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Περίληψη 

 

Στη σύγχρονη παγκόσμια αγορά ο ανταγωνισμός δε νοείται σε επίπεδο οργανισμού, 

αλλά σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ικανοποίηση των τελικών πελατών μπορεί 

να επιτευχθεί μόνο όταν ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα δεσμεύεται να εφαρμόσει 

από κοινού καινοτόμες πρακτικές και προγράμματα ποιότητας, συντονίζοντας και 

ολοκληρώνοντας τις διεργασίες. Έτσι, οδηγούμαστε στον σχηματισμό ανταγωνιστικής, 

εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας του “Supply Chain Quality Management” και να ερευνήσει τη συμβολή του στη 

δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη (Customer Driven 

Supply Chain). Αρχικά, πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση και εξετάζεται η 

θεωρία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη διαχείριση της ποιότητας και την ολοκλήρωση 

των διεργασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εντοπίζονται επιχειρηματικές στρατηγικές 

και πρακτικές TQM των οποίων η εφαρμογή θεωρείται κρίσιμη από τους ερευνητές, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των TQM και SCM, καθώς και η 

ικανοποίηση των πελατών. Βάσει αυτών των ευρημάτων, διατυπώνονται 3 υποθέσεις 

εργασίας και 1 ερευνητικό ερώτημα, τα οποία ελέγχονται μέσω έρευνας μελέτης 

περίπτωσης της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η εν λόγω εταιρεία έχει επιδείξει 

υψηλότατες επιδόσεις στη διαχείριση ποιότητας, χρόνου, κόστους, καθώς και στην 

ικανοποίηση των stakeholders γενικότερα, ενώ η διαχείριση των προμηθευτών αποτελεί 

κρίσιμη δραστηριότητά της. Έτσι, θεωρήθηκε κατάλληλη περίπτωση ώστε να 

εξεταστούν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές της και να συγκριθούν με την υπάρχουσα 

θεωρητική γνώση. 

 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θεωρία που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, γύρω 

από το σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο του SCQM. Έτσι, στην περίπτωση της ΕΟ ΑΕ 

διαπιστώνουμε ότι: 

 Υπάρχει συνέργεια μεταξύ στόχων ποιότητας, χρόνου και κόστους. 

 Η ολοκλήρωση των προμηθευτών και η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον σχηματισμό εφοδιαστικής 

αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 Η εστίαση στους stakeholders αποτελεί βασική επιδίωξη της εταιρείας. 



iv 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 1 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας ................................................................................ 4 

2.1 TQM και SCM: Ορισμοί, Ομοιότητες και Διαφορές  ............................................. 5 

2.2 Supply Chain Quality Management and Customer-Driven Supply Chain ............ 10 

2.3 Σχέση μεταξύ πρακτικών ΔΟΠ και επίδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας .................. 17 

2.4 Εργαλεία TQM στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ................................. 21 

2.4.1 Μάρκετινγκ και πωλήσεις ............................................................................. 21 

2.4.2 Σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων ....................................................... 22 

2.4.3 Προμήθειες και παραλαβές ........................................................................... 23 

2.4.4 Κατασκευή και συναρμολόγηση ................................................................... 25 

2.4.5 Συσκευασία, Μεταφορά και Αποθήκευση .................................................... 26 

2.4.6  Εγκατάσταση και service ............................................................................. 28 

2.4.7  Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες επικοινωνίας .......................... 28 

2.5 Συμπεράσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης ....................................................... 31 

2.6 Διατύπωση υποθέσεων- ερωτημάτων εργασίας .................................................... 33 

3. Μεθοδολογία .............................................................................................................. 35 

4. Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων ..................................................... 38 

4.1 «Εγνατία Οδός», ο Αυτοκινητόδρομος .................................................................. 39 

4.2 «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η εταιρεία ........................................................................... 42 

4.3 Υπόθεση Εργασίας 1 .............................................................................................. 46 

4.3.1 Stakeholder Management .............................................................................. 46 

4.3.2 Concurrent Management ............................................................................... 48 

4.3.3 Καινοτομίες ................................................................................................... 50 

4.3.4 Συμπεράσματα .............................................................................................. 55 

4.4 Υπόθεση Εργασίας 2 .............................................................................................. 56 

4.5 Υπόθεση Εργασίας 3 .............................................................................................. 61 

4.6 Ερευνητικό Ερώτημα 1 .......................................................................................... 67 

5. Συμπεράσματα και Προτάσεις ................................................................................. 71 

5.1 Συμπεράσματα Έρευνας ........................................................................................ 71 

5.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ......................................................................... 74 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία ........................................................................................... 76 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία ....................................................................................... 80 

  



v 

 

Λίστα Πινάκων 

 

Πίνακας 2.1: QM practices ................................................................................................ 7 

Πίνακας 2.2: Similarities and differences between TQM and SCM ............................... 10 

Πίνακας 2.3: Critical Factors of SCQM .......................................................................... 11 

Πίνακας 2.4: Dimensions of SCQM ................................................................................ 13 

Πίνακας 2.5: The customer-driven process framework................................................... 15 

Πίνακας 2.6: Εργαλεία και μέθοδοι για τη διαχείριση της ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα .................................................................................. 30 

Πίνακας 4.1: Travel Time Savings .................................................................................. 40 

Πίνακας 4.2: Πηγές χρηματοδότησης ............................................................................. 41 

Πίνακας 4.3: Καινοτομίες της ΕΟ ΑΕ ............................................................................. 50 

Πίνακας 4.4: Πρακτικές Ολοκλήρωσης Προμηθευτών της ΕΟ ΑΕ................................ 59 

Πίνακας 4.5: Λειτουργικές Διαδικασίες Διοίκησης Προσωπικού της ΕΟ ΑΕ ............... 62 

Πίνακας 4.6: Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της ΕΟ ΑΕ ............................ 64 

Πίνακας 4.7: Εστίαση στους χρήστες της ΕΟ ................................................................. 68 

Πίνακας 4.8: Εστίαση στο περιβάλλον ........................................................................... 69 

Πίνακας 4.9: Προσφορά της ΕΟ ΑΕ στο κοινωνικό σύνολο και τον τεχνικό κόσμο ..... 70 

 

 

 

 

  



vi 

 

Λίστα Σχημάτων 

 

Σχήμα 2.1: Παράγοντες που επηρεάζουν το SCM ............................................................ 8 

Σχήμα 2.2: Δομή εφοδιαστικής αλυσίδας ......................................................................... 9 

Σχήμα 2.3: The principles of the customer-driven supply chain ..................................... 14 

Σχήμα 2.4: The separation of efficient and responsive activities .................................... 16 

Σχήμα 2.5: The SCOR model .......................................................................................... 17 

Σχήμα 2.6: Η εφοδιαστική αλυσίδα ενός τυπικού βιομηχανικού συστήματος ............... 21 

Σχήμα 4.1: Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες ................................................................. 39 

Σχήμα 4.2: Διεργασίες Εγνατίας Οδού ΑΕ ..................................................................... 42 

Σχήμα 4.3: Οργανόγραμμα Εγνατίας Οδού ΑΕ .............................................................. 44 

Σχήμα 4.4: Egnatia Odos SA and Stakeholders .............................................................. 47 

Σχήμα 4.5: Χρονική διάρκεια υλοποίησης τυπικού αυτοκινητόδρομου ......................... 49 

Σχήμα 4.6: Πυραμίδα ΣΔΠ .............................................................................................. 57 

Σχήμα 4.7: Επίπεδο σπουδών προσωπικού ΕΟ ΑΕ ........................................................ 62 

  



vii 

 

Συντομογραφίες με λατινικούς χαρακτήρες 

 

ASI American Standards Institute 

CRM Customer Relationship Management 

EDI Electronic Data Interchange 

ERP Enterprise Resource Planning 

FAQ Frequently Asked Questions 

GIFT Green Intermodal Freight Transport 

GIS Geographical Information System 

ISO  International Organization for Standardization 

JIT Just In Time 

MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award 

PIS Project Information System 

QA Quality Assurance 

QC Quality Control 

QFD Quality Function Deployment 

QM Quality Management 

RFID Radio Frequency Identification 

RMMS Routine Maintenance Management System 

SC Supply Chain 

SCM Supply Chain Management 

SCOR Model Supply Chain Operations Reference Model 

SCQM Supply Chain Quality Management 

SCQTM Supply Chain Quality and Technology Management 

SPC Statistical Process Control 

SSC Seamless Supply Chain 

TPM Total Productive Maintenance 

TQ Total Quality 

TQC Total Quality Control 

TQM Total Quality Management 

3PL Third- Party Logistics 

  



viii 

 

Συντομογραφίες με ελληνικούς χαρακτήρες 

 

ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης 

ΑΥΕ Ανάθεση Υπηρεσιών Επίβλεψης 

ΔΑΠ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

ΔΟΠ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΕΟ ΑΕ Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΣΥ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΥΑ Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΜΑΤ Μελέτες Αποκατάστασης Τοπίου 

ΟΣΑΤ Οδηγός Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου 

ΟΣΜΕΟ Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας 

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΠΚΕ Πρότυπα Κατασκευής Έργων 

ΠΥΘ Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσ/νίκης 

ΣΔΠ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ΣΕΑ Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΤΣΥ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων 

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

ΧΣΑ Χώροι Στάθμευσης και Αναψυχής 

  



1 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και η διοίκηση ολικής ποιότητας 

(TQM) αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Sila et al., 2006). Στη σύγχρονη 

παγκόσμια αγορά ο ανταγωνισμός δε νοείται σε επίπεδο οργανισμού αλλά σε επίπεδο 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθώς ο ανταγωνισμός μεταφέρεται σε επίπεδο εφοδιαστικής 

αλυσίδας, προκύπτει η ανάγκη διαχείρισης της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Lynn, 2011). Παρ’ ότι, ο καθοριστικός ρόλος του SCM έχει 

αναγνωριστεί από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, η συνέργειά του με τη φιλοσοφία 

της ολικής ποιότητας αποτελεί σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο (Robinson & Malhotra, 

2005). Η διαχείριση της ποιότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ενός οργανισμού προϋποθέτει τον συνδυασμό φιλοσοφιών και 

πρακτικών, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται δύσκολα στην πράξη. Η ολοκλήρωση των 

TQM και  SCM έχει τραβήξει τελευταία το ενδιαφέρον των ερευνητών και στην 

πρόσφατη αρθρογραφία επισημαίνεται η θετική επίδραση που έχει η εφαρμογή των 

πρακτικών ποιότητας στην επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Lynn, 2011; Flynn & 

Flynn, 2005; Foster, 2008; Goknur, 2011; Robinson & Malhotra, 2005). 

 

Ο κύριος στόχος της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η 

συνεχής βελτίωση και η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν πρωταρχικά 

μέσα για την επίτευξη του τελικού στόχου (Evans & Lindsay, 2011). Η 

αποτελεσματικότητα του TQM εξαρτάται από την ικανότητα της ανώτατης διοίκησης 

να σχεδιάζει, να οργανώνει, να επηρεάζει και να ελέγχει τις δραστηριότητες όλων των 

τμημάτων ενός οργανισμού: marketing, purchasing, design and engineering, production, 

distribution, finance and accounting, human resources κτλ (Gunasekaran & 

McGaughey, 2003). Οι αρχές και οι τεχνικές του TQM έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη 

επιτυχία στα παραδοσιακά μοντέλα οργανισμών, αλλά το ερώτημα που γεννάται είναι 

κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια δραστηριοτήτων που ξεπερνούν τα 

όρια μιας εταιρείας και εκτείνονται σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι, πέρα από την ανάγκη για 

συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, είναι απαραίτητο να 

επιδεικνύουν ταχύτητα, ευελιξία και αποδοτικότητα προκειμένου να είναι 

ανταγωνιστικές στις σύγχρονες, παγκόσμιες, ευμετάβλητες αγορές. Ως αποτέλεσμα, η 
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φιλοσοφία του SCM υιοθετείται από τις εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν στρατηγικές 

πρωτοβουλίες για να ολοκληρώσουν τις διεργασίες που εκτείνονται πέρα από τα όρια 

του οργανισμού και να επιτύχουν επιχειρηματική αριστεία (Robinson & Malhotra, 

2005). 

 

Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τις αρχές του SCM, 

αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και διαπιστώνουν την ανάγκη υιοθέτησης νέας 

φιλοσοφίας και πρακτικών διοίκησης λειτουργιών. Η σωστή διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει ύπαρξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της, αναγνώριση και εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών, συγχρονισμό και 

ολοκλήρωση διεργασιών, αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών Internet και βελτίωση της επίδοσης και της ποιότητας σε όλο το μήκος της 

αλυσίδας (Robinson & Malhotra, 2005). Το SCM έχει συνδεθεί γενικά με τη διαχείριση 

πρώτων υλών και αποθεμάτων, προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, γρήγορες και 

ευέλικτες υπηρεσίες logistics, διαχείριση προμηθευτών και σχέσεων πελατών (Fawcett 

& Magnan, 2002). Επισημαίνεται ότι η διατήρηση καλών σχέσεων με τους 

προμηθευτές καθώς και η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του TQM (Gunasekaran & McGaughey, 2003). 

 

Η ικανοποίηση των τελικών πελατών μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ολόκληρη η 

εφοδιαστική αλυσίδα δεσμεύεται να εφαρμόσει από κοινού καινοτόμες πρακτικές και 

προγράμματα ποιότητας, συντονίζοντας και ολοκληρώνοντας τις διεργασίες (Simchi- 

Levi et al., 2008). Έτσι, οδηγούμαστε στον σχηματισμό ανταγωνιστικής, εφοδιαστικής 

αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει στο 

σύγχρονο, δυναμικό, επιχειρηματικό περιβάλλον και να υποστηρίξει πλήρως την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών (Lyons et al., 2012). 

 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής είναι να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας του “Supply Chain Quality Management” και να ερευνήσει τη συμβολή του στη 

δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη (Customer Driven 

Supply Chain). 

 

Κύριοι στόχοι της διπλωματικής είναι: 

 Να αναλύσει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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 Να εξετάσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ολοκλήρωση 

των TQM και SCM. 

 Να προσδιορίσει την έννοια του SCQM και τη συμβολή του στην ανάπτυξη 

εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 Να εξετάσει τη σχέση μεταξύ πρακτικών ποιότητας και επίδοσης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 Να εξερευνήσει την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα από τις σύγχρονες  ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές για τα σύγχρονα στελέχη με στόχο την 

επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας. 

 Να προτείνει θεματολογία για μελλοντική έρευνα.  

  



4 

 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Στο υποκεφάλαιο 2.1 παρουσιάζονται τα συστήματα διοίκησης TQM και SCM, 

αναλύονται οι βασικές αρχές τους, το πεδίο εφαρμογής, οι στόχοι τους και 

πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ τους. Ακόμη, εξηγείται η ανάγκη ολοκλήρωσης των 

δύο φιλοσοφιών. 

 

Στο υποκεφάλαιο 2.2 αναλύεται η έννοια του SCQM και εντοπίζονται οι πρακτικές που 

θεωρούνται κρίσιμες για την εφαρμογή του. Ακόμη, εξηγούνται οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον 

πελάτη και τονίζεται η κρισιμότητα της επέκτασης των πρωτοβουλιών ποιότητας πέρα 

από τα όρια του οργανισμού. 

 

Στο υποκεφάλαιο 2.3 επισημαίνεται η θετική επίδραση των πρακτικών ποιότητας στην 

επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών της 

πρόσφατης αρθρογραφίας, τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη ολοκλήρωσης των 

TQM και SCM. 

 

Στο υποκεφάλαιο 2.4 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα εργαλεία ποιότητας που 

σχετίζονται με τα κυριότερα τμήματα ενός τυπικού βιομηχανικού συστήματος, ενώ στο 

υποκεφάλαιο 2.5 συνοψίζονται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας που 

διεξήχθη. 

 

Τέλος, στο υποκεφάλαιο 2.6 διατυπώνονται οι υποθέσεις εργασίας της έρευνας, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και τους στόχους 

της διπλωματικής. 
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2.1 TQM και SCM: Ορισμοί, Ομοιότητες και Διαφορές 

 

Παρ’ ότι η διαχείριση της ποιότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας, ελάχιστες είναι οι μελέτες 

που εξετάζουν τις δύο έννοιες μαζί (Gunasekaran & McGaughey, 2003; Robinson & 

Malhotra, 2005; Casadesus & Castro, 2005). 

 

Η έννοια του TQM αναπτύχθηκε νωρίτερα από αυτή του SCM, με αποτέλεσμα την 

ύπαρξη περισσοτέρων παγκοσμίως αποδεκτών πλαισίων εφαρμογής για το TQM σε 

σχέση με το SCM (Casadesus & Castro, 2005; Lambert & Cooper, 2000; Croom et al., 

2000). Η διοίκηση ολικής ποιότητας δίνει περισσότερη έμφαση στο εσωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού, τη συμμετοχή των εργαζομένων, τη μείωση των λαθών, τη 

συμμόρφωση με προδιαγραφές και την ικανοποίηση απαιτήσεων (Vanichchinchai & 

Igel, 2009). Ένας ορισμός της έννοιας του TQM δόθηκε το 1992 από 200 εκπροσώπους 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ (Evans & Lindsay, 

2011, p. 11): 

 

Ολική ποιότητα είναι ένα σύστημα διοίκησης με εστίαση στον άνθρωπο που έχει 

σκοπό τη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς μειούμενο 

κόστος. Η ολική ποιότητα είναι μία συνολική προσέγγιση (δεν αποτελεί ξεχωριστή 

περιοχή ή πρόγραμμα) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανωτάτου επιπέδου. 

Εφαρμόζεται οριζόντια μεταξύ λειτουργιών και τμημάτων, αφορά όλους τους 

υπαλλήλους, από την κορυφή ως τη βάση της ιεραρχίας, και εκτείνεται μπροστά και 

πίσω συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μάθηση και η 

προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές θεωρούνται προϋποθέσεις επιτυχίας. Η ολική 

ποιότητα έχει επιστημονικό υπόβαθρο: περιλαμβάνει συστήματα, μεθόδους και 

εργαλεία. Το σύστημα επιτρέπει την αλλαγή ενώ η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Η 

αξιοπρέπεια του ατόμου και η δύναμη της συνεργασίας αποτελούν αξίες 

αναμφισβήτητες. 

 

Παρατηρούμε ότι στον συγκεκριμένο ορισμό αναφέρεται ξεκάθαρα η απαίτηση για 

συμμετοχή όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εφαρμογή του TQM. 

 



6 

 

Στην πρόσφατη αρθρογραφία δίνεται βαρύτητα από τους ερευνητές σε οκτώ πρακτικές 

διοίκησης ποιότητας: ηγεσία, εκπαίδευση, συμμετοχή εργαζομένων, εστίαση στον 

πελάτη, λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων, διαχείριση προμηθευτών, σχεδιασμός 

προϊόντος/ υπηρεσίας και διοίκηση με βάση τις διεργασίες (πίνακας 2.1). Πιο 

συγκεκριμένα, οι πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση προμηθευτών και την εστίαση 

στον πελάτη βρίσκονται ξεκάθαρα και στο πεδίο του SCM (Kaynak & Hartley, 2008). 
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Πίνακας 2.1 QM practices (Kaynak & Hartley, 2008) 

QM practices Description 

Management Leadership 

Acceptance of quality responsibility by top management. 

