζηξεθψλ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο. Οη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη: ε ππνζηήξημε θαη δέζκεπζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο εγεζίαο, ε επζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ κε ηε 

γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο αιιαγήο, ε πξνζεθηηθή 

επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλαζρεδηαζκνχ, ε ελδπλάκσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ν ξεαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

αλαζρεδηαζκνχ, ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο, ε 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ε επζπγξάκκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνινπζείηαη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ε κειέηε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ παξφκνηα έξγα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνζηεί 

κε επηηπρία ζε άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν αλαζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ζήκεξα κηα αλαγθαηφηεηα θαζψο πνιιέο είλαη νη πηέζεηο 

πνπ δέρεηαη ε δεκφζηα δηνίθεζε γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κεηάβαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ην παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ 

κνληέιν ζε έλα λέν, ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ θαη ζα παξέρεη βειηησκέλεο πνηνηηθά ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πνιίηεο. Όκσο, νη θίλδπλνη απνηπρίαο ή εγθαηάιεηςεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

κεγάινη θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη θαηά ηελ δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ λα αθνινπζνχληαη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. 

πλεπψο, ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην κπνξεί αθελφο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν 

γηα λα κπνξέζεη έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο λα δηαπηζηψζεη εάλ έλα πξφγξακκα αλαζρεδηαζκνχ 

είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαη αθεηέξνπ λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κειεηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην σο πξνο 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαη ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη παξαιιειίδνληάο ηα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνηείλεη ην πιαίζην ρξεζηκεχνπλ σο νδεγφο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ πξνηάζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα εληαίν ζρήκα γηα ηελ δνκεκέλε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Έηζη φια ηα ζπλαθή έξγα 

πεξηγξάθνληαη ζε θνηλή βάζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε. 

Μία ζπγθξηηηθή κειέηε έξγσλ αλαζρεδηαζκνχ ηα νπνία πεξηγξάθνληαη βάζεη ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πιαηζίνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία ελδηαθέξνπζα επέθηαζε ηεο εξγαζίαο. Μία ζπγθξηηηθή 

κειέηε ζα κπνξνχζε λα πνζνηηθνπνηήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θάζε έλλνηαο πνπ εληνπίζακε θαη 

ηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθηθήο ζπληζηψζαο (Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ πεξηγξαθηθή ζπληζηψζα 

«Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο»: ε επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ αλαζρεδηαζκνχ νθείιεηαη θαηά 20% 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο αιιαγήο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ). 

Δπνκέλσο, κία ηέηνηα κειέηε ζα αλαδείθλπε ηα πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηνηρεία 

ηνπ αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, ζα ππνβνεζνχζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ πξνεηνηκάδνπλ έξγα αλαζρεδηαζκνχ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο, εθηζηψληαο ηελ 

πξνζνρή ζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπλ πεξηζζφηεξν. 
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Πέξα απφ απηά, ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ ζρήκα κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε λα θαιχπηεη θαη 

ηελ έλλνηα ηνπ X-ρεδηαζκνχ, (Υ-engineering), [78]. Ο Υ-ρεδηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ 

αλακφξθσζε φρη κφλν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε φιεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ (δηαδηθαζίεο πξνκεζεπηψλ, 

ζπλεξγαηψλ πειαηψλ). ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο δηαδηθαζίαο θαζ’ φιν 

ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη φρη ε βειηίσζή ηεο κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ.. 

Γηα ην πεδίν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ν Υ-ρεδηαζκφο ζεσξείηαη σο ε αλακφξθσζε ελφο 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ελαξκνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηφζν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληζκψλ, φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ νη «πειάηεο» ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο. ηφρνο 

είλαη ε πεξεηαίξσ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ε επηπιένλ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο X-ρεδηαζκνχ δελ έρνπλ εκθαληζηεί αθφκα ζηελ βηβιηνγξαθία. Όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην [46], «Σώξα είλαη ε επνρή ηνπ αλαζρεδηαζκνύ. Ο X-ρεδηαζκόο είλαη ε 

επόκελε θάζε». 
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πληνκνγξαθία Δπεμήγεζε 

ΣΠΔ Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

Π Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

ΓΓ Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

EC European Community 

ΝΓΜ Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη 

ΟΟΑ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

ΜΜΔ Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

ΚηΠ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 
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9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΗΜΔΙΧΔΙ 

                                                 
1 Οδεγό ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα απνηέιεζε ην [1] θαη ην [4] 

2 Οδεγό γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα απνηέιεζαλ ηα [46] θαη [47]. 

3 Οδεγό ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα απνηέιεζε ην [103]. 

4 Οδεγό ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα απνηέιεζε ην [58]. 