Evaluation of top management on quality. Participation by top 

management in quality improvement efforts. Specificity of quality 

goals. Importance attached to quality in relation to cost and 

schedule. Comprehensive quality planning (Saraph et al., 1989, 

p.818). 

Training 
Provision of statistical training, trade training and quality- related 

training for all employees (Saraph et al.,1989,p.818). 

Employee relations 

Implementation of employee involvement and quality circles. 

Open employee participation in quality decisions. Responsibility 

of employees for quality. Employee recognition for superior 

quality performance. Effectiveness of supervision in handling 

quality issues. Ongoing quality awareness of all employees 

(Saraph et al.,1989,p.818). 

Customer focus 

Customers’ involvement in product or service design. Use of 

customer satisfaction surveys. Focus on achieving greater 

customer satisfaction (Ahire et al., 1996; Powell, 1995). 

Quality data and reporting 

Use of quality cost data. Feedback of quality data to employees 

and managers for problem solving. Timely quality measurement. 

Evaluation of managers and employees based on quality 

performance. Availability of quality data (Saraph et al.,1989,p.818). 

Supplier quality management 

Fewer dependable suppliers. Reliance on supplier process control. 

Strong interdependence of supplier and customer. Purchasing 

policy emphasizing quality rather than price. Supplier quality 

control. Supplier assistance in product development (Saraph et 

al.,1989,p.818). 

Product/ service design 

Thorough scrub-down process. Involvement of all affected 

departments in design reviews. Emphasis on producibility. Clarity 

on specifications. Emphasis on quality, not roll-out schedule. 

Avoid frequent redesigns (Saraph et al.,1989,p.818). 

Process management 

Clarity of process ownership, boundaries and steps. Less reliance 

on inspection. Use of statistical process control. Selective 

automation. Foolproof process design. Preventive maintenance. 

Employee self-inspection. Automated testing (Saraph et 

al.,1989,p.818). 
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Το SCM αποτελεί φιλοσοφία διαχείρισης της συνολικής ροής αγαθών και πληροφοριών 

μέσω ενός δικτύου επιχειρήσεων μέχρι τον τελικό πελάτη (Kuei et al., 2002; Cooper & 

Ellram, 1993). 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποσκοπεί στην ολοκλήρωση προμηθευτών, 

κατασκευαστών, διανομέων και λιανέμπορων, έτσι ώστε τα κατάλληλα προϊόντα να 

παράγονται και να διανέμονται στην κατάλληλη ποσότητα, το κατάλληλο μέρος, την 

κατάλληλη χρονική στιγμή, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και καλύπτοντας τις 

ανάγκες εξυπηρέτησης του πελάτη (Simchi- Levi et al., 2008). Με άλλα λόγια, η 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας συγχρονίζει τις διαδικασίες μιας εταιρείας με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες, με απώτερο σκοπό το συνταίριασμα υλικών, υπηρεσιών 

και πληροφοριών με τις απαιτήσεις του πελάτη (Krajewski et al., 2010). Το SCM δίνει 

περισσότερη έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, τις συνεργασίες, την 

ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς, την ταχύτητα παράδοσης, την 

ευελιξία και το κόστος (Samaranayake, 2005; Vanichchinchai & Igel, 2009). Οι 

κυριότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επίτευξη αριστείας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα απεικονίζονται στο σχήμα 2.1. 

 

 

 

Σχήμα 2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν το SCM (Robinson & Malhotra, 2005; Sharma et al., 2012) 
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Κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ταυτόχρονα προμηθευτής και πελάτης 

(Σχήμα 2.2). Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη πελατοκεντρικής αντίληψης 

από όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά οι αρχές των TQM και 

SCM (Tan et al., 1999). Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή 

διαχείριση της ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι: ποιότητα, αποδοτικότητα, 

ευελιξία, καινοτομία, ταχύτητα και συνεχής βελτίωση (Daghfous, 2004). Όλα τα 

προηγούμενα αποτελούν στοιχεία ικανοποίησης του πελάτη που είναι και το ζητούμενο 

των TQM και SCM. 

 

 

Σχήμα 2.2 Δομή εφοδιαστικής αλυσίδας (Lyons et al., 2012) 

 

Παρ’ ότι, TQM και SCM έχουν κοινό απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη, 

παραδοσιακά επικρατούσε η αντίληψη ότι οι στόχοι της ποιότητας λειτουργούν 

ανταγωνιστικά προς τους στόχους της γρήγορης παράδοσης και του χαμηλού κόστους 

(Flynn & Flynn, 2005). Ο Porter (1980) υποστήριξε έντονα ότι η επιδίωξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς οδηγεί τελικά στη 

μετριότητα. Παρ’ όλα αυτά, το σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον 

επιτάσσει την επίτευξη βελτίωσης σε όλους τους τομείς (Boyer and Lewis, 2002). 

Οργανισμοί που επιδιώκουν μονοδιάστατη βελτίωση ικανοτήτων δεν θα μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού. Η προσπάθεια επίτευξης 

από κοινού στόχων ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιβίωση στις παγκόσμιες αγορές  (Flynn & Flynn, 2005).  

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να ερευνηθούν περαιτέρω οι περιοχές όπου μπορεί να λάβει 

χώρα συνέργεια μεταξύ των TQM και SCM (Vanichchinchai & Igel, 2009). 

 

Οι δύο φιλοσοφίες είχαν διαφορετικά σημεία εκκίνησης, αλλά εξελίχθηκαν προς την 

ίδια κατεύθυνση αναπτύσσοντας στρατηγικές ολοκλήρωσης λειτουργιών και 

συνεργασιών. Μία σύγκριση των δύο εννοιών συνοψίζεται στον πίνακα 2.2. 
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Πίνακας 2.2 Similarities and differences between TQM and SCM (Vanichchinchai & Igel, 2009) 

Concepts TQM SCM 

Perspective 
Management philosophy and large 

scale management system 

Management philosophy and large 

scale management system 

Original function Quality inspection Logistics 

Evolutional stage Inspection→ QC→ QA→ TQM 
Logistics→ SCM→ SSC (Seamless 

supply chain) 

Ultimate goal Customer satisfaction Customer satisfaction 

Primary goal 
Specification-based performance or 

quality 
Time-based performance or delivery  

Ultimate integration 
Both internal and external 

integration 

Both internal and external 

integration 

Primary integration 
Internal participation (executives 

and employees) 

External partnership (suppliers and 

customers) 

 

 

2.2 Supply Chain Quality Management and Customer-Driven Supply Chain 

 

Από τον συνδυασμό των TQM και SCM προέκυψε η έννοια της διοίκησης ποιότητας 

στην εφοδιαστική αλυσίδα (SCQM) (Ross, 1998; Robinson & Malhotra, 2005). Ο Ross 

(1998) προσδιορίζει τα εξής χαρακτηριστικά για το SCQM: 

 

Συμμετοχή όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας στη διαρκή και συγχρονισμένη 

βελτίωση των διεργασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιακής κουλτούρας 

αποσκοπώντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαφοροποίηση και τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της προώθησης κορυφαίων 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν απόλυτη αξία και ικανοποίηση στον 

πελάτη. 

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του SCQM αποτελεί η απαίτηση για συγχρονισμό και 

υιοθέτηση κοινής πολιτικής ποιότητας από όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Vanichchinchai & Igel, 2009). 

 

Οι Lin et al. (2005) αναγνωρίζουν ως κρίσιμους παράγοντες για το SCQM τις 

εφαρμοζόμενες πρακτικές ποιότητας καθώς και τις στρατηγικές συμμετοχής και 

επιλογής προμηθευτών που ακολουθούνται από τον οργανισμό. Υποστηρίζουν ότι οι 

ανωτέρω παράγοντες επιδρούν θετικά τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα των 
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επιχειρήσεων, όσο και στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών 

(Πίνακας 2.3). 

 

Πίνακας 2.3 Critical Factors of SCQM (Lin et al., 2005) 

Critical Factors Constructs Description 

QM practices 

Top mgt. leadership 
Top management provides the necessary leadership in enabling 

conditions for TQ. 

Training Job- related skills and TQC concepts are emphasized. 

Product/ service design 
Consider the design side of the product cycle. Emphasis is on 

customers’ needs and wants.  

Supplier quality 

management 

Emphasis is on quality, not on price. Use joint problem solving 

approach. 

Process management 
Process improvements methods are used to ensure stable and capable 

processes. 

Quality data reporting Records about cost of quality and other indicators are kept for analysis. 

Employee relations 
Empower employees. Reliance on awareness and efforts of all 

employees. 

Customer relations Best-in-class customer satisfaction is emphasized. 

Benchmarking learning Benchmarking  is used to improve the enterprise’s performance. 

Supplier 

participation 

Supplier participation- 

product design 

Suppliers communicate and work with the enterprise on new product 

designs. 

Supplier participation- 

Kaizen projects/ 

workshops 

Suppliers communicate and work with the enterprise on continuous 

improvement projects and/or workshops. 

Supplier selection 

Quality- oriented 

supplier selection  

Suppliers are selected based on their capacity to meet the needs of the 

enterprise. 

Cost- oriented 

supplier selection 
Suppliers are selected based on the cost components. 

 

 

Για επιτυχημένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

εφαρμογή του TQM και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Έτσι, οδηγούμαστε στο 

Supply Chain Quality and Technology Management (SCQTM) που χαρακτηρίζεται από 

την customer-driven κουλτούρα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνικής βάσης για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της αλυσίδας (Kuei et al., 2002). 

 

Οι Kuei et al. (2008) ερευνώντας τη βιβλιογραφία αναγνωρίζουν τέσσερα βασικά 

στάδια για την ανάπτυξη της διοίκησης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα: επάρκεια 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SC Competence), κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Critical 

Success Factors), στρατηγικές συνιστώσες (Strategic Components) και πρακτικές 

διοίκησης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (SCQ Practices). Στο πρώτο στάδιο 

είναι απαραίτητο η εταιρεία, από κοινού με τους συνεργάτες- μέλη της αλυσίδας, να 

δώσει έμφαση στα πλεονεκτήματα που διαθέτει έναντι του ανταγωνισμού. Στο δεύτερο 

στάδιο πρέπει να αναγνωριστούν οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και να ληφθούν 
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υπόψη για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Στο τρίτο στάδιο δίνεται έμφαση σε θέματα 

στρατηγικών αποφάσεων, όπως ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

εναρμόνισή της με τους ποιοτικούς στόχους. Στο τέταρτο στάδιο δίνεται βαρύτητα στη 

συνεχή βελτίωση μέσω της εφαρμογής των πρακτικών διοίκησης ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ανώτερα και μεσαία στελέχη του οργανισμού θα πρέπει να 

συνεργαστούν κατά τα τρία τελευταία στάδια, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα και να εφαρμοστεί το SCQM. Οι κρίσιμες παράμετροι των τεσσάρων 

σταδίων του SCQM παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4. 
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Πίνακας 2.4 Dimensions of SCQM (Kuei et al., 2008) 

 Dimensions Authors Main issues 

Competence 

Quality product 
Madu & Kuei 

(2004) 

Emphasis is on market demands, customer voices, 

commitments to quality and leadership styles. 

Delivery reliability 
Kuei & Madu 

(2001) 

The focus is on the ability of SC systems to meet promised 

delivery consistently and accurately. 

Supplier/ buyer trust 
Bessant et al. 

(1994) 

Challenges centre around contractual trust, goodwill trust and 

competence trust. 

Operational 

efficiency 

Fisher et al. 

(2000) 
Shin et al. (2000) 

Knowledge bases are used to ensure operational efficiency. 

Fields of knowledge include forecasting, inventory 

management, data accuracy and supply chain speed. 

Delivering value/ 

Innovation to 

customer 

Levy (1998) 
Emphasis is on the quality chain, the value chain, the 

innovation chain and the transformation chain. 

Critical 

Success 

Factors 

Customer focus 
Liker (2004); 

Madu (2002) 

The first and foremost concern of firms like Toyota is the 

customers. Enterprises need to focus on better and cheaper 

products, shorter and faster response times, closer buyer- 

supplier relationships and more environmentally friendly 

products and processes.   

Quality of IT system 

Madu and Kuei 
(2004); Robinson 

& Malhotra 

(2005) 

Emphasis is on the latest collaborative information systems 

(e.g. ERP, Product Life Cycle Management, CRM) and 

Internet technologies. 

Supplier relationship 
Fynes et al. 

(2005) 

The best indicators are trust, adaptation, communication and 

cooperation. 

Externally focused 

Process integration 

Madu and Kuei 

(1993);  Robinson 
& Malhotra 

(2005) 

Supply chain quality missions cutting across functional 

boundaries are emphasized. To attain predefined SCQ goals, a 

structured approach is employed. 

SC quality leadership 

Kuei and Madu 
(2001);  Robinson 

& Malhotra 

(2005) 

Management needs to provide the necessary leadership in 

enabling conditions and enhancing trust for supply chain 

quality. 

Strategic 

Components 

Quality management 

culture 
Madu and Kuei 

(1994)   

To ensure that the highest standard with regard to quality, 

integrity, environment and social responsibility are imposed. 

Technology 

management 
Lee and Whang 

(2001) 

To come out ahead, firms need to choose the right supply 

chain technology strategies. 

Supplier participation Lin et al. (2005) 
Suppliers must communicate and work with the local firm to 

meet customer needs and  requirements. 

SC configuration 

design 
Lambert and 

Cooper (2000) 

Three aspects are considered to be of major importance: the 

members of the supply chain, the structural dimensions of the 

network and the different types of process links (e.g. 

physically efficient network and market- responsive structure) 

across the supply chain. 

Strategic planning 
Madu and Kuei 

(1993) 

To ensure that the quality, demand and supply plans are 

aligned and coordinated. 

Practices, 

Activities & 

Programmes 

Supplier/ buyer 

quality meeting 
Robinson & 

Malhotra (2005) 

Periodic supplier/ buyer meeting is a key determinant of SC’s 

success. 

Quality data and 

reporting 
Kuei & Madu 

(2001) 

Quality data (e.g. cost of quality and activity costs) along the 

supply chain have to be readily available. 

SC quality office 

Curcovic and 

Handfield (1996);  
Kuei & Madu 

(2003) 

The use of ISO, National Quality Award criteria and Six 

Sigma in supplier quality measurement and evaluation is 

emphasized. 

SC optimisation 
Friend & Walker 

(2001) 

Decision science models are necessary tools for effective SCQ 

decision making. 

Policy deployment 
Lummus et al. 

(2001) 

SC system is operationally and functionally stable when SCQ 

practices/ programmes are endorsed by participants and 

concerned areas are addressed. 
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Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και 

ανταγωνιστικό και καθιστά αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή των επιχειρήσεων 

προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να ενστερνιστούν την customer-driven κουλτούρα και να 

πάρουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των διεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό 

δίκτυο του οργανισμού. Για την ανάπτυξη εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό 

στον πελάτη απαιτούνται αποτελεσματικές customer-driven πρακτικές και 

συγχρονισμός δραστηριοτήτων σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής μεταξύ των 

μελών της αλυσίδας (Σχήμα 2.3). 

 

 

Σχήμα 2.3 The principles of the customer-driven supply chain (Lyons et al., 2012) 

 

Οι Lyons et al. (2012) αναφέρουν τέσσερις βασικές customer-driven πρακτικές: 

εξάλειψη της σπατάλης, ευθυγράμμιση παραγωγής- ζήτησης, ολοκλήρωση με 

προμηθευτές και συμμετοχή εργαζομένων (Πίνακας 2.5). Τα κυριότερα εργαλεία που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή των customer-driven 

διεργασιών, είναι αναμφισβήτητα  τα εργαλεία του TQM. 
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Πίνακας 2.5 The customer-driven process framework (Lyons et al., 2012) 

Customer-driven 

practices 

Customer-driven 

techniques 

Customer-driven 

practices 

Customer-driven 

techniques 

Elimination of waste 

Process & value stream 

mapping 

Integration of suppliers 

Just-in-time (JIT) 

deliveries 

Workplace organization 

Supplier relationship 

management & 

development activities 

Visual management Long-term contracts 

Standard operations Supplier rationalization 

Quality assurance 

techniques & statistical 

process control (SPC) 

 

Total productive 

maintenance (TPM) 

 

Alignment of production 

with demand 

Minimum-travel & cellular 

layouts 

Creative involvement 

of the workforce 

Team-based problem 

solving 

Quick changeover Quality circles 

Pull systems 
Cross-functional 

training 

Work-station balancing Autonomation 

Takt-time pacing Job rotation 

Leveled production Worker-driven kaizen 

Mixed-model production  

One-piece flow  

 

 

Ο συγχρονισμός των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτυγχάνεται μέσω 

της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών και της ύπαρξης ευελιξίας στις 

διεργασίες της αλυσίδας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη ζήτηση της αγοράς και 

τη συμπεριφορά των τελικών πελατών, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλες τις 

επιχειρήσεις της αλυσίδας ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Η 

χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων (EDI, ERP systems, web-enabled 

systems, RFID, mobile technologies) είναι το όχημα για την απαρεμπόδιστη ροή των 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και  την ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ 

των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν 

την πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για να αναπτύξουν ευέλικτες 

διεργασίες. Η ύπαρξη ευελιξίας χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα γρήγορης 

ανταπόκρισης στις αλλαγές της αγοράς, μέσω της ευθυγράμμισης της παραγωγής με τη 

ζήτηση (Lyons et al. 2012). Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευελιξίας είναι 

η αναβολή της τελικής διαμόρφωσης των προϊόντων (postponement), η χρήση κοινών 



16 

 

εξαρτημάτων στα τελικά προϊόντα (standardization) και η μαζική εξατομίκευση (mass 

customization) (Christopher, 2000), (Σχήμα 2.4). 

 

 

 

Σχήμα 2.4 The separation of efficient and responsive activities (Christopher, 2000) 

 

 

Η σύνδεση των διεργασιών μεταξύ των τμημάτων μιας εταιρείας (εσωτερικό δίκτυο) 

καθώς και μεταξύ των εταιρειών μιας αλυσίδας (εξωτερικό δίκτυο) απεικονίζεται στο 

μοντέλο SCOR, το οποίο αναπτύχθηκε από το Supply Chain Council με στόχο να 

περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ίδιας αλυσίδας (Σχήμα 2.5). 

Σύμφωνα με το μοντέλο, ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας ορίζεται ως η ενοποίηση 

των διεργασιών “plan, source, make, deliver, return”, οι οποίες επαναλαμβάνονται ξανά 

και ξανά από τους προμηθευτές, την εταιρεία και τους πελάτες. Το μοντέλο 

υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει κάθε κρίκος στην αλυσίδα προκειμένου να 

επιτευχθεί η ικανοποίηση των τελικών πελατών. Η ύπαρξη ενός και μόνου αδύναμου 

κρίκου στην αλυσίδα είναι αρκετή για να επιφέρει μειωμένες επιδόσεις, όπως 

καθυστέρηση στις παραδόσεις, ελλιπείς εκτελέσεις παραγγελιών και φτωχή ποιότητα 

προϊόντων. Τα παραδοσιακά προγράμματα διοίκησης ποιότητας έδιναν βαρύτητα στην 

ενοποίηση των λειτουργιών εντός του οργανισμού, μεταξύ των τμημάτων του (π.χ. 

μάρκετινγκ, προμήθειες, σχεδιασμός, παραγωγή κ.τ.λ.). Ως εκ τούτου, οι πρακτικές 

ποιότητας, παρ’ ότι ήταν προσανατολισμένες στον πελάτη, έβρισκαν εφαρμογή κυρίως 

στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας (Robinson & Malhotra., 2005). Παρ’ όλα αυτά, το 

μοντέλο SCOR υποδεικνύει ότι όταν οι πρωτοβουλίες ποιότητας επεκτείνονται πέρα 
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από τα όρια του οργανισμού, προς το εξωτερικό δίκτυο, μπορούν να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

 

 

Σχήμα 2.5 The SCOR model (Supply Chain Council, 2010)     

 

 

2.3 Σχέση μεταξύ πρακτικών ΔΟΠ και επίδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Οι εφαρμοζόμενες πρακτικές διοίκησης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα, εκτός από την 

επίτευξη των στόχων ποιότητας, την υλοποίηση και άλλων στρατηγικών στόχων ενός 

οργανισμού, όπως αυτών της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρήση των 

εργαλείων ποιότητας μειώνει τη διακύμανση στις διεργασίες, γεγονός που έχει άμεση 

επίδραση στις ανάγκες διατήρησης αποθεμάτων, το cycle time και την αξιοπιστία της 

παράδοσης των προϊόντων (Flynn et al. 1995). Καθώς μειώνονται τα λάθη, μειώνεται 

το ποσοστό των προϊόντων που χρειάζονται επανεκατεργασία, άρα μειώνεται το  cycle 

time, ενώ επιταχύνεται η ροή των προϊόντων και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της 

αγοράς (Flynn & Flynn, 2005). Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερος συγχρονισμός κατά 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (Ferdows et al. 2004). Η μέθοδος design for 

manufacturability μειώνει το set up time και επιτρέπει την παραγωγή μικρότερων 

παρτίδων και τη μείωση του cycle stock. Η επιλογή προμηθευτών με βάση κριτήρια 

ποιότητας και η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μειώνει τις 

καθυστερήσεις λόγω επιθεωρήσεων εισερχομένων πρώτων υλών (Heiko 1990). 

Πρακτικές όπως quality at the source και statistical process control μειώνουν ή και 

εξαφανίζουν τις καθυστερήσεις λόγω ελέγχου πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων (Flynn & Flynn, 2005). 
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Στην πρόσφατη αρθρογραφία αναφέρονται αποτελέσματα ερευνών στις οποίες 

επισημαίνεται η θετική επίδραση που έχει η εφαρμογή των πρακτικών ποιότητας στην 

επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Οι Flynn & Flynn (2005) πραγματοποιούν μία από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες για να 

εξετάσουν τη συνέργεια μεταξύ διοίκησης ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Λαμβάνουν 4264 ερωτηματολόγια από 164 εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου στις 

ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Αγγλία και Γερμανία και επιβεβαιώνουν την ανάγκη για 

ολοκλήρωση των TQM και SCM. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι οργανισμοί 

που επιτυγχάνουν ταυτόχρονα στόχους ποιότητας και στόχους εφοδιαστικής αλυσίδας, 

αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να αντιγραφεί. Εταιρείες που 

εφαρμόζουν σωστά πρακτικές TQM εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 

Οι Casadesus & Castro (2005) δημοσίευσαν τα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης 

σχετικά με την επίδραση της εφαρμογής συστήματος ISO 9000 στις στρατηγικές της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη μελέτη συμμετείχαν 399 ισπανικές εταιρείες, 

πιστοποιημένες κατά ISO, και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν αφορούσαν 

θέματα διοίκησης αποθεμάτων, σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες, κόστους, 

πωλήσεων κλπ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή συστήματος ISO 9000 

βοήθησε το 62% των συμμετεχόντων εταιρειών να βελτιώσει τις σχέσεις με τους 

προμηθευτές, το 80% παρατήρησε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και το 63% 

είδε μείωση στα παράπονα των πελατών. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές της 

ΔΟΠ αποτελούν «συγκολλητική ουσία» για τον σχηματισμό μακροχρόνιων σχέσεων 

μεταξύ των εταιρειών στο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Οι  Kannan & Tan (2005) σε εμπειρική έρευνα σε 556 εταιρείες από τη Β. Αμερική και 

την Ευρώπη, εξετάζουν τον συσχετισμό που υπάρχει μεταξύ  just in time, supply chain 

management και quality management και πώς αυτά επηρεάζουν την επίδοση της 

επιχείρησης. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν είναι ότι η συνέργεια 

των JIT, SCM και TQM  μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη θέση 

τους και να ανταπεξέλθουν καλύτερα στον ανταγωνισμό. 
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Οι Kaynak & Hartley (2008) έλαβαν ερωτηματολόγια από 424 εταιρείες στις ΗΠΑ για 

να εξετάσουν τη σημασία της επέκτασης της διοίκησης ποιότητας σε όλο το εύρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα συμπεράσματά τους επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο 

που παίζει η ολοκλήρωση των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας στη βελτίωση της 

ποιότητας.   

 

Οι Sila et al. (2006) ερευνούν τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και 

λαμβάνουν 107 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από βιομηχανικές επιχειρήσεις των 

ΗΠΑ. Διαπιστώνουν τα παρακάτω: 

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο σε θέματα ποιότητας. 

 Η πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις και την ικανοποίηση των πελατών θα 

πρέπει να αναζητείται συστηματικά για την ανάπτυξη προδιαγραφών ποιότητας. 

 Οι managers θα πρέπει να διαδίδουν μέσα στην εταιρεία τις πληροφορίες και τις 

γνώσεις τους γύρω από τους προμηθευτές και τους πελάτες. 

  Η διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την ποιότητα των τελικών προϊόντων, αλλά οι έννοιες και ο τρόπος 

εφαρμογής του SCQM δεν είναι ακόμα σαφή και κατανοητά από τους  

managers. 

 

Οι Mangiameli & Roethlein (2001) πραγματοποιούν μελέτη περίπτωσης εφοδιαστικής 

αλυσίδας που απαρτίζεται από τρεις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τους τελικούς 

χρήστες ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, στη Β. Αμερική. Διαπιστώνουν ότι εφόσον 

υπάρχει κοινή αντίληψη ποιότητας από όλα τα μέλη της αλυσίδας, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της αλυσίδας. 

 

Οι Lin et al. (2005) πραγματοποιούν εμπειρική μελέτη και συλλέγουν δεδομένα από 

εταιρείες στη Taiwan και το Hong Kong, για να εξετάσουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το SCQM. Συμπεραίνουν ότι οι πρακτικές διοίκησης ποιότητας σε 

συνδυασμό με στρατηγικές συμμετοχής προμηθευτών (π.χ. κοινά προγράμματα 

βελτίωσης, συνεργασία στο σχεδιασμό νέων προϊόντων) μπορούν να οδηγήσουν σε 

βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.  
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Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την ολική ποιότητα σε όλο το 

εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές 

είναι η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων και τεχνικών ώστε να ενθαρρύνουν το 

εργατικό δυναμικό, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρό του, να συμβάλλει στη 

συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις 

αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρκετές 

επιχειρήσεις εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Το χάσμα που δημιουργείται 

από τις διαφορές στη γλώσσα και την κουλτούρα των εργαζομένων των επιχειρήσεων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, μπορεί να γεφυρωθεί με κατάλληλα σχεδιασμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καθοδηγούνται και θα υποστηρίζονται από την 

ανώτατη διοίκηση (Gunasekaran & McGaughey, 2003). 
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2.4 Εργαλεία TQM στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Οι τεχνικές της ολικής ποιότητας περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό εργαλείων και 

στατιστικών μεθόδων για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων, την 

ανάλυση αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση της προόδου και την επίλυση 

προβλημάτων (Evans & Lindsay, 2011). Στο σχήμα 2.6 απεικονίζεται η εφοδιαστική 

αλυσίδα ενός τυπικού βιομηχανικού συστήματος καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των κυριότερων τμημάτων του. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι βασικότερες τεχνικές  

και εργαλεία ποιότητας που σχετίζονται με κάθε τμήμα του συστήματος. 

 

 

Σχήμα 2.6 Η εφοδιαστική αλυσίδα ενός τυπικού βιομηχανικού συστήματος (Evans & Lindsay, 2011) 

 

2.4.1 Μάρκετινγκ και πωλήσεις 

 

«Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία μέσω της οποίας αναγνωρίζονται, προβλέπονται και 

ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών» (The Chartered Institute of 

Marketing, 2009). 

 

Οι εργαζόμενοι του τμήματος μάρκετινγκ και πωλήσεων οφείλουν να προσδιορίσουν 

τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Μέσω της αποτελεσματικής έρευνας και 
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ανάλυσης μάρκετινγκ η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες όπως: να 

αναγνωρίσει τους πελάτες της, την αντίληψη που έχουν για την ποιότητα των 

προϊόντων, τα χαρακτηριστικά των  προϊόντων που ζητούν, την τιμή που είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν για να τα αποκτήσουν, την τοποθεσία από όπου βολεύει 

τους πελάτες να προμηθεύονται τα προϊόντα κ.α.. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται αυτή την 

πληροφόρηση ώστε να αναπτύξει κατάλληλα προϊόντα μέσα στα πλαίσια των 

τεχνολογικών και οικονομικών δυνατοτήτων της. 

 

Οι έρευνες ικανοποίησης πελατών όσον αφορά την επίδοση των προϊόντων και το 

service, τροφοδοτούν εκ νέου τους σχεδιαστές και μηχανικούς. Το τμήμα μάρκετινγκ 

μπορεί να θέσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των πελατών, να 

εισηγηθεί την κυκλοφορία νέων προϊόντων ή την αναβάθμιση  παλαιότερων, να 

διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες κ.α. 

 

Ειδικότερα, το CRM (Customer Relationship Management) αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

και διαχείριση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες καθώς και στην τήρηση βάσεων 

δεδομένων με αναλυτικές πληροφορίες για τις προτιμήσεις και το ιστορικό αγορών των 

πελατών (Masterson & Pickton, 2004).  

 

2.4.2 Σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων 

 

Η διαδικασία του σχεδιασμού είναι εξαιρετικά κρίσιμη για μια επιχείρηση και έχει 

στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων προδιαγραφών για ένα προϊόν, οι οποίες θα 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών, τη νέα τεχνολογία και την υπάρχουσα 

γνώση. Ο σωστός σχεδιασμός προϊόντων και διαδικασιών μπορεί να μειώσει το 

ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για 

επιθεώρηση, διαδικασία που δεν προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν. 

 

Αρκετές μέθοδοι ποιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ’ αυτή τη  φάση με θετικό 

αντίκτυπο στην επίδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας: concurrent engineering, design for 

manufacturability, value engineering, quality function deployment (Lynn, 2011). 

 

Στα πλαίσια του concurrent engineering συνεργάζονται ομάδες ατόμων διαφορετικών 

ειδικοτήτων και τμημάτων με στόχο την κάλυψη του κενού μεταξύ σχεδιασμού και 

παραγωγής, τη συντόμευση του χρόνου κυκλοφορίας του προϊόντος και τη βελτίωση 
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της ποιότητάς του. Μια σύγχρονη τάση είναι η συμμετοχή προμηθευτών στη 

διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, ώστε να καλυφθούν απαιτήσεις τεχνολογίας, 

καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, ταχύτητας και ποιότητας (Pilkington & Dyerson, 

2002). 

 

Η μέθοδος design for manufacturability αφορά τον σχεδιασμό προϊόντων και 

εξαρτημάτων που είναι εύκολο να κατασκευαστούν και να συναρμολογηθούν με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, του cycle time και τη βελτίωση της ποιότητας. 

Μέσω του design for manufacturability, η αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ 

πραγματοποίησε ανάλυση του make or buy decision και οδηγήθηκε στη λύση του 

outsourcing για τα απλούστερα προϊόντα (Novak & Eppinger, 2001). Η μέθοδος design 

for logistics λαμβάνει υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαδικασία της 

συσκευασίας, της μεταφοράς και του standardization (Simchi-Levi  et  al.,  2008). 

 

Η μέθοδος value engineering είναι μία συστηματική προσέγγιση για την αύξηση της 

αξίας ενός προϊόντος, είτε μέσω της βελτίωσης λειτουργιών είτε της μείωσης του 

κόστους. 

 

Η μέθοδος Quality Function Deployment χρησιμοποιείται  από τις επιχειρήσεις για να 

επικεντρωθούν στις ανάγκες των πελατών τους. Σύμφωνα με το ASI (American 

Standards Institute), πρόκειται για ένα σύστημα μετατροπής των απαιτήσεων του 

πελάτη σε κατάλληλες προδιαγραφές σε κάθε στάδιο, από την έρευνα μέχρι τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη διανομή, την εγκατάσταση και την 

προώθηση, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες (Τσιότρας, 2002). Η QFD ευνοεί την 

επικοινωνία, τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των τμημάτων της 

αλυσίδας: μάρκετινγκ- σχεδιασμός, σχεδιασμός- κατασκευή και προμήθειες- 

προμηθευτές (Evans & Lindsay, 2011). 

 

2.4.3 Προμήθειες και παραλαβές 

 

Η ποιότητα των πρώτων υλών και εξαρτημάτων που αγοράζονται από τους 

προμηθευτές καθώς και η έγκαιρη παράδοσή τους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες 

για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Το κόστος προμήθειας υλικών ξεπερνά το 

55% του συνολικού κόστους των προϊόντων και οι προμηθευτές ευθύνονται για πάνω 

από το 50% των προβλημάτων ποιότητας που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Η 
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ποιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχέση προμηθευτών- πελατών (Sila  et  al.,  

2006). 

 

Σύμφωνα με το 4
ο
 σημείο του Deming, το τμήμα προμηθειών δεν θα πρέπει να 

λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενες μόνο στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Η συνεχής 

εναλλαγή προμηθευτών δεν επιτρέπει την εξασφάλιση σταθερής ποιότητας στις πρώτες 

ύλες και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο cycle time, το κόστος και την ποιότητα του 

τελικού προϊόντος. Το τμήμα προμηθειών πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζει “quality at the source”. 

  

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν JIT τεχνικές ελαχιστοποιώντας τα 

αποθέματά τους και αυξάνοντας τις απαιτήσεις για σταθερότητα και υψηλή ποιότητα 

στις πρώτες ύλες. Όταν η ποιότητα των υλικών είναι υψηλή ο έλεγχός τους από το 

τμήμα παραλαβών- μια διαδικασία που δεν προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν- μπορεί 

να παραλείπεται (Evans & Lindsay, 2011). 

 

Καλές πρακτικές διαχείρισης σχέσεων με προμηθευτές είναι: διαδικασία επιλογής 

προμηθευτών, ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασία 

στο σχεδιασμό προϊόντων, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνολογίας, Co-makership. 

 

Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών περιλαμβάνει 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται 

αξιολόγηση των υποψήφιων προμηθευτών χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια όπως: 

ποιότητα, ευελιξία, ταχύτητα, τεχνολογία, καινοτομία, οικονομική επιφάνεια, εγγύτητα 

εγκαταστάσεων κ.α. Στο δεύτερο στάδιο λαμβάνουν χώρα προγράμματα εκπαίδευσης 

που έχουν στόχο την ολοκλήρωση των προμηθευτών μέσα στο σύστημα, μέσω της 

υιοθέτησης κοινών στόχων ποιότητας, προδιαγραφών, χρονοδιαγραμμάτων από όλα τα 

μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιούνται 

διαπραγματεύσεις για την οριστική και ξεκάθαρη συμφωνία πάνω σε θέματα που 

αφορούν τους όρους και χρόνους παράδοσης, το κόστος και την ποιότητα (Heizer & 

Render, 2011). 

 

Η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων βελτιώνει την επικοινωνία με τον πελάτη, ενισχύει 

την εμπιστοσύνη, επιτρέπει στον προμηθευτή την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων 

και δίνει δυνατότητες βελτίωσης της διαδικασίας. Οι προμηθευτές γνωρίζουν ότι μέσω 



25 

 

της τήρησης των συμφωνιών μπορούν να διατηρήσουν την καλή σχέση με τον πελάτη 

τους (Evans & Lindsay, 2011). 

 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνολογίας βελτιώνει τη γνώση γύρω από τις 

απαιτήσεις του σχεδιασμού νέων προϊόντων και την πρόβλεψη της ζήτησης, μειώνει 

την ένταση του bullwhip effect και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Η πρακτική Co-makership αφορά την επιλογή μικρού αριθμού προμηθευτών και την 

ανάπτυξη σταθερού περιβάλλοντος συνεργασίας, επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και 

ανταλλαγής πληροφοριών. Μέσω του Co-makership επιτυγχάνεται μείωση του cycle 

time, αύξηση του inventory turnover και του ποσοστού έγκαιρων παραδόσεων (Flynn & 

Flynn, 2005). 

 

2.4.4 Κατασκευή και συναρμολόγηση 

 

Σε αυτό το στάδιο ο στόχος ποιότητας αφορά τη συμμόρφωση του τελικού προϊόντος 

στις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το στάδιο του σχεδιασμού. Κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας του σταδίου κατασκευής και συναρμολόγησης, αποτελούν ο 

σωστός σχεδιασμός προϊόντος και διαδικασίας, η τεχνολογία και το ανθρώπινο 

δυναμικό. Στην περίπτωση εμφάνισης ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να γίνονται 

προσπάθειες εντοπισμού και εξάλειψης των αιτίων που τα προκάλεσαν. Η εκ των 

υστέρων επιθεώρηση αποτελεί δαπανηρή πρακτική (Evans & Lindsay, 2011). 

 

Χρήσιμες μεθοδολογίες για τη βελτίωση των διαδικασιών στη φάση κατασκευής- 

συναρμολόγησης είναι: Deming cycle, Creative problem solving, Six Sigma, 

Benchmarking, Value stream mapping, Value analysis και Re-engineering. 

 

Προγράμματα Six Sigma έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από επιχειρήσεις προϊόντων 

ή υπηρεσιών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και έχουν οδηγήσει 

σε βελτίωση ποιότητας, μείωση κόστους, αύξηση ταχύτητας εξυπηρέτησης και 

αποδοτικότητας (Monczka  et  al.,  2009). Σύμφωνα με τους Heizer  &  Render (2011), 

εταιρείες που πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση βελτιώνουν σημαντικά την 

επίδοση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Η Value analysis έχει χρησιμοποιηθεί από 

πολλούς κλάδους για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας, της 

ασφάλειας, της εξυπηρέτησης πελατών καθώς και για τη μείωση του κόστους 

συναλλαγών και αποθεμάτων (Lynn, 2011). Η Value stream mapping μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί και για τη χαρτογράφηση των εφοδιαστικών αλυσίδων αποκλείοντας 

δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία (Lyons et al., 2012). 

 

2.4.5 Συσκευασία, Μεταφορά και Αποθήκευση 

 

Ο σκοπός της συσκευασίας και της σήμανσης είναι: 

 Η προστασία των προϊόντων από καταστροφές κατά τη μεταφορά τους και από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες 

 Η συντήρησή τους 

 Η διευκόλυνση της μεταφοράς και της αποθήκευσής τους 

 Η μετάδοση πληροφοριών 

 Το μάρκετινγκ των προϊόντων 

 Η αποτροπή κλοπών, βανδαλισμών 

 

Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή συσκευασία των προϊόντων  είναι: 

μείωση κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης, αύξηση πωλήσεων, διατήρηση 

ποιότητας και προστασία από καταστροφές (Stevens, 2007). 

 

 Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) χρησιμοποιείται για την 

αυτόματη λήψη δεδομένων καταχωρημένων σε ετικέτα, με σκοπό την αναγνώριση του 

αντικειμένου που φέρει τη σήμανση ή το «διάβασμα» κάποιας ειδικής πληροφορίας που 

το συνοδεύει. Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις του RFID είναι για την αποτροπή της 

κλοπής, για τη διαρκή ενημέρωση της βάσης δεδομένων της αποθήκης καθώς και για 

την ιχνηλασία των προϊόντων κατά τη μετακίνησή τους (Κακαβιάτος, 2008). 

 

Η ABC analysis είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική κατηγοριοποίησης των 

αποθεμάτων ανάλογα με το κόστος τους. Πρόκειται για εφαρμογή του κανόνα Pareto 

και δηλώνει ότι τα είδη που κατατάσσονται στην κατηγορία Α αποτελούν το 20% του 

συνόλου των αποθεμάτων, αλλά η αξία τους φτάνει το 80% της συνολικής αξίας των 

αποθεμάτων (Heizer  &  Render, 2011). Η πολιτική που εφαρμόζεται για τα είδη 

κατηγορίας Α αφορά: 

 Αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα φύλαξης 

 Ακριβή αρχεία φύλαξης 

 Ακρίβεια στις προβλέψεις ζήτησης 

 Προσεκτική επιλογή προμηθευτών 
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 Συστήματα JIT 

 

Το κόστος διανομής των προϊόντων από και προς τις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας 

μπορεί να φτάσει το 25% του συνολικού κόστους των προϊόντων, κατά συνέπεια θα 

πρέπει η επιλογή των μέσων μεταφοράς να γίνεται πολύ προσεκτικά. Τα κυριότερα είδη 

μεταφορών είναι: οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μεταφορών παγκοσμίως γίνεται με φορτηγά, λόγω της 

ευελιξίας τους και της δυνατότητας να εξυπηρετούν εταιρείες που εφαρμόζουν  JIT 

συστήματα (Heizer  &  Render, 2011). Παρ’ όλα αυτά,  βασικό μειονέκτημα των 

οδικών μεταφορών είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, λόγω του υψηλού 

αποτυπώματος άνθρακα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για περιορισμό 

στη χρήση των φορτηγών οχημάτων. 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση 

πράσινων, συνδυασμένων, εμπορευματικών μεταφορών. Πρόκειται για μεταφορές 

φιλικές προς το περιβάλλον, αφού συνδυάζουν τη θαλάσσια, τη σιδηροδρομική και την 

οδική μετακίνηση των εμπορευμάτων.  Στο πλαίσιο του έργου GIFT (Green Intermodal 

Freight Transport) θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγηση των διαδρόμων ΙV, V 

και VII, οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης. Στον 

διάδρομο ΙV συμπεριλαμβάνεται ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη- 

Σέρρες- Προμαχώνας.(Παπακοσμά, 06-04-2013). Ο άξονας έχει συνολικό μήκος 96 

km, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία 65 km. Μελετάται και 

κατασκευάζεται με διατομή τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου, με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. 

 

Οι συγκεκριμένοι διάδρομοι επιλέχθηκαν με γνώμονα τα εξής: 

 Συνδέουν τα λιμάνια των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης με την ενδοχώρα, τόσο με 

οδικά όσο και με σιδηροδρομικά μέσα 

 Μεγάλο ποσοστό των εμπορευματικών μεταφορών από και προς την Ευρώπη 

χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους διαδρόμους. Ειδικότερα, στους διαδρόμους 

αυτούς συμπεριλαμβάνονται περιοχές όπως τα Βαλκάνια, η Αδριατική, η 

Μαύρη Θάλασσα και ο Δούναβης 

 Έχουν τη δυνατότητα να γίνουν «πράσινοι διάδρομοι», λόγω της δυνατότητας 

ενσωμάτωσης σε αυτούς διαφορετικών μέσων μεταφοράς 
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2.4.6  Εγκατάσταση και service 

 

Οι τελικοί χρήστες πρέπει να έχουν σωστή ενημέρωση και ακριβείς οδηγίες σχετικά με 

την εγκατάσταση και λειτουργία των προϊόντων. Το after sales service παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην τελική ικανοποίηση του πελάτη και στη δημιουργία 

μακροχρόνιων σχέσεων. Πολλές εταιρείες θεσπίζουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για 

την εξυπηρέτηση των πελατών, αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για την παραγωγή 

των προϊόντων (Grinberg, 2012). 

Μερικές καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φτάνουν με ακρίβεια στα προγραμματισμένα 

ραντεβού και να απαντούν στις κλήσεις των πελατών εντός συγκεκριμένων 

χρονικών ορίων 

 Να γνωρίζουν σε βάθος το προϊόν που εμπορεύεται η επιχείρηση 

 Να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις- πελάτες 

 Να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό και να ακούν με ενδιαφέρον το πρόβλημα 

του πελάτη 

 Να ενθαρρύνονται στο να ικανοποιούν τους πελάτες 

 Να υπάρχει ακρίβεια στις παραδόσεις των προϊόντων   

 Να γίνεται επίλυση προβλήματος με την πρώτη επαφή 

 Να υπάρχουν υποδομές εξυπηρέτησης όπως FAQ 

 

2.4.7 Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες επικοινωνίας 

 

Η διαχείριση των πληροφοριών ενός οργανισμού και η επικοινωνία με τους 

εξωτερικούς stakeholders, πραγματοποιείται μέσω πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών επικοινωνίας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 EDI (electronic data interchange) 

 ERP (enterprise resource planning) 

 RFID (radio frequency identification), σχολιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα 

 

Τα συστήματα EDI προσφέρουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και γρήγορης ανταλλαγής 

δεδομένων μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές, 

κατασκευαστές, διανομείς, 3PL, λιανέμποροι). Έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από 

https://plus.google.com/u/0/111463912896048010558/
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πολλούς διαφορετικούς κλάδους και η ανάπτυξή τους συνεχίζεται σε συνδυασμό με την 

τεχνολογία του διαδικτύου (Lyons et al., 2012). 

 

Τα συστήματα ERP είναι λογισμικά πακέτα που προσφέρουν την υποδομή για τη 

διαχείριση των πληροφοριών ενός οργανισμού, μέσω της πρόσβασης σε διαφορετικές 

βάσεις δεδομένων. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού, τις σχέσεις με τους πελάτες, τον προγραμματισμό της παραγωγής, τις 

πωλήσεις, τις προμήθειες, τη διανομή, τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό κ.α. Τα 

συστήματα ERP έχουν συμβατότητα με τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και 

λογισμικά πακέτα, καθώς και με  τα συστήματα EDI. Τα δημοφιλέστερα συστήματα 

ERP είναι τα SAP, Oracle και PeopleSoft (Evans & Lindsay, 2011). 
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Πίνακας 2.6 Εργαλεία και μέθοδοι για τη διαχείριση της ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (βάσει 

στοιχείων βιβλιογραφικής επισκόπησης) 

Marketing & Sales Product Design & Engineering Purchasing & Receiving 

Customer Relationship 

Management 
Concurrent Engineering Supplier Evaluation 

Customer Feedback Design for Manufacturability Supplier Development 

Marketing Research Value Engineering Supplier Rationalization 

Complaint Resolution Quality Function Deployment 
Supplier Relationship 

Management 

Follow-up contact Supplier Participation Long-term contracts 

 Design for Logistics Co-makership 

 Robust Design Strategic alliances 

 Environmental Design Just-in-time deliveries 

  ERP/ EDI 

  Inspections 

Manufacturing & Assembly 
Packaging, Shipping & 

Warehousing 
Installation & Service 

Deming cycle ABC analysis Installation 

Creative problem solving 
EDI 

(electronic data interchange) 
After sales service 

5- S (sort, set in order, shine, 

standardize, sustain) 

ERP 

(enterprise resource planning) 
User Training 

Quality Assurance Web-enabled systems Documentation 

Six Sigma/ statistical tools 
RFID 

(radio frequency identification) 
On-line support 

Benchmarking Mobile technologies Warranty 

Value stream mapping Green Logistics Part supply 

Value analysis  Upgrades 

Data analysis   

Re-engineering   

Quality circles   

On the job training   

Project management   
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2.5 Συμπεράσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, 

είναι ότι για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών (τελικών και ενδιάμεσων, 

εσωτερικών και εξωτερικών), με ταυτόχρονη βελτίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ενός οργανισμού, θα πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο εφοδιαστικής 

αλυσίδας– εσωτερικό και εξωτερικό- με προσανατολισμό στον πελάτη. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει: 

 Να ενοποιηθούν οι φιλοσοφίες των TQM και SCM. Τα σύγχρονα στελέχη θα 

πρέπει να αναγνωρίσουν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη 

συνέργεια των TQM και SCM.  

 Όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας να υιοθετήσουν κοινή πολιτική 

ποιότητας, πρακτικές και εργαλεία ποιότητας, εξωστρέφεια και πνεύμα 

συνεργασίας. 

 Να δοθεί έμφαση στη διαχείριση των προμηθευτών (επικοινωνία, εμπιστοσύνη, 

κριτήρια επιλογής, μέθοδοι επιλογής, εκπαίδευση, συμμετοχή προμηθευτών, 

συνεργασία κ.τ.λ.). 

 Να δοθεί έμφαση στην ανατροφοδότηση από τους πελάτες και στην αναγνώριση 

των αναγκών τους. 

 Να γίνει εκμετάλλευση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων 

o για την άμεση ροή των πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας  

o για σωστή διαχείριση παραγγελιών, πρώτων υλών, αποθήκης, διανομής, 

σχέσεων πελατών κ.τ.λ. 

 

Με την ολοκλήρωση των TQM και SCM οι διεργασίες και η δομή των οργανισμών θα 

αποκτήσουν πιο πολύπλοκη μορφή και θα προκύψουν ζητήματα που χρίζουν άμεσης 

προσοχής από τους ερευνητές. Οι Gunasekaran & McGaughey (2003) πρότειναν την 

πραγματοποίηση έρευνας γύρω από τις παρακάτω περιοχές: 

 Σχέση μεταξύ πρακτικών διοίκησης ποιότητας και επίδοσης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης στην ολοκλήρωση των TQM και SCM. 

 Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες internet για την υποστήριξη της 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
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 Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Η επίδραση των πολιτιστικών διαφορών στη διαχείριση της ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Οι Sila et al. (2006) συμπεραίνουν ότι στις μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι πρακτικές QM που έχουν σημαντική επίδραση στην επίδοση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Lin et al. (2005) σημειώνουν την ανάγκη να διενεργηθούν 

επιστημονικές έρευνες γύρω από το SCQM και την εφαρμογή του σε διαφορετικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς. Οι Robinson & Malhotra (2005) 

παρατηρούν ότι τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας όπως το ISO 9001 

(International Quality Management System Standard), καθώς και τα εθνικά βραβεία 

ποιότητας πχ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award), θα πρέπει να 

εξελιχθούν αποκτώντας την οπτική της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας στη 

διαχείριση της ποιότητας. Οι Foster et al. (2011) αναφέρουν την ανάγκη να διερευνηθεί 

ποιες μέθοδοι SCQM εφαρμόζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές από 

οργανισμούς με διαφορετική κουλτούρα. 
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2.6 Διατύπωση υποθέσεων- ερωτημάτων εργασίας 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας των Flynn & Flynn (2005), οι 

οργανισμοί που επιτυγχάνουν ταυτόχρονα στόχους ποιότητας και στόχους 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να 

αντιγραφεί. Οργανισμοί που επιδιώκουν μονοδιάστατη βελτίωση ικανοτήτων δεν θα 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού. Η 

προσπάθεια επίτευξης από κοινού στόχων ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση στις παγκόσμιες αγορές. Η πρώτη υπόθεση 

εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Η1 

Οι σύγχρονοι οργανισμοί επιδιώκουν ταυτόχρονα 

στόχους ποιότητας και στόχους εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 

Σύμφωνα με τους Lyons et al. (2012), η πρακτική της ολοκλήρωσης των προμηθευτών 

στο σύστημα είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με 

προσανατολισμό στον πελάτη (Πίνακας 2.5). Ακόμη, οι Lin et al. (2005) 

χαρακτηρίζουν τις πρακτικές Supplier Quality Management, Supplier Participation και 

Supplier Selection, ως “Critical Factors of SCQM” (Πίνακας 2.3). Επίσης, οι Kuei et 

al. (2008) αναφέρουν τις πρακτικές Supplier/Buyer Trust, Supplier Relationship, 

Supplier Participation, Supplier/ Buyer Quality Meeting, ως “Dimensions of SCQM” 

(Πίνακας 2.4). Η δεύτερη υπόθεση εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Η2 

Η ολοκλήρωση των προμηθευτών στο σύστημα είναι απαραίτητη για τον 

σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 

 

Σύμφωνα με τους Lyons et al. (2012), η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού 

είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον 

πελάτη (Πίνακας 2.5). Ακόμη, οι Lin et al. (2005) χαρακτηρίζουν ως κρίσιμους 

παράγοντες για τη διαχείριση της ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Critical 

Factors of SCQM), τις πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την εκπαίδευση 
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και τη διαχείριση των σχέσεων με τους εργαζομένους (Πίνακας 2.3). Η τρίτη υπόθεση 

εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Η3 

Η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για τον 

σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 

 

Σύμφωνα με τους Kuei et al. (2008), η εστίαση στον πελάτη αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας κατά την εφαρμογή του SCQM (Πίνακας 2.4). Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, καλύτερης τιμής 

και σε σύντομο χρονικό διάστημα, να διατηρούν στενές σχέσεις με τους πελάτες τους 

και να εφαρμόζουν διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

RQ1 

Πώς υλοποιείται η εστίαση στον πελάτη και τους stakeholders 

από την εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ»; 

 

  



35 

 

3. Μεθοδολογία 

 

Στην παρούσα διπλωματική η ερευνητική μέθοδος η οποία επιλέχθηκε είναι η μελέτη 

περίπτωσης. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί η 

δυνατότητα που παρέχει να ερευνηθεί ένα σύγχρονο φαινόμενο στο φυσικό του 

περιβάλλον. Έτσι, καθίσταται εφικτό να αναγνωριστούν πλήρως οι μηχανισμοί που 

προκαλούν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών, σχέσεις που 

είναι ήδη γνωστές από τη θεωρία και τις εμπειρικές έρευνες (Gerring, 2004). 

Επιπρόσθετα, διεξάγοντας έρευνα πεδίου, ο ερευνητής έρχεται σε άμεση επαφή με τα 

πραγματικά προβλήματα των οργανισμών και αλληλεπιδρά με τα στελέχη όλων των 

επιπέδων, μαθαίνοντας τη γνώμη και τις εμπειρίες τους. Επομένως, ο ερευνητής 

αποκομίζει και προσωπικά οφέλη από τη διεξαγωγή της έρευνας (Voss et al., 2002). 

 

Σύμφωνα με τους Voss et al. (2002), οι μελέτες περιπτώσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω ερευνητικούς σκοπούς: 

 Διερεύνηση, όταν ο ερευνητής επιθυμεί να ανακαλύψει ανεξερεύνητες περιοχές 

που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. 

 Ανάπτυξη θεωρίας, όταν ο ερευνητής επιθυμεί να εντοπίσει και να εξηγήσει την 

ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. 

 Έλεγχος θεωρίας, όταν ο ερευνητής επιθυμεί να ελέγξει αν η υπάρχουσα θεωρία 

βρίσκει πράγματι εφαρμογή στην πράξη. 

 Διεύρυνση/ Εμβάθυνση θεωρίας, όταν ο ερευνητής επιθυμεί να καλύψει κενά 

και να βελτιώσει την υπάρχουσα θεωρία. 

 

Η παρούσα διπλωματική έχει σκοπό να ελέγξει τη θεωρία που έχει αναπτυχθεί γύρω 

από τη διαχείριση της ποιότητας και την ολοκλήρωση των διεργασιών στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ο έλεγχος της θεωρίας μέσω της χρήσης μελέτης περίπτωσης, 

έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη διερεύνηση πολύπλοκων θεμάτων της 

διοίκησης λειτουργιών (Voss et al., 2002). Επιλέγοντας single-case study ο ερευνητής 

έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει περισσότερο στην έρευνα του φαινομένου, συλλέγοντας 

πλούσια ποιοτικά δεδομένα (Eisenhardt & Graebner, 2007; Voss et al., 2002). 

 

Σύμφωνα με τον Yin (2009), η επιλογή “Critical Case as a Single-Case Study” 

θεωρείται κατάλληλη στις περιπτώσεις που επιχειρείται έλεγχος της υπάρχουσας 

θεωρίας. Επιλέγοντας το κατάλληλο case, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες 
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προδιαγραφές για τη διεξαγωγή του ελέγχου, δίνεται η ευκαιρία για την επιβεβαίωση, 

απόρριψη ή και εμπλουτισμό της υπάρχουσας θεωρίας. Η μελέτη περίπτωσης η οποία 

επιλέχθηκε στην παρούσα διπλωματική, αφορά εταιρεία που από την ίδρυσή της είχε 

ως βασικό αντικείμενο τη διαχείριση των προμηθευτών των έργων που αναλάμβανε, 

διασφαλίζοντας έτσι την ταυτόχρονη επίτευξη στόχων χρόνου, κόστους και ποιότητας. 

Για την επιτυχή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία υιοθέτησε πλήθος 

καινοτομιών και μεθόδων σύγχρονου management, πολλές από τις οποίες 

εφαρμόζονταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επιλέγοντας, λοιπόν, τη συγκεκριμένη 

εταιρεία δύναται να διερευνηθεί και ο μηχανισμός που κρύβεται πίσω από την επιτυχή 

διαχείριση της ποιότητας και την ολοκλήρωση των διεργασιών στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Σύμφωνα με τους  Voss et al. (2002), Gerring (2004), Siggelkow (2007), Yin 

(2009), η επιλογή μελέτης περίπτωσης θεωρείται η πλέον κατάλληλη ερευνητική 

μέθοδος για την αναγνώριση των μηχανισμών και των βαθύτερων αιτίων που 

ευθύνονται για τις αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που εξετάζονται. 

 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των δεδομένων που συλλέγονται, εμπλουτίζεται από τη 

χρήση προσεκτικά δομημένου ερευνητικού πρωτόκολλου (Voss et al., 2002). Στην 

παρούσα διπλωματική οι ερωτήσεις της συνέντευξης που έλαβε χώρα και τα θέματα 

που συζητήθηκαν ήταν ταξινομημένα σε 4 θεματικές ενότητες, οι οποίες 

αντιστοιχούσαν στις 4 υποθέσεις- ερωτήματα της εργασίας. Οι υποθέσεις- ερωτήματα 

της εργασίας είχαν προκύψει από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η συλλογή των κατάλληλων δεδομένων και 

διευκολύνθηκε η μετέπειτα σύγκρισή τους με την υπάρχουσα θεωρία. 

 

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από πολλές διαφορετικές πηγές, triangulation (McCutcheon 

and Meredith, 1993; Voss et al., 2002; Yin, 2009): πολύωρη συνέντευξη με ανώτερο 

στέλεχος της εταιρείας, εσωτερικά έγγραφα, κανονισμοί και διαδικασίες, παρουσιάσεις 

στελεχών της ΕΟ ΑΕ σε ημερίδες, δημοσιεύσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έρευνες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ηλεκτρονικές εφημερίδες, τηλεφωνικές επικοινωνίες, 

ανταλλαγή e-mail, website της εταιρείας κ.α. Η διεξαγωγή συνεντεύξεων είναι από τις 

πιο σημαντικές πηγές άντλησης πληροφοριών στις μελέτες περιπτώσεων και 

χρησιμοποιείται συχνά για την απόκτηση ποιοτικών δεδομένων (Yin, 2009). Η συλλογή 

ποιοτικών δεδομένων κρίθηκε απαραίτητη για την παρούσα διπλωματική, ώστε να 

υπάρχει καλύτερη κατανόηση των θέσεων του ερωτώμενου και των μηχανισμών που 

διέπουν τη λειτουργία του σύγχρονου, πολύπλοκου, επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
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Το στέλεχος της εταιρείας που παραχώρησε τη συνέντευξη, ήταν η Υπεύθυνη 

Διαχείρισης Ποιότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης. Βάσει του 

αντικειμένου των εργασιών και των γνώσεών της πάνω σε θέματα σχετικά με τα 

ερευνητικά ερωτήματα, ήταν σε θέση να τροφοδοτήσει την έρευνα με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και πρωτογενή δεδομένα. Το συγκεκριμένο στέλεχος 

αποτέλεσε τον “key informant” της έρευνας, δηλαδή το άτομο που συγκεντρώνει όλες 

τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να απαντηθούν οι ερωτήσεις της έρευνας. Σύμφωνα με 

τους Voss et al. (2002), εφόσον τα ερωτήματα της έρευνας δεν είναι δυνατό να 

επιδέχονται διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με το ποιο άτομο ερωτάται, η 

ερευνητική διαδικασία μπορεί να εστιαστεί στον key informant. 

 

Πριν οριστεί η ημερομηνία της συνέντευξης, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με το 

στέλεχος της εταιρείας για να ενημερωθεί ως προς το είδος των θεμάτων που θα 

συζητηθούν, τις ερωτήσεις και τους ερευνητικούς στόχους. Η συνέντευξη έλαβε χώρα 

στα γραφεία της ΠΥΘ στην περιοχή Δερβενίου, διήρκησε 2 1/2 ώρες και κατά τη 

διάρκειά της απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις με βάση το ερευνητικό πρωτόκολλο, ενώ 

αρκετές φορές η συζήτηση ήταν πιο ελεύθερη δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον 

ερωτώμενο να εκφράσει τη γνώμη του και τις εμπειρίες του γύρω από τα θέματα που 

εξετάζονταν. 

 

Η σημαντικότερη αδυναμία της ερευνητικής  μεθόδου που επιλέχθηκε, είναι ότι η 

αποτελεσματικότητά της εξαρτάται κατά πολύ από την ικανότητα του ερευνητή για 

διεξαγωγή έρευνας πεδίου (Voss et al., 2002; Yin, 2009). Προκειμένου να εμβαθύνει ο 

ερευνητής τις γνώσεις του πάνω στα θέματα που εξετάζονται, προηγήθηκε 

βιβλιογραφική έρευνα. Για να εξασφαλιστεί ότι τα ερωτήματα της συνέντευξης θα 

οδηγήσουν στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων, τηρήθηκε το ερευνητικό 

πρωτόκολλο. Για να εξασφαλιστεί ότι οι απαντήσεις των ερωτήσεων της συνέντευξης 

ερμηνεύτηκαν σωστά, ζητήθηκε από την ερωτώμενη να διαβάσει τα κεφάλαια των 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων πριν την τελική τους παράδοση.     

  



38 

 

4. Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σύμφωνα με τις 

υποθέσεις- ερωτήματα της εργασίας. Στο πρώτο υποκεφάλαιο γίνεται μια σύντομη 

αναφορά στον αυτοκινητόδρομο «Εγνατία Οδός», ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται η 

εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

 

Στο υποκεφάλαιο 4.3 αναλύονται τα δεδομένα που σχετίζονται με την πρώτη υπόθεση 

εργασίας, η οποία αφορά την ταυτόχρονη επιδίωξη στόχων ποιότητας και στόχων 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι καινοτομίες που υιοθετήθηκαν από την εταιρεία για την 

επίτευξη των στόχων της συνοψίζονται σε πίνακα και κατόπιν αναλύονται. 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τη δεύτερη υπόθεση εργασίας λαμβάνει χώρα 

στο υποκεφάλαιο 4.4, όπου παρουσιάζονται οι πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για 

την ολοκλήρωση των προμηθευτών στο σύστημα και πραγματοποιείται σύγκριση με τα 

δεδομένα της βιβλιογραφικής επισκόπησης. 

 

Στο υποκεφάλαιο 4.5, το οποίο αφορά την τρίτη υπόθεση εργασίας, εξετάζεται ο ρόλος 

του ανθρώπινου δυναμικού και οι πρακτικές που ακολουθεί η εταιρεία για τη 

διαχείρισή του. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακα και συγκρίνονται με την 

υπάρχουσα θεωρητική γνώση. 

 

Στο υποκεφάλαιο 4.6, το οποίο αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου ερευνητικού 

ερωτήματος, παρουσιάζονται οι δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες των χρηστών του αυτοκινητόδρομου, να προστατεύσει το 

περιβάλλον από τις επιπτώσεις λειτουργίας της ΕΟ και να προσφέρει στο κοινωνικό 

σύνολο γενικότερα. 
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4.1 «Εγνατία Οδός», ο Αυτοκινητόδρομος 

 

Η Εγνατία Οδός αποτελεί έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που διασχίζει το βόρειο 

τμήμα της χώρας, από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 

και διέρχεται από τις εξής περιοχές: Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική 

Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο (Σχήμα 4.1). Έχει μήκος 680 km 

και κατασκευάστηκε ως κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δύο 

κατευθύνσεις κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα. Το συνολικό πλάτος του 

δρόμου είναι 24,5 m (ή 22,0 m σε ορεινά δυσχερή τμήματα), ενώ κάθε κατεύθυνση έχει 

δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΤΕΕ, 2003). 

 

 

Σχήμα 4.1 Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες (Εγνατία Οδός, 2013) 

 

Η σύγχρονη Εγνατία Οδός αποκτά ιδιαίτερη αξία από πολιτιστική άποψη, αφού 

αποτελεί ιστορική συνέχεια της Ρωμαϊκής Εγνατίας Οδού, του μεγάλου δρόμου της 

αρχαιότητας που ξεκινούσε από την Αδριατική και έφτανε έως την Κωνσταντινούπολη, 

διακινώντας και εξυπηρετώντας φυλές, θρησκεύματα, κοινωνικές τάξεις, ιδεολογίες, 

ήθη, έθιμα, οικονομίες, νοοτροπίες, αντιλήψεις (ΤΕΕ, 2004). 
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Η ένταξη της οδού στα έργα προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, 

επισφράγισε την ευρωπαϊκή διάστασή της ως συνδετήριας οδού των αγορών της 

Ανατολής με τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης. Ως συλλεκτήριος άξονας των 

Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Βερολίνο - Σόφια - Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι - 

Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη), που οδεύουν από Βορρά 

προς Νότο, αποκτά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για τα Βαλκάνια και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013). 

 

Ο αυτοκινητόδρομος ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση 

μεταξύ των δυτικών και ανατολικών συνόρων της χώρας, παίζοντας καθοριστικό ρόλο 

στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της βόρειας Ελλάδας και της ευρύτερης 

ελληνικής επικράτειας. Η διάρκεια του ταξιδιού Ηγουμενίτσα- Κήποι μειώθηκε 

σημαντικά (από 11,5 ώρες σε 6 ώρες και 10 λεπτά), με παράλληλη μείωση στον αριθμό 

των δυστυχημάτων (Πίνακας 4.1). Η κίνηση στα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας 

που συνδέονται με τον αυτοκινητόδρομο παρουσίασε ανοδική τάση, δημιουργώντας 

πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την 

άνθηση της τουριστικής βιομηχανίας (Centre for Industrial Studies, 2012). 

 

Πίνακας 4.1 Travel Time Savings (Centre for Industrial Studies, 2012) 

 

 

Επιπρόσθετα, η διευκόλυνση των μετακινήσεων οδήγησε σε αύξηση της γεωγραφικής 

συνοχής των περιοχών που διασχίζει η οδός, βγάζοντας από την απομόνωση τα 

ακριτικά ή δύσβατα μέρη της βόρειας Ελλάδας. Μακροπρόθεσμα, η Εγνατία Οδός 

αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της γεωγραφικής συνοχής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, μέσω της διασύνδεσής της με 9 κάθετους άξονες με τις γειτονικές χώρες των 

Βαλκανίων (Centre for Industrial Studies, 2012). 

 

Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν το 1997 και ολοκληρώθηκαν το 2011, με το 

πρώτο τμήμα να δίνεται στην κυκλοφορία το 2000. Το συνολικό κόστος της επένδυσης 

ανέρχεται σε  EUR  7,052.6  million, εκ των οποίων το 44% χρηματοδοτήθηκε από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο 56% από το ελληνικό κράτος (41% υπό τη μορφή 

δανείου από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων) (Πίνακας 4.2). 

 

Πίνακας 4.2 Πηγές χρηματοδότησης (Centre for Industrial Studies, 2012) 
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4.2 «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η εταιρεία 

 

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, 

συντήρηση, εξοπλισμό και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού, των οδικών αξόνων που 

την εξυπηρετούν, καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η  

μεταβίβαση της ευθύνης των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (σήμερα Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) 

στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έγινε τον Φεβρουάριο του 1997, αφετηρία της 

ολοκληρωμένης λειτουργίας της εταιρείας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2, στα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας της εταιρείας οι κύριες δραστηριότητές της αφορούσαν τη 

διαχείριση των συμβάσεων μελετών, κατασκευής και επίβλεψης. Σήμερα, η εταιρεία 

διαθέτει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και είναι σε θέση να προσφέρει 

υπηρεσίες μελετών και επίβλεψης κατασκευής. 

 

 

Σχήμα 4.2 Διεργασίες Εγνατίας Οδού ΑΕ (Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΟ ΑΕ, 2004) 

 

Η απόφαση για τη δημιουργία των ανώνυμων εταιρειών του δημοσίου είναι 

αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που είχαν η ελληνική και η κοινοτική πλευρά κατά 

την προετοιμασία του Β’ Κ.Π.Σ. Με βάση την πείρα του παρελθόντος, οι ελληνικές 

αρχές και η επιτροπή έκριναν ότι για την εφαρμογή των μεγάλων έργων, πρέπει να 

δημιουργηθούν ειδικευμένες υπηρεσίες του δημοσίου που δεν θα υπόκεινται σε 

αυστηρούς κανόνες διοικητικής λειτουργίας και των οποίων η διαχείριση και η 

λειτουργία θα πραγματοποιείται σε επιχειρηματικό επίπεδο και θα έχουν τη δυνατότητα 
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να προμηθεύονται µε τις τιµές της αγοράς τα απαραίτητα µέσα για τη διεκπεραίωση 

των καθηκόντων τους (ΤΕΕ, 2005). 

 

Μετά από διεθνή διαγωνισμό, η εταιρεία Halliburton Brown & Root (σήμερα ΚΒR) 

ορίστηκε ως Σύμβουλος Διαχείρισης του Έργου (Project Manager) με στόχο να παρέχει 

στη νεοσύστατη εταιρεία  τις απαιτούμενες διοικητικές και τεχνικές δεξιότητες. Η 

Brown & Root παρέμεινε μέχρι το 2002 στο οργανόγραμμα της ΕΟ ΑΕ. 

 

Το έργο έπρεπε να αντιμετωπίσει σοβαρές θεσμικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 

δυσκολίες, λόγω της διέλευσης της οδού από ιδιαίτερα δυσχερές γεωλογικό ανάγλυφο, 

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και εκτεταμένο αριθμό περιοχών με αρχαιολογικούς 

χώρους (ΤΕΕ, 2003). Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ουσιαστική 

βελτίωση του τρόπου παραγωγής των δημοσίων έργων, η εταιρεία εισήγαγε πλήθος 

καινοτομιών, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη υιοθετηθεί από άλλους φορείς και 

ανώνυμες εταιρείες του ελληνικού δημοσίου. Η λειτουργία της εταιρείας συνέβαλε 

στην ουσιαστική βελτίωση της παραγωγής του τεχνικού έργου στη χώρα (Εγνατία Οδός 

Α.Ε., 2013). 

 

Εκτός από τον κύριο άξονα, η Εγνατία Οδός Α.Ε. μελετά και κατασκευάζει τμήματα 

των εννέα κάθετων αξόνων, που συνδέουν την ενδοχώρα της Βαλκανικής και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Εγνατία Οδό, τα λιμάνια του Αιγαίου και τα 

αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, στην εταιρεία έχουν ανατεθεί, από 

διάφορους φορείς (Νομαρχία Κυκλάδων, Χαλκιδικής, ΟΛΘ κλπ) και άλλα έργα, λόγω 

της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που έχει αποκτήσει. Τέλος, η Εγνατία Οδός Α.Ε. 

αναλαμβάνει υπηρεσίες επίβλεψης έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων. 

 

Η χρηματοδότηση των έργων και της λειτουργίας της εταιρείας, γίνεται από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), μέσω αυξήσεων του μετοχικού της 

κεφαλαίου. 

 

Η εταιρεία στελεχώνεται κάθε χρόνο µε βάση το εγκεκριμένο οργανόγραμμα, ενώ 

σήμερα το προσωπικό της ανέρχεται σε 243 εργαζόμενους. Μετά από δεκαέξι χρόνια 

λειτουργίας, η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει διαμορφωθεί σε έναν οργανισμό με ανθρώπινο 

δυναμικό ικανό να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες υποχρεώσεις και έτοιμο να αναλάβει 
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νέα έργα που συμπληρώνουν τις υποδομές του χερσαίου δικτύου της χώρας και της 

ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων (Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013). 

 

 

Σχήμα 4.3 Οργανόγραμμα Εγνατίας Οδού ΑΕ (Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013) 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3, το οργανόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει τρεις 

διοικητικούς τομείς (µε επιμέρους διευθύνσεις), οι οποίοι αντανακλούν τις τρεις ομάδες 

δράσεων της εταιρείας: α) την υλοποίηση των έργων, β) τη λειτουργία, συντήρηση και 

εκμετάλλευση της Ε.Ο. και γ) την οικονομική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη. 

 

Ο Τομέας Έργων & Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των μελετών και την 

κατασκευή των έργων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η διαχείριση, ο έλεγχος και η έγκριση 

των μελετών γίνονται από την Διεύθυνση  Μελετών. Η διοίκηση της κατασκευής των 

έργων ασκείται από τις τέσσερις Διευθύνσεις Εποπτείας Έργων (Ηπείρου, Δυτικής 

Μακεδονίας, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης & Νήσων). Η επίβλεψη 

της κατασκευής των έργων διοικείται από τις τέσσερις Περιφερειακές Υπηρεσίες με 

έδρα τα Ιωάννινα, τα Γρεβενά, το Δερβένι του Ν. Θεσσαλονίκης και την Κομοτηνή και 
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ασκείται κυρίως από τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Επίβλεψης της εταιρείας. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, όπως και οι έδρες των Υπηρεσιών Επίβλεψης, 

χωροθετήθηκαν από το γεωγραφικό ανάγλυφο, αλλά προπαντός από το μέγεθος των 

εκτελούμενων έργων (Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013). 

 

Ο Τομέας Υποστήριξης περιλαμβάνει τρεις βασικές Διευθύνσεις: α) τη Διεύθυνση 

Συμβάσεων και Υπηρεσιών Έργου µε αντικείμενο αφενός την προετοιμασία και 

δημοπράτηση των πάσης φύσεως συμβάσεων της εταιρείας και αφετέρου τη συλλογή, 

επεξεργασία και διαχείριση µε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα των στοιχείων 

που αφορούν τα έργα και τις μελέτες, β) την Οικονομική Διεύθυνση για την οικονομική 

διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και γ) τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων 

Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας. 

 

Τέλος, ο Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης έχει την ευθύνη για τη 

λειτουργία του αυτοκινητόδρομου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την 

παράδοση των τμημάτων στην κυκλοφορία (ΤΕΕ, 2003; Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013). 
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4.3 Υπόθεση Εργασίας 1 

 

Η1 

Οι σύγχρονοι οργανισμοί επιδιώκουν ταυτόχρονα 

στόχους ποιότητας και στόχους εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ ανέλαβε την ευθύνη ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου υποδομής 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αντικειμενικός σκοπός του έργου αφορούσε την 

υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου, σύμφωνα με προκαθορισμένες τεχνικές και 

ποιοτικές προδιαγραφές, χωρίς υπερβάσεις στον προϋπολογισμό και μέσα στα πλαίσια 

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων του 

έργου αποτέλεσε μία πρόκληση άνευ προηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα. Η 

εταιρεία στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τους στόχους του έργου, υιοθέτησε μία 

σειρά καινοτομιών πολλές από τις οποίες εφαρμόζονταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, εφάρμοσε πρακτικές Project Management, υπό την καθοδήγηση του 

Συμβούλου Διαχείρισης, προκειμένου να επιταχύνει τις απαιτούμενες  διαδικασίες και 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Stakeholders. 

 

4.3.1 Stakeholder Management 

 

Στα πλαίσια του Project Management, ένα έργο θεωρείται επιτυχημένο όταν ικανοποιεί 

τρεις βασικές προϋποθέσεις (Verzuh, 2012): 

 On Time. Η ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει του 

χρονοδιαγράμματος. 

 On Budget. Το κόστος του έργου θα πρέπει να αντανακλά τον προϋπολογισμό 

και να καθιστά βιώσιμη την επένδυση. 

 High Quality. Το αποτέλεσμα του έργου θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές. 

 

Η διαδικασία αναγνώρισης όλων όσων εμπλέκονται ή επηρεάζονται από το έργο 

(stakeholders), έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχή διαχείριση χρόνου, κόστους 

και ποιότητας. Ο αυτοκινητόδρομος ΕΟ αποτελεί παράδειγμα έργου μεγάλης κλίμακας, 

με μεγάλο αριθμό stakeholders ποικίλων συμφερόντων που επηρέασαν σημαντικά την 

εξέλιξη και τις τρεις βασικές παραμέτρους του έργου (Σχήμα 4.4).  
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Σχήμα 4.4 Egnatia Odos SA and Stakeholders (Centre for Industrial Studies, 2012) 

 

Η εταιρεία υφίσταται πληθώρα ελέγχων από τους φορείς χρηματοδότησης του 

ελληνικού κράτους και της ευρωπαϊκής ένωσης, από φορείς του δημοσίου και 

από ιδιωτικούς φορείς εντεταλμένους από το δημόσιο. Οι έλεγχοι αφορούν την 

τήρηση της νομοθεσίας, τη διαχείριση των συμβάσεων, την πρόοδο των 

εργασιών κατασκευής, την πορεία των απορροφήσεων, την εφαρμογή των 

τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών, την τήρηση του προϋπολογισμού κ.τ.λ. 

Για την έγκυρη και έγκαιρη ανταπόκριση της εταιρείας στις απαιτήσεις των 

ελεγκτικών μηχανισμών, του Μετόχου και της Διοίκησης δημιουργήθηκαν 

από πολύ νωρίς ειδικά τμήματα (Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013): 

• Τμήμα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων και Χρηματοδοτήσεων 

Για την παρακολούθηση του έργου σε σχέση µε το χρόνο και το κόστος, καθώς 

και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των συμβάσεων. 

• Τμήμα Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Για την προετοιμασία φακέλων δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, την κατάρτιση προτάσεων προς το Πρόγραμμα ∆ημοσίων 

Επενδύσεων, την υποστήριξη της εταιρείας σε ελέγχους που δέχεται από 

εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς φορείς κ.τ.λ. 
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Για την υποστήριξη του Τομέα Έργων & Ανάπτυξης, ορίστηκε ως Σύμβουλος 

Διαχείρισης του Έργου (Project Manager) η εταιρεία Brown & Root, µε αρμοδιότητα 

σε θέματα αποφάσεων και προγραμματισμού των έργων και µε ειδικότερη ευθύνη σε 

θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας. Επιπρόσθετα, καλούνται 

ειδικοί (experts) από τον διεθνή χώρο, προκειμένου να γνωματεύσουν για τον τρόπο 

επίλυσης προβλημάτων μελέτης ή κατασκευής µε ιδιαίτερη δυσκολία. 

 

Η εμπειρία και η ευελιξία του Project Manager σε συνδυασμό με τις γνώσεις των 

εμπειρογνωμόνων, βοήθησαν να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι τριβές με τις 

οικολογικές οργανώσεις και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Η εταιρεία αναθεώρησε 

επανειλημμένα τις αρχικές επιλογές χάραξης της οδού από περιοχές ιδιαίτερου 

περιβαλλοντικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, εξασφαλίζοντας έτσι κλίμα καλής 

συνεργασίας (Centre for Industrial Studies, 2012). Ειδικότερα, χρηματοδοτήθηκαν 

κοινές δράσεις με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικούς επιστήμονες, για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά από την 

κατασκευή και λειτουργία της Οδού, με στόχο την μικρότερη, κατά το δυνατόν, 

επιρροή στο οικοσύστημα. Ακόμη, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας με το 

Υπουργείο Πολιτισμού για την αποδοτικότερη διαχείριση των αρχαιολογικών 

ανασκαφών και την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων (Εγνατία Οδός Α.Ε., 

2013). 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και διαβούλευση με τους πολίτες και τους 

τοπικούς φορείς των περιοχών που διασχίζει η Οδός, μέσω της διαδικασίας 

δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΤΕΕ, 2004). 

 

4.3.2 Concurrent Management 

 

Η κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου είναι το αποτέλεσμα πολλών συνεχόμενων και 

αλληλένδετων διεργασιών, των οποίων ο προγραμματισμός αποσκοπεί στην 

ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και με τη βέλτιστη διαχείριση 

των διαθέσιμων πόρων. Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός τυπικού 

αυτοκινητόδρομου αφορούν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη του έργου σε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τη δημοπράτηση των συμβάσεων μελέτης, την έγκριση των 

περιβαλλοντικών όρων και απαλλοτριώσεων, τη δημοπράτηση των συμβάσεων 
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κατασκευής, τις αρχαιολογικές ανασκαφές και μετατόπιση των δικτύων κοινής 

ωφέλειας και την τελική κατασκευή. Με δεδομένο ότι δεν θα παρουσιαστούν 

σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις σε κανένα από τα προαναφερθέντα στάδια, 

η χρονική διάρκεια υλοποίησης ενός τυπικού αυτοκινητόδρομου εκτιμάται περίπου 10 

έτη (Σχήμα 4.5). Σε κάθε άλλη περίπτωση, η πιθανότητα υπέρβασης των 10 ετών είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη (Konstantinidis & Maravas, 2003). 

 

 

Σχήμα 4.5 Χρονική διάρκεια υλοποίησης τυπικού αυτοκινητόδρομου (Konstantinidis & Maravas, 2003). 

 

Παρ’ όλα αυτά, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου θα πρέπει να συσχετίζεται 

με τη διάρκεια των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ώστε να καταστεί 

δυνατή η μέγιστη απορρόφηση πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη την αφετηρία 

ολοκληρωμένης λειτουργίας της ΕΟ ΑΕ (1997) και τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ (1994-

2001) και Γ’ ΚΠΣ (2000-2008), γίνεται κατανοητή η απαίτηση για επιτάχυνση των 

διαδικασιών υλοποίησης του έργου. Αυτό επετεύχθη μέσω της παράλληλης υλοποίησης 

των διαφορετικών φάσεων του έργου (Concurrent Management), στις οποίες επετράπη 

να αλληλεπικαλύπτονται χρονικά ως έναν βαθμό. Έτσι, η ολοκλήρωση των αρχικών 

σχεδίων έγινε παράλληλα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η προετοιμασία 

των τελικών σχεδίων και η εκτέλεση των απαλλοτριώσεων έγιναν παράλληλα με τη 

δημοπράτηση των συμβάσεων κατασκευής και η ρύθμιση θεμάτων αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος καθώς και η  μετατόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας έγιναν 

παράλληλα με την τελική κατασκευή (Konstantinidis & Maravas, 2003). 
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4.3.3 Καινοτομίες 

 

Για ένα έργο τόσο σύνθετο και πολύπλοκο όπως η Εγνατία Οδός, η ΕΟ ΑΕ εισήγαγε 

σειρά καινοτομιών προκειμένου να είναι εφικτοί οι στόχοι χρόνου, κόστους και 

ποιότητας. Οι καινοτομίες αφορούν τη Διαχείριση του Έργου, τον Προγραμματισμό & 

Παρακολούθηση Έργων και Χρηματοδοτήσεων, τη Διαχείριση της Συντήρησης και 

Λειτουργίας της ΕΟ και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος (Πίνακας 4.3). Επιπλέον, 

βασική καινοτομία στη διοίκηση των δημοσίων έργων στη χώρα, αποτελεί η διαχείριση 

της κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης του έργου της Εγνατίας Οδού, από 

μία εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρεία, με την υποστήριξη Συμβούλων Διαχείρισης και 

Επίβλεψης έργου (Εγνατία Οδός Α.Ε., 2013). 

 

Πίνακας 4.3 Καινοτομίες της ΕΟ ΑΕ (βάσει στοιχείων εταιρικής ιστοσελίδας, ΤΕΕ και ημερίδας) 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Διαχείριση 

του Έργου 

Προγραμματισμός & 

Παρακολούθηση 

Έργων και 

Χρηματοδοτήσεων 

Διαχείριση της 

Συντήρησης και 

Λειτουργίας της ΕΟ 

Διαχείριση του 

Περιβάλλοντος 

 Πυραμίδα ΣΔΠ 

 Experts 

 Ανεξάρτητος 

Ελεγκτής Μελετών 

 Προθεσμιακές 

Συμβάσεις 

 Ασφάλιση μελετών 

και κατασκευών 

 Διαχωρισμός 

γεωτεχνικής έρευνας- 

γεωτεχνικής μελέτης 

 Νέα στρατηγική 

διαχείρισης 

συμβάσεων 

 ΟΣΜΕΟ 

 Περιγραφικό 

τιμολόγιο 

 ΕΣΥ 

 ΤΣΥ 

 Πρότυπες μελέτες 

 ΠΚΕ 

 Διαρκής επιμόρφωση 

 Τμήμα 

Προγραμματισμού & 

Παρακολούθησης 

Έργων και 

Χρηματοδοτήσεων 

 Τμήμα 

Παρακολούθησης 

Κοινοτικών 

Προγραμμάτων 

 GIS 

 Τμήμα 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

 Ηλεκτρονικό 

Πρωτόκολλο 

 Ηλ. Παρακολούθηση 

υλοποίησης 

αποφάσεων ΔΣ 

 Ηλ. Παρακολούθηση 

χρόνου εργασίας 

 

 Σύστημα διαχείρισης 

συντήρησης (RMMS) 

 Εγχειρίδιο 

Συντήρησης 

 Σχέδια 

αντιμετώπισης 

οδικών συμβάντων 

 Μετρήσεις περιβαλ. 

παραγόντων 

 Μέθοδοι 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

 Μετρήσεις 

κυκλοφοριακών 

στοιχείων 

 Παρατηρητήριο 

 

 Οδηγός Σχεδιασμού 

Αποκατάστασης 

Τοπίου (ΟΣΑΤ) 

 Ειδικές Μελέτες 

Αποκατάστασης 

Τοπίου (ΜΑΤ) 

 Ειδικές μελέτες 

ηχοπροστασίας 

 Νέες τεχνολογίες & 

τεχνικές 

 Φυτωριακοί χώροι 

 Μνημόνιο 

συνεργασίας με το 

Υπουργείο 

Πολιτισμού 

 Κοινές δράσεις με 

περιβ. οργαν. και 

εμπειρογνώμονες  

 Επιμόρφωση 

στελεχών 

 

 

Όσον αφορά τη Διαχείριση του Έργου, οι σημαντικότερες καινοτομίες, σύμφωνα με 

τον πίνακα 4.3, είναι: 

 Η Πυραμίδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία υποστήριξε την 

κατασκευή της Οδού. Η απαίτηση για εφαρμογή Σ.Δ.Π., τα οποία 

συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο από την ΕΟ ΑΕ όσο και από τους αναδόχους 
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μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής, διασφάλισε την ποιότητα μελέτης και 

κατασκευής. 

 Η συμμετοχή ειδικών επιστημόνων (Experts) από τον διεθνή χώρο, για την 

επίλυση ιδιαίτερων τεχνικών προβλημάτων στη φάση της μελέτης και της 

κατασκευής. 

 Ο θεσμός του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Μελετών μεγάλων γεφυρών και σηράγγων. 

 Οι προθεσμιακές συμβάσεις (Call up ή συμβάσεις- πλαίσιο) με μελετητές 

επιλεγμένους μέσω διεθνών διαγωνισμών, για την ταχεία ανάθεση του 

μεγάλου αριθμού των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, 

αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων. 

 Η ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών του συνόλου του έργου, έναντι 

επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των συμβαλλομένων μελετητών και 

κατασκευαστών, για την αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου. 

 Ο διαχωρισμός της γεωτεχνικής έρευνας από τη γεωτεχνική μελέτη του έργου, για 

την ασφαλέστερη αξιολόγηση της έρευνας. Εφαρμόζεται σύστημα 

προγραμματισμού– εκτέλεσης– επίβλεψης– αξιολόγησης των γεωτεχνικών 

ερευνών, διαχωρίζοντας τις επί τόπου του έργου και τις εργαστηριακές έρευνες 

από τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων τους που επιτελεί ο γεωτεχνικός μελετητής του έργου. 

 Η ανάπτυξη νέας στρατηγικής στη διαχείριση των συμβάσεων μελετών-

κατασκευών, η οποία αφορά την τμηματοποίηση της οδού, με στόχο την 

ταχύτερη ολοκλήρωση έργων και παράδοση τμημάτων σε χρήση. 

 Οι Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), που περιλαμβάνουν 

αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές, στάδια μελετών, υποβλητέα τεύχη ανά στάδιο 

κ.τ.λ. για κάθε είδους μελέτη που αφορά στην κατασκευή της οδού. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, ενισχύεται η ποιότητα του αποτελέσματος και η ταχύτητα των 

ελέγχων. 

 Η σύνταξη Περιγραφικού Τιμολογίου για 900 περίπου άρθρα εργασιών, ώστε να 

επιτυγχάνεται κοινή τιμολογιακή πολιτική σε όλες τις εργολαβίες και σαφής 

τρόπος προμέτρησης και προϋπολογισμού των εργασιών από τους μελετητές. 

Παράλληλα αναπτύχθηκε βάση δεδομένων κόστους υλικών και εργασιών. 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) µε σαφή αναφορά στις οικονομικές, 

χρονικές και ποιοτικές απαιτήσεις του έργου. 

 Η επικαιροποίηση της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.). 
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 Η σύνταξη Προτύπων Μελετών οχετών και τοίχων αντιστήριξης, λεπτομερειών 

σηράγγων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων. 

 Η σύνταξη Προτύπων Κατασκευής Έργων (κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

έργων οδοποιίας). 

 Η απαίτηση διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών της Διεύθυνσης Μελετών. 

(Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013; ΤΕΕ, 2003; Πρακτικά Ημερίδας ΕΟ ΑΕ, 15-02-2006). 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4.4.1, σημαντική καινοτομία στην οργανωτική δομή 

της εταιρείας αποτελεί η οργάνωση τμημάτων αρμόδιων για την  Υποστήριξη του 

Έργου µε την ευθύνη της συλλογής, ταξινόμησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και 

διανομής των πληροφοριών. Ο όγκος των πληροφοριών που παράγεται στα διάφορα 

επίπεδα διοίκησης του έργου, είναι ποικίλος και τεράστιος. Η συλλογή, επεξεργασία 

και παρακολούθηση των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία για τον έλεγχο και την 

αποτελεσματική διαχείριση του Έργου. Η σύνθεση των πληροφοριών είναι απαραίτητη 

για την έγκυρη και έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, 

του Μετόχου και των φορέων χρηματοδότησης. Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται 

µε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και ειδικές εφαρμογές. Έτσι λοιπόν, όσον 

αφορά τον Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση Έργων και 

Χρηματοδοτήσεων, η ΕΟ ΑΕ υιοθέτησε τις κάτωθι καινοτομίες: 

 

 Τμήμα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων και Χρηματοδοτήσεων 

Η παρακολούθηση του έργου σε σχέση µε το χρόνο και το κόστος, γίνεται µε τη 

χρήση των λογισμικών Primavera Project Management και Primavera 

Expedition. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των συμβάσεων που συνάπτει η ΕΟ 

ΑΕ (προσυμβατική φάση, δεδομένα συμβάσεων και αναδόχων, παρακολούθηση 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, παρακολούθηση προθεσμιακών συμβάσεων 

και συμβάσεων πλαίσιο κ.τ.λ.) γίνεται με το εξελιγμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Έργου (ΡIS). Σημαντικό επίτευγμα θεωρείται η επιτυχής σύνδεση του 

PIS με άλλα συστήματα Παρακολούθησης Έργων καθώς και με το λογιστικό 

σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία (ΩΜΕΓΑ).   

 Τμήμα Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραμμάτων 

Η ΕΟ ΑΕ έχει συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των Κοινοτικών 

Προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τα έργα. Για την αντιμετώπιση των 

υποχρεώσεών της προς τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, δημιούργησε 

από πολύ νωρίς ειδική οργανωτική δομή, η οποία συντάσσει και αποστέλλει 
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προς τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές αιτήσεις χρηματοδότησης και τεχνικά 

δελτία των έργων. Επιπλέον, υποστηρίζει την εταιρεία σε ελέγχους που δέχεται 

από εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς φορείς, καταρτίζει προτάσεις  προς  

το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων και προετοιμάζει τους φακέλους για 

δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) της Εγνατίας Οδού, αποτελεί 

τη γεωγραφική βάση δεδομένων του κυρίου άξονα και των καθέτων αξόνων. Οι 

κύριες πληροφορίες που τηρούνται στη βάση δεδομένων σχετίζονται με τη 

γεωμετρία του άξονα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις γέφυρες, τις σήραγγες, τη 

γεωλογία, τις γεωτρήσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τα μητρώα των έργων, τις 

αρχαιολογικές ανασκαφές, τις παρόδιες εγκαταστάσεις κ.α. 

 Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η εταιρεία υιοθέτησε εξαρχής την πολιτική «κάθε εργαζόμενος και 

υπολογιστής» και προχώρησε στις αναγκαίες επενδύσεις για την υλοποίησή της. 

Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει, συντηρεί και υποστηρίζει το 

σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

λογισµικού και επικοινωνιών. 

 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αρχείου 

(document control) και σύνταξης εκθέσεων, που περιλαμβάνει και κάθε είδος 

υποβαλλόμενων τεχνικών μελετών. 

 Ηλεκτρονική διακίνηση και παρακολούθηση υλοποίησης των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Επιτροπής. 

 Ηλεκτρονική παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. 

(Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013; ΤΕΕ, 2003; Πρακτικά Ημερίδας ΕΟ ΑΕ, 15-02-2006). 

 

Όσον αφορά τη Διαχείριση της Συντήρησης και Λειτουργίας της ΕΟ, η εταιρεία 

στοχεύει στην έγκαιρη επέμβαση για τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, την 

αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών 

συντήρησης και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σε περίπτωση τροχαίου 

ατυχήματος, σεισμού κ.λ.π. Οι κυριότερες καινοτομίες αφορούν: 

 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης (RMMS) για την 

αποτελεσματικότερη, οικονομικότερη και πιο επιστημονική διαχείριση της 

συντήρησης της Οδού. Το RMMS παρέχει τα μέσα για τη διαχείριση των 
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διοικητικών διαδικασιών στοιχειώδους συντήρησης και την επίβλεψη των 

εργασιών των αναδόχων συντήρησης. 

 Εγχειρίδιο Συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές συντήρησης, 

τους απαιτούμενους τακτικούς ελέγχους και τις ενέργειες συντήρησης. 

 Κατάρτιση και επικαιροποίηση σχεδίων αντιμετώπισης οδικών συμβάντων. 

 Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων (αέριοι ρύποι, θόρυβος, αναλύσεις 

υδάτων), κατ’ εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. 

 Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Μετρήσεις κυκλοφοριακών στοιχείων, τα οποία τροφοδοτούν το Κυκλοφοριακό 

Μοντέλο της Εγνατίας Οδού για τον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων 

(τιμολόγηση διοδίων, χρηματοοικονομικές μελέτες κ.λ.π.). 

 Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΟ ξεκίνησε, προκειμένου να 

μελετηθούν οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που θα προκαλέσει η λειτουργία της οδού στη Βόρεια Ελλάδα. Το 

Παρατηρητήριο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα και παρέχει έγκυρες 

και επικαιροποιημένες πληροφορίες, με βάση ένα σύστημα 50 δεικτών που 

αφορούν παραμέτρους όπως το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η 

ανταγωνιστικότητα, ενδοπεριφερειακές ανισότητες η ευκολία πρόσβασης σε 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, οι χωροταξικές μεταβολές σε επίπεδο 

χρήσεων και αξιών γης, η ποιότητα του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος κ.λ.π. Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό 

εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και 

προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην υπηρεσία όχι μόνο της ΕΟ 

Α.Ε., αλλά και όλων των εθνικών αρχών και αναπτυξιακών φορέων της 

ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα. 

(Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013; ΤΕΕ, 2003; Πρακτικά Ημερίδας ΕΟ ΑΕ, 15-02-2006). 

 

Οι κυριότερες καινοτομίες που εφάρμοσε η εταιρεία για τη Διαχείριση του 

Περιβάλλοντος είναι: 

 Συντάχθηκε και θεσμοθετήθηκε ως συμβατικό τεύχος μελετών και κατασκευών 

ο Οδηγός Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ). 

 Ειδικές Μελέτες Αποκατάστασης Τοπίου (ΜΑΤ) 

 Ειδικές Μελέτες Ηχοπροστασίας 

 Νέες τεχνολογίες (π.χ. οπλισμένα τοιχώματα, οπλισμένη γη) & τεχνικές (π.χ. 

αποκατάσταση τοπίου μέσω εκσκαφής και επανεπίχωσης). 



55 

 

 Δημιουργήθηκαν φυτωριακοί χώροι παραγωγής αυτοφυών φυτικών ειδών, τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των πρανών της Οδού. 

 Υπογράφτηκε Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την 

αποδοτικότερη διαχείριση των αρχαιολογικών ανασκαφών και την προστασία 

και ανάδειξη των ευρημάτων. 

 Χρηματοδοτήθηκαν κοινές δράσεις με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικούς 

επιστήμονες. 

 Επιμόρφωση στελεχών μέσω συμμετοχής και οργάνωσης σεμιναρίων. 

(Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013; ΤΕΕ, 2003; Πρακτικά Ημερίδας ΕΟ ΑΕ, 15-02-2006). 

 

4.3.4 Συμπεράσματα 

 

Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση εργασίας που αφορά την ταυτόχρονη επιδίωξη 

στόχων ποιότητας και στόχων εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι ξεκάθαρο ότι στην 

περίπτωση της ΕΟ ΑΕ επιβεβαιώνεται. Η εταιρεία υλοποίησε ένα έργο υψηλών 

ποιοτικών προδιαγραφών, εντός στενού και αυστηρού χρονοδιαγράμματος και με 

αποδοτικότητα στη χρήση πόρων. Η Εγνατία Οδός ΑΕ προκειμένου να εκπληρώσει 

τους στόχους του έργου, υιοθέτησε μία σειρά καινοτομιών πολλές από τις οποίες 

εφαρμόζονταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, εφάρμοσε πρακτικές 

Project Management, υπό την καθοδήγηση του Συμβούλου Διαχείρισης, προκειμένου 

να επιταχύνει τις απαιτούμενες  διαδικασίες και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

Stakeholders. 

 

Επιβεβαιώνεται, επομένως, η βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει 

συνέργεια μεταξύ στόχων ποιότητας και στόχων εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγώντας 

μια επιχείρηση στην απόκτηση ιδιαίτερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ώστε να 

ανταπεξέλθει στις σύγχρονες, υψηλές απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Όπως 

χαρακτηριστικά συμπεραίνουν οι Flynn & Flynn (2005): «η διοίκηση ολικής ποιότητας 

και η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας πηγαίνουν χέρι- χέρι». 

  



56 

 

4.4 Υπόθεση Εργασίας 2 

 

Η2 

Η ολοκλήρωση των προμηθευτών στο σύστημα είναι απαραίτητη για τον 

σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 

 

Η προμήθεια υπηρεσιών για την εκτέλεση των συμβάσεων μελέτης ή/και κατασκευής 

του Έργου είναι μέρος της παραγωγικής διεργασίας της εταιρείας. H ΕΟ ΑΕ για την 

ανάθεση των συμβάσεων, ακολουθεί διαδικασίες που εξασφαλίζουν δημοσιότητα, 

διαφάνεια, ανταγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση προσφορών ελληνικών και 

ευρωπαϊκών γραφείων μελετών και εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η 

Δημοπράτηση/Ανάθεση είναι στοιχείο-κλειδί για τις δραστηριότητες της εταιρείας και 

εκτελείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως ορίζεται στις τεκμηριωμένες διαδικασίες. 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

υποψηφίων, είναι: 

 Νομικές. τεχνικές, επαγγελματικές απαιτήσεις, βάσει της προκήρυξης. 

 Ανασκόπηση παλαιότερων επιδόσεων, ιστορικών αρχείων κλπ. 

 Ανασκόπηση των εγγράφων τεκμηρίωσης ποιότητας και της κατάστασης 

πιστοποίησης. 

(Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΟ ΑΕ, 2004) 

 

Η εταιρεία για να εξασφαλίσει την ποιότητα στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, 

καθώς και την ποιότητα του κατασκευαζόμενου έργου, εφαρμόζει τεκμηριωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.). Σ’ αυτό περιλαμβάνεται το Εγχειρίδιο 

Ποιότητας, οι 91 Λειτουργικές Διαδικασίες και οι 18 Οδηγίες Εργασίας που έχουν 

θεσπιστεί. Τα κλιμάκια επίβλεψης της ΕΟ ΑΕ εφαρμόζουν το ΣΔΠ της εταιρείας. Οι 

Ανάδοχοι Υπηρεσιών Μελέτης, Επίβλεψης (Construction Managers) και Κατασκευής, 

οφείλουν να διατηρούν Σ.∆.Π., τα οποία να είναι συμβατά και να υποστηρίζουν το 

ΣΔΠ της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η ΕΟ ΑΕ ζητά από τους προμηθευτές της να 

διεξάγουν ελέγχους στα ΣΔΠ των δικών τους προμηθευτών. Έτσι, η Εγνατία Οδός 

κατασκευάζεται µε τη βοήθεια μιας πυραμίδας Σ.∆.Π, τα οποία συνδέονται μεταξύ 

τους, µε στόχο την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής του έργου (Σχήμα 

4.6) (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013; Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013; ΤΕΕ, 2005). 

 



57 

 

 

 

Σχήμα 4.6 Πυραμίδα ΣΔΠ Εγνατίας Οδού (βάσει στοιχείων συνέντευξης) 

 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Επαγγελματικής Υγείας 

και Ασφάλειας (ΕΥΑ), στο οποίο προδιαγράφεται κάθε διοικητικό, οργανωτικό και 

λειτουργικό μέτρο και μέσο πρόληψης που απαιτείται να ληφθεί, σε κάθε φάση των 

δραστηριοτήτων της. Είναι σημαντικό κάθε ένας από τους συνεργάτες της ΕΟ Α.Ε. να 

είναι σε θέση να βελτιώνει τη διαχείριση του συστήματος ΕΥΑ που εφαρμόζει, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου εργασίας του. Ωστόσο, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια ενιαία προσέγγιση, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα συνολικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο να ενσωματώνονται οι βελτιώσεις για τη συνολική 

αναβάθμιση της ΕΥΑ στα έργα της εταιρείας. Θεμελιώδους σημασίας για την 

προσέγγιση αυτή είναι η ανάπτυξη ενός κλίματος που ενθαρρύνει την επικοινωνία και 

προωθεί την πλήρη κατανόηση των ρόλων και ευθυνών της κάθε πλευράς (διοίκηση, 

εργαζόμενοι, μελετητές, κατασκευαστές, επιβλέποντες κτλ) (Τσαγκαλίδου, 

Συνέντευξη, 18-12-2013; Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013). 

 

Για τη συστηματική οργάνωση του μελετητικού έργου και την καθοδήγηση των 

Μελετητών, ώστε οι μελέτες να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά ενιαίο τρόπο, 

συντάχθηκε το τεύχος «Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας» (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.) 

με αρχές σχεδιασμού και προδιαγραφές για κάθε είδος μελέτης. Έτσι, ενισχύεται η 

ποιότητα του αποτελέσματος και η ταχύτητα των ελέγχων. Ακόμη, η εταιρεία παρέχει 

στους Αναδόχους Κατασκευής εγχειρίδια, διοικητικές διαδικασίες και οδηγίες για τη 

συστηματική οργάνωση των εργασιών τους (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013). 
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Η Εγνατία Οδός ΑΕ πραγματοποιεί ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής 

του Έργου, όπως ορίζονται στις τεκμηριωμένες διαδικασίες του ΣΔΠ της εταιρείας.  Οι 

εργασίες κατασκευής, τα εργαστήρια και τα παρασκευαστήρια σκυροδέματος και 

ασφαλτοσκυροδέματος επιθεωρούνται από τους Υπεύθυνους Διασφάλισης Ποιότητας 

των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων, καθώς και από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 

της Εταιρείας για την ορθή τήρηση των Διαδικασιών. 

 

Επιπλέον, διεξάγονται σε ημερήσια βάση έλεγχοι για την τήρηση των όρων των 

συμβάσεων, την ποιότητα του κατασκευαζόμενου έργου, την πιστή εφαρμογή των 

κανονισμών, των προδιαγραφών και της νομοθεσίας. Σε περίπτωση κακοτεχνιών, η 

εταιρεία επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

σύμβασης. Ακόμη, διεξάγονται εργαστηριακές δοκιμές στα εργαστήρια των 

εργοληπτών παρουσία της Επίβλεψης, καθώς και στα εργαστήρια των Κλιμακίων 

Επίβλεψης. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και των εργαστηριακών δοκιμών της 

κατασκευής καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Τσαγκαλίδου, 

Συνέντευξη, 18-12-2013; Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013). 

 

Όλοι όσοι εμπλέκονται στο έργο ενθαρρύνονται, όποτε κρίνουν ότι είναι απαραίτητο, 

να αναζητούν και να προτείνουν βελτιώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστές 

εισηγήθηκαν διορθώσεις ή τροποποιήσεις των μελετών, με στόχο την εφαρμογή 

ορθότερων κατασκευαστικών λύσεων και τη βελτίωση του αποτελέσματος 

(Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013, Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΟ ΑΕ, 2004). 

 

Στον Πίνακα 4.4 συνοψίζονται οι πρακτικές που εφαρμόζει η ΕΟ ΑΕ για τη διαχείριση 

των προμηθευτών της. Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης που προηγήθηκε, οι 

συγκεκριμένες πρακτικές οδηγούν στην ολοκλήρωση των προμηθευτών στο σύστημα 

και χαρακτηρίζονται ως: 

 Critical Factors of SCQM, από τους Lin et al. (2005): Supplier Quality 

Management, Supplier Participation, Supplier Selection (Πίνακας 2.3) 

 Dimensions of SCQM, από τους Kuei et al. (2008): Supplier/Buyer Trust, 

Supplier Relationship, Supplier Participation, Supplier/ Buyer Quality Meeting  

(Πίνακας 2.4) 
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 Customer-Driven Techniques, από τους Lyons et al. (2012): Supplier 

Relationship Management & Development Activities, Supplier Rationalization 

(Πίνακας 2.5) 

 

Πίνακας 4.4 Πρακτικές Ολοκλήρωσης Προμηθευτών της ΕΟ ΑΕ (βάσει στοιχείων συνέντευξης και 

εταιρικής ιστοσελίδας) 

Integration of Suppliers 

Supplier Selection 

 Στοιχείο-κλειδί για τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 Εκτελείται βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών. 

 Οι προμηθευτές επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους να καλύψουν τις 

απαιτήσεις του Έργου. 

 Έμφαση στην ποιότητα. 

Supplier Evaluation 
 Γίνεται ανασκόπηση παλαιότερων επιδόσεων των προμηθευτών. 

 Λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. 

Supplier Quality 

Management 

 Απαίτηση για εφαρμογή πυραμίδας Σ.∆.Π. 

 Απαίτηση για συνεχή βελτίωση του συστήματος ΕΥΑ. 

 Πρωτοβουλίες ποιότητας πέρα από τα όρια του οργανισμού. 

Supplier 

Relationship 

Management 

 Έμφαση στην ανάπτυξη κλίματος που ενθαρρύνει την επικοινωνία, τη 

συνεργασία και τις καλές πρακτικές εργασίας. 

Supplier Assistance 
 Καθοδήγηση Μελετητών- ΟΣΜΕΟ. 

 Καθοδήγηση Κατασκευαστών: εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες. 

Supplier 

Participation 

 Ενθαρρύνεται η αναζήτηση βελτιώσεων εκ μέρους όλων των 

εμπλεκομένων. 

Inspections 

 Έλεγχοι των ΣΔΠ των Αναδόχων. 

 Έλεγχοι των Αναδόχων για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, της 

ποιότητας , των κανονισμών, της νομοθεσίας κτλ. 

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «Εγνατία Οδός ΑΕ» ακολουθεί 

συγκεκριμένες πρακτικές στη διαχείριση των προμηθευτών της, οι οποίες αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωσή τους στο σύστημα. Έτσι, επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Επιλέγονται προμηθευτές ικανοί να καλύψουν τις απαιτήσεις του Έργου σε 

όρους χρόνου, κόστους και ποιότητας. 

 Διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και υψηλή επίδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως συνόλου και αποκλείεται η ύπαρξη αδύναμου κρίκου. 

 Ενισχύεται η κοινή προσπάθεια βελτίωσης και η αποτελεσματικότητα στην 

επίλυση προβλημάτων. 

 Μειώνονται οι πιθανότητες αστοχίας όσον αφορά την ποιότητα του 

αποτελέσματος και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
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Οι παραπάνω προϋποθέσεις θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του 

Έργου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, του 

Μετόχου και των τελικών χρηστών. Επομένως, οδηγούμαστε στην επιβεβαίωση της 

δεύτερης υπόθεσης εργασίας, ότι η ολοκλήρωση των προμηθευτών στο σύστημα είναι 

απαραίτητη για τον σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον 

πελάτη. 
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4.5 Υπόθεση Εργασίας 3 

 

Η3 

Η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για τον 

σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη. 

 

Μετά από δεκαέξι χρόνια λειτουργίας, η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει διαμορφωθεί σε έναν 

οργανισμό με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής και επιστημονικής κατάρτισης, το 

οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να 

προσφέρει υπηρεσίες μελετητικές, επίβλεψης, Project Management και 

συμβουλευτικές. Η εταιρεία, αξιοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει, 

αναλαμβάνει νέα έργα που συμπληρώνουν τις υποδομές του χερσαίου δικτύου της 

χώρας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-

2013). 

 

«Στόχος της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και πίστη της είναι ότι ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση ενός 

ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι άρτια εκπαιδευμένο και υπερήφανο για την 

ταυτότητά του και το οποίο θα λειτουργεί μέσα σ' ένα εργασιακό περιβάλλον που θα 

υποστηρίζει και θα ικανοποιεί τις ανάγκες του» (Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013). 

 

Η διοίκηση του προσωπικού λαμβάνει χώρα βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών 

(πρόσληψης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης κτλ), στα πλαίσια του ΣΔΠ που ακολουθεί η 

εταιρεία (ISO 9001:2000) (Πίνακας 4.5). Μ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, την ανάπτυξή του και 

την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με 

αξιοκρατικές διαδικασίες ύστερα από προκήρυξη, με βάση ιδιωτικο-οικονομικά 

κριτήρια (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013). 
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Πίνακας 4.5 Λειτουργικές Διαδικασίες Διοίκησης Προσωπικού της ΕΟ ΑΕ (Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΟ 

ΑΕ, 2004)  

 

 

Για την εκτέλεση ενός έργου τόσο σύνθετου και πολύπλοκου όπως η Εγνατία Οδός, 

απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η στελέχωση της εταιρείας με υψηλού επιπέδου 

επιστημονικό προσωπικό, ικανό να χειριστεί δύσκολα κατασκευαστικά θέματα, να 

υιοθετήσει καινοτομίες σε μελετητικό, κατασκευαστικό και διοικητικό επίπεδο και να 

επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή του. Ως εκ τούτου, η συνεχής βελτίωση, η 

αλλαγή και η καινοτομία θεωρούνται στόχοι αυτονόητοι και απολύτως αποδεκτοί από 

τους εργαζόμενους (Σχήμα 4.7) (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013). 

 

 

Σχήμα 4.7 Επίπεδο σπουδών προσωπικού ΕΟ ΑΕ (βάσει στοιχείων εταιρικής ιστοσελίδας) 

 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ ενθαρρύνει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εργαζομένων, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους της 

εταιρείας. Η εκπαιδευτική πολιτική του οργανισμού υλοποιείται ως εξής: 

 Πραγματοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τακτική βάση, 

ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων (σεμινάρια ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ΕΥΑ, πληροφοριακών συστημάτων κτλ). 
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 Διαρκής επιμόρφωση των στελεχών της Διεύθυνσης Μελετών, γύρω από 

θέματα κανονισμών και διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων. 

 Συμμετοχή της Διεύθυνσης Μελετών σε ερευνητικά προγράμματα (ΑΣΠΡΟΓΕ, 

OASYS). 

 Συμμετοχή στελεχών σε διεθνή συνέδρια και εσωτερική διάχυση της 

τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε (διαδικασία αξιολόγησης συνεδρίου, 

παρουσίαση περίληψης στους συναδέλφους). 

 Υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με το 

ΑΠΘ με θέμα «Διαχείριση Τεχνικών Έργων», καθώς και με το ΕΜΠ με θέμα 

«Υπόγεια Έργα». 

 Ενίσχυση του προσωπικού με γνώσεις και δεξιότητες Διαχείρισης και 

Διοίκησης Έργων, εκτός από τεχνικές. 

Μέσω της πολιτικής εκπαίδευσης, η εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει περιβάλλον 

μάθησης όπου κυριαρχεί η συνεχής βελτίωση ατόμων και ομάδων (Learning 

Organization) (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013, Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013). 

 

Ένα από τα οράματα της Διοίκησης αποτελεί η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσα από την εναλλαγή θέσεων εργασίας. Παρ’ όλα 

αυτά, η συγκεκριμένη πρακτική συναντά αντιδράσεις στην ελληνική πραγματικότητα 

και δεν θεωρείται παράγοντας υποκίνησης (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-2013). 

 

Το προσωπικό αξιολογείται ετησίως µε σταθερά, ποιοτικά κριτήρια. Η πολιτική 

αμοιβών που ακολουθείται συνδέει τις αποδοχές των εργαζομένων µε το αποτέλεσμα 

της αξιολόγησης, καθώς και µε την επίτευξη των ετήσιων στόχων της εταιρείας. Βάσει 

αυτών των στοιχείων αποφασίζεται η  παροχή αυξήσεων ή ανταμοιβών (ΤΕΕ, 2003; 

ΤΕΕ, 2005). 

 

Το περιβάλλον εργασίας ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τη συνεργασία, ενώ οι 

εργαζόμενοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αναζητούν και προτείνουν βελτιώσεις σε 

θέματα που αφορούν την εργασία τους, όποτε κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Ακόμη, οι 

εργαζόμενοι συμμετέχουν σε αποφάσεις της Διοίκησης που αφορούν αλλαγές και 

βελτιώσεις στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους (Τσαγκαλίδου, Συνέντευξη, 18-12-

2013). 
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Για την προώθηση καλών πρακτικών εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών ΕΥΑ, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 

όλων των εμπλεκομένων στο Έργο. Έτσι, οι εργαζόμενοι της εταιρείας συνεργάζονται 

μεταξύ τους, αλλά και με το προσωπικό των άλλων εταιρειών (Μελετητές, Ανάδοχοι 

κατασκευής, Υπεργολάβοι, Σύμβουλοι Επίβλεψης, κ.α.), καθώς και με τις αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες (τεχνικές επιθεωρήσεις εργασίας). Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι 

της ΕΟ ΑΕ έχουν συστήσει Επιτροπή Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας της 

Εργασίας που συνεργάζεται με τη Διεύθυνση της εταιρείας, το Τμήμα Υγιεινής & 

Ασφάλειας και τον Γιατρό Εργασίας (Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013). 

 

Στον Πίνακα 4.6 συνοψίζονται οι πρακτικές που εφαρμόζει η ΕΟ ΑΕ για τη Διοίκηση 

του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Πίνακας 4.6 Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της ΕΟ ΑΕ (βάσει στοιχείων συνέντευξης και 

εταιρικής ιστοσελίδας) 

Πρακτικές ΔΑΠ 

Στελέχωση 

 Αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης. 

 Υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό. 

 Ευέλικτο σε προσαρμογές. 

 Με κουλτούρα συνεχούς μάθησης. 

 Με ομαδικό πνεύμα. 

Εκπαίδευση 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με το αντικείμενο και τις ανάγκες 

των εργαζομένων. 

 Έμφαση στην απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων. 

 Έμφαση στην εκπαίδευση πάνω σε θέματα ποιότητας και ΕΥΑ. 

 Συνεχής ανάπτυξη. 

 Διάχυση γνώσεων. 

Αξιολόγηση 
 Βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 

 Σε ετήσια βάση. 

Ανταμοιβή 
 Συνδέεται με την επίτευξη στόχων σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό και 

επιχείρησης. 

Κίνητρα 
 Συνθήκες εργασίας (υλικοτεχνικές υποδομές, υγεία & ασφάλεια κτλ) 

 Μισθοδοσία 

 Προοπτικές εξέλιξης 

Διαχείριση Σχέσεων 

 Ενθαρρύνεται η ομαδικότητα και η συνεργασία. 

 Ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 Ενθαρρύνονται οι προτάσεις βελτίωσης. 

 Συμμετοχή εργαζομένων σε αποφάσεις για θέματα που αφορούν την 

εργασία τους. 

 Ενθαρρύνεται η καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους εργαζόμενους 

των άλλων εταιρειών- μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Σύμφωνα με τους Lyons et al. (2012) (Πίνακας 2.5), η ενεργός συμμετοχή του 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί Customer-Driven πρακτική και υλοποιείται μέσω: 

 Team-based problem solving: μικρός αριθμός ατόμων με συμπληρωματικές 

δεξιότητες, τα οποία συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων. 

 Quality circles: ομάδες ατόμων συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων 

ποιότητας. 

 Cross-functional training: εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο διαφορετικών 

τμημάτων ενός οργανισμού, για την απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων.  

 Autonomation: οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

να σταματούν την παραγωγική διεργασία, σε περίπτωση που αντιληφθούν 

ανωμαλία (πχ πρόβλημα ποιότητας, εξοπλισμού, υγείας και ασφάλειας κτλ). 

 Job rotation: εναλλαγή θέσεων εργασίας για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος 

και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 Worker-driven kaizen: οι συνεχείς καθημερινές μικρές βελτιώσεις ξεκινούν από 

τα άτομα που εκτελούν μια εργασία και γνωρίζουν πώς μπορεί να βελτιωθεί.   

 

Οι Lin et al. (2005) χαρακτηρίζουν ως κρίσιμους παράγοντες για τη διαχείριση της 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Critical Factors of SCQM), τις πρακτικές που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την εκπαίδευση και τη διαχείριση των σχέσεων με 

τους εργαζομένους (Πίνακας 2.3). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα θα πρέπει να ενισχύουν τις δεξιότητες του προσωπικού σε σχέση με το 

αντικείμενο εργασίας τους, αλλά και με το TQC. Ακόμη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται και να γνωρίζουν τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας. 

 

Σύμφωνα με τους Kaynak & Hartley (2007) (Πίνακας 2.1), στα πλαίσια του TQM, θα 

πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω: 

 Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ποιότητας. 

 Quality circles 

 Συμμετοχή εργαζομένων σε αποφάσεις ποιότητας. 

 Η ποιότητα πρέπει να είναι ευθύνη όλων. 

 Αναγνώριση εργαζομένων για επιδόσεις σε θέματα ποιότητας. 

 Αποτελεσματικότητα επίβλεψης σε θέματα ποιότητας. 

 Γνώσεις όλων των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.  
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Παρατηρούμε ότι οι Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της ΕΟ ΑΕ 

εμπεριέχουν όλα τα στοιχεία τα οποία, βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

οδηγούν στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Το προσωπικό της εταιρείας είναι 

ευχαριστημένο και υπερήφανο για την εργασία του, αντιλαμβάνεται ότι επιτελεί 

σημαντικό έργο και ότι η γνώμη του και οι ιδέες του έχουν αξία. Ταυτόχρονα, έχει 

υψηλή κατάρτιση και εκπαίδευση πάνω σε θέματα ποιότητας και γνωρίζει τις ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας, τη βελτίωση των διεργασιών, τη 

μείωση των λαθών και τη μείωση της σπατάλης. Έτσι, οι εργαζόμενοι παίρνουν 

πρωτοβουλίες, προβαίνουν σε βελτιώσεις, συνεργάζονται με συναδέλφους εντός και 

εκτός της εταιρείας, επιλύουν προβλήματα και συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του 

έργου του οργανισμού και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών 

φορέων, του Μετόχου και των τελικών χρηστών. Οδηγούμαστε λοιπόν στην 

επιβεβαίωση της τρίτης υπόθεσης εργασίας: «Η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό εφοδιαστικής αλυσίδας με 

προσανατολισμό στον πελάτη». 
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4.6 Ερευνητικό Ερώτημα 1 

 

RQ1 

Πώς υλοποιείται η εστίαση στον πελάτη και τους stakeholders 

από την εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ»; 

 

Πρωταρχικοί στόχοι της εταιρείας είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής 

ασφάλειας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες 

του αυτοκινητόδρομου, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφόρου 

διαχείρισης (Εγνατία Οδός ΑΕ, 2013). 

 

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ανέπτυξε οδηγίες για τη συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας 

Οδού και των καθέτων αξόνων, βασιζόμενη σε σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των έργων. 

Όπως όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι διεθνών προδιαγραφών, η ΕΟ διαθέτει 

εξοπλισμούς και συστήματα ασφαλείας, με στόχο τη διευκόλυνση του ταξιδιώτη. Στον 

Πίνακα 4.7 παρουσιάζονται οι εξοπλισμοί και οι δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία 

για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών του αυτοκινητόδρομου. 
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Πίνακας 4.7 Εστίαση στους χρήστες της ΕΟ (βάσει στοιχείων συνέντευξης και εταιρικής ιστοσελίδας) 

Εστίαση στους χρήστες της ΕΟ 

Σήμανση 

 Πληροφοριακή Σήμανση. 

 Τυπική πληροφοριακή σήμανση αυτοκινητόδρομου. 

 Αρίθμηση ανισόπεδων κόμβων ΕΟ. 

 Ηλεκτρονική σήμανση- σηματοδότηση/ Ειδική σήμανση σηράγγων. 

 Χιλιομετρικοί δείκτες. 

 Σήμανση τουριστικών περιοχών. 

Εξοπλισμός 

 Πινακίδες υπόδειξης ορίου ταχύτητας. 

 Κάμερες επιτήρησης κυκλοφορίας. 

 Ηλεκτρονικές συσκευές βεβαίωσης παραβάσεων του ορίου ταχύτητας. 

 Μικροκυματικοί μετρητές μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων. 

 Μετεωρολογικοί σταθμοί. 

 Ασύρματα συστήματα ελέγχου οδοφωτισμού. 

 Χιονοφράχτες. 

 Εξοπλισμοί σηράγγων για έλεγχο φωτισμού, αερισμό, τηλέφωνα κτλ. 

Ασφαλής οδήγηση 

 Συμβουλές για τη συμπεριφορά των οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος ή 

άλλου έκτακτου συμβάντος (ιστοσελίδα εταιρείας). 

 Συμβουλές για την κυκλοφορία σε σήραγγες (ιστοσελίδα εταιρείας). 

 Δελτία τύπου (ιστοσελίδα εταιρείας). 

 Φυλλάδιο οδηγιών «Οδηγώ στην ΕΟ με ασφάλεια» (ιστοσελ. εταιρείας). 

Χρήσιμα τηλέφωνα 
 Κωδικός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης: 1077. 

 Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης σηράγγων. 

ΣΕΑ, ΧΣΑ 

 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ολιγόωρη στάθμευση, χώροι 

εστίασης, υγιεινής, mini market, πρατήριο καυσίμων κτλ). 

 Χώροι Στάθμευσης και Αναψυχής (ολιγόωρη στάθμευση, κιόσκια, χώροι 

πρασίνου κτλ). 

Μετεωρολογικά 

δεδομένα 
  Έγκαιρη πληροφόρηση οδηγών, σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. 

Λειτουργία & 

Συντήρηση 

 Καθημερινές επιθεωρήσεις (τεχνική αστυνόμευση). 

 Εργασίες επισκευής και βελτίωσης. 

 Εργασίες χειμερινής συντήρησης. 

 Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 

 Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας. 

 Αναφορά φθοράς από τους οδηγούς μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. 

 

Η Εγνατία Οδός διατρέχει ορεινά και πεδινά τοπία της Ελλάδας, έξοχης ομορφιάς και 

οικολογικής σημασίας. Κατά μήκος του άξονα εντοπίζονται περιοχές προστασίας 

φυσικού περιβάλλοντος, προστατευόμενοι υγρότοποι, περιοχές προστασίας άγριας 

ζωής, κοιτάσματα μετάλλων, υπόγεια και επιφανειακά νερά, εδάφη μεγάλης 

παραγωγικής ικανότητας κτλ. Επιπρόσθετα, λόγω της παράλληλης χάραξης του 

δρόμου με την ιστορική αρχαία Εγνατία Οδό, έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του άξονα 

270 περίπου αρχαιολογικοί χώροι ιστορικής σημασίας. Η προστασία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελεί στόχο της εταιρείας και καταβάλλεται 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης και πρόληψης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη 
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λειτουργία της οδού. Στον πίνακα 4.8 παρουσιάζονται οι δράσεις που αναλαμβάνει η 

εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Πίνακας 4.8 Εστίαση στο περιβάλλον (βάσει στοιχείων συνέντευξης και εταιρικής ιστοσελίδας) 

Εστίαση στο περιβάλλον 

Διαχείριση 

Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας 

 Παρακολούθηση συγκέντρωσης αέριων ρυπαντών (CO, NO2, SO2, O3, 

PM10, BTX, Pb), σε επιλεγμένες περιοχές. 

 Παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων (ταχύτητα, κατεύθυνση 

ανέμου).  

 Παρακολούθηση συγκέντρωσης αέριων ρυπαντών (CO, NO), στο 

εσωτερικό των σηράγγων.  

Διαχείριση 

Ηχορύπανσης 

 Παρακολούθηση Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου σε επιλεγμένες 

κατοικημένες περιοχές. 

 Μέτρα αντιθορυβικής προστασίας  (ηχοπετάσματα, ειδικός 

ασφαλτοτάπητας, ειδικές φυτεύσεις κα). 

Διαχείριση 

Απορριμμάτων 

 Συλλογή απορριμμάτων από την επιφάνεια της οδού και τις νησίδες, 

μέσω ειδικών συνεργείων. 

 Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης χρηστών (γνωστοποιούνται οι 

χρόνοι αποικοδόμησης των κοινών απορριμμάτων). 

 Πρόγραμμα ανακύκλωσης στα γραφεία της εταιρείας. 

Διαχείριση 

Ποιότητας Υδάτων 

 Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών απορροής του 

αυτοκινητόδρομου, σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Περιορισμός 

Ενεργειακής 

Κατανάλωσης 

 Τακτικό πρόγραμμα συντήρησης. 

 Χρονοπρογραμματισμός φωτισμού. 

 Πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε σήραγγες. 

 Πρόγραμμα διεξαγωγής φωτοτεχνικών μετρήσεων σε σήραγγες. 

Προστασία 

Βιοποικιλότητας 

 Τακτικός καθαρισμός  και συντήρηση των κιβωτοειδών οχετών και των 

κάτω διαβάσεων πανίδας. 

 Συντήρηση της περίφραξης της οδού και παρακολούθηση της 

θνησιμότητας της πανίδας, λόγω συγκρούσεων με διερχόμενα οχήματα.  

 Αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών. 

 Παρακολούθηση των ποσοτήτων άλατος που χρησιμοποιούνται για τον 

αποχιονισμό της οδού. 

 

  



70 

 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ με τις καινοτομίες που εφάρμοσε και την εισαγωγή τεχνογνωσίας 

από εξειδικευμένες τεχνικές εταιρείες του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, 

συνέβαλλε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τεχνικού έργου στη χώρα 

και στη διάχυση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τα στελέχη της (Πίνακας 4.9).  

 

Πίνακας 4.9 Προσφορά της ΕΟ ΑΕ στο κοινωνικό σύνολο και τον τεχνικό κόσμο (βάσει στοιχείων 

συνέντευξης και εταιρικής ιστοσελίδας) 

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τον τεχνικό κόσμο 

Παρατηρητήριο 

 Παρέχει πληροφορίες για τις χωρικές επιδράσεις και την κατάσταση των 

περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία της ΕΟ 

και των κάθετων αξόνων.  

 Εργαλείο υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού 

σχεδιασμού. 

 Προσπάθεια πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική συνοχής της ΕΕ. 

 Διατίθενται τα αποτελέσματα των δεικτών, οι εκθέσεις κτλ. 

Βελτίωση τεχνικού 

έργου στη χώρα 

 Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. 

 Κωδικοποίηση προδιαγραφών. 

 Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής για την αντιμετώπιση σοβαρών τεχνικών 

θεμάτων. 

 Εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό. 

 Συμμετοχή εταιρείας σε διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά 

προγράμματα. 

Διάχυση 

τεχνογνωσίας στον 

ελλαδικό χώρο 

 Διοργάνωση ημερίδων. 

 Συμμετοχή σε συνέδρια. 

 Συμμετοχή στελεχών εταιρείας σε επιτροπές του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα 

Σπουδών 

 «Διαχείριση Τεχνικών Έργων», σε συνεργασία με το ΑΠΘ. 

 «Υπόγεια Έργα», σε συνεργασία με το ΕΜΠ. 

οδο-λέξις 

 Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τεχνικούς όρους οδικών έργων. 

 5000 τεχνικοί όροι στα ελληνικά και αγγλικά. 

 Περιγραφή, συγκείμενο, γραμματική κατηγορία, συνώνυμοι και σχετικοί 

όροι, γραφικά και φωτογραφίες. 
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

5.1 Συμπεράσματα Έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής ήταν να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας του “Supply Chain Quality Management” και να ερευνήσει τη συμβολή του στη 

δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη (Customer Driven 

Supply Chain). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση και εξετάστηκε 

η θεωρία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη διαχείριση της ποιότητας και την 

ολοκλήρωση των διεργασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εντοπίστηκαν 

επιχειρηματικές στρατηγικές και πρακτικές TQM των οποίων η εφαρμογή θεωρείται 

κρίσιμη από τους ερευνητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των 

TQM και SCM, καθώς και η ικανοποίηση των πελατών. Βάσει αυτών των ευρημάτων, 

διατυπώθηκαν 3 υποθέσεις εργασίας και 1 ερευνητικό ερώτημα τα οποία ελέγχθηκαν 

μέσω έρευνας μελέτης περίπτωσης εταιρείας, η οποία έχει επιδείξει υψηλότατες 

επιδόσεις στη διαχείριση ποιότητας, χρόνου, κόστους, καθώς και στην ικανοποίηση των 

stakeholders γενικότερα. 

 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ ανέλαβε την ευθύνη ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου υποδομής 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αντικειμενικός σκοπός του έργου αφορούσε την 

υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου, σύμφωνα με προκαθορισμένες τεχνικές και 

ποιοτικές προδιαγραφές, χωρίς υπερβάσεις στον προϋπολογισμό και μέσα στα πλαίσια 

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων του 

έργου αποτέλεσε μία πρόκληση άνευ προηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα. 

 

Η εταιρεία στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τους στόχους του έργου, υιοθέτησε 

σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων και μία σειρά καινοτομιών πολλές από τις 

οποίες εφαρμόζονταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι καινοτομίες αφορούσαν τη 

μελέτη και κατασκευή των έργων, τη διοικητική οργάνωση του οργανισμού, την 

παρακολούθηση των έργων και των συμβάσεων, τη λειτουργία της οδού, τη διαχείριση 

του περιβάλλοντος, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν 

από την εταιρεία. 

 

Ειδικότερα, η εταιρεία πραγματοποίησε σοβαρή επένδυση σε συστήματα υποδομών 

πληροφορικής για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, 
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τη διαχείριση έργων, τον προγραμματισμό και έλεγχο κόστους κλπ. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, κατέστη δυνατή η συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση του τεράστιου 

όγκου πληροφοριών που παράγεται στα διάφορα επίπεδα διοίκησης του έργου. Η 

επιτυχής μετατροπή της διασκορπισμένης πληροφορίας σε εταιρική γνώση συνέβαλλε 

στην ενίσχυση της ποιότητας του παραγόμενου έργου και την επίτευξη των στόχων της 

εταιρείας. 

 

Η πρώτη υπόθεση εργασίας που αφορά την ταυτόχρονη επιδίωξη στόχων ποιότητας και 

στόχων εφοδιαστικής αλυσίδας, στην περίπτωση της «Εγνατίας Οδού ΑΕ» 

επιβεβαιώθηκε. Η εταιρεία υλοποίησε ένα έργο υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, 

εντός στενού και αυστηρού χρονοδιαγράμματος και με αποδοτικότητα στη χρήση 

πόρων. Οι καινοτομίες που υιοθετήθηκαν από την εταιρεία, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η επίτευξη των στόχων, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν. Η ΕΟ ΑΕ αποτελεί 

πλέον ικανό φορέα για την ανάληψη της διαχείρισης, μελέτης και επίβλεψης έργων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιβεβαιώθηκε, επομένως, η βιβλιογραφία που 

υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει συνέργεια μεταξύ στόχων ποιότητας και στόχων 

εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγώντας μια επιχείρηση στην απόκτηση ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες, υψηλές 

απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

 

Οι πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για τη διαχείριση των προμηθευτών της, 

αναλύθηκαν στα πλαίσια της δεύτερης υπόθεσης εργασίας και πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση με τα δεδομένα της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Διαπιστώθηκε ότι οι 

πρακτικές που ακολουθεί η ΕΟ ΑΕ βρίσκονται σε συμφωνία με την υπάρχουσα 

θεωρητική γνώση και οδηγούν στην ολοκλήρωση των προμηθευτών στο σύστημα. Η 

ολοκλήρωση των προμηθευτών της ΕΟ στο σύστημα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για 

την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η πυραμίδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 

που συνδέονται μεταξύ τους και η ανάπτυξη κλίματος που ενθαρρύνει την επικοινωνία, 

τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών της αλυσίδας, θεωρούνται 

απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των στόχων του Έργου και την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, του Μετόχου και των τελικών χρηστών 

Επομένως, επιβεβαιώθηκε η δεύτερη υπόθεση εργασίας, ότι η ολοκλήρωση των 

προμηθευτών στο σύστημα είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό εφοδιαστικής 

αλυσίδας με προσανατολισμό στον πελάτη.  
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Η Εγνατία Οδός ΑΕ εφαρμόζει Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες 

δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε θέματα που αφορούν την 

ποιότητα των έργων, την ομαδικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών και  τη 

συνεργασία με συναδέλφους, καθώς και με εργαζόμενους των εταιρειών- μελών της 

αλυσίδας. Οι συγκεκριμένες πρακτικές βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής έρευνας και οδηγούν στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Μέσω 

της ενεργούς συμμετοχής, το προσωπικό συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση του έργου 

του οργανισμού και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, 

του Μετόχου και των τελικών χρηστών, γεγονός που οδήγησε στην επιβεβαίωση της 

τρίτης υπόθεσης εργασίας. 

 

Στα πλαίσια του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, παρουσιάστηκαν οι δράσεις που 

αναλαμβάνει η εταιρεία για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας προς 

τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η ΕΟ ΑΕ, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, ανέπτυξε 

διαδικασίες για τη συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των κάθετων 

αξόνων, βασιζόμενη σε σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές. Ακόμη, εγκατέστησε 

εξοπλισμούς και συστήματα ασφαλείας με στόχο τη διευκόλυνση του ταξιδιώτη. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις για τη διαχείριση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, τη διαχείριση της ηχορύπανσης, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη 

διαχείριση της ποιότητας των υδάτων, τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης 

και την προστασία της βιοποικιλότητας. Τέλος, η Εγνατία Οδός ΑΕ με τις καινοτομίες 

που εφάρμοσε και την εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, συνέβαλλε 

ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τεχνικού έργου στη χώρα και στη 

διάχυση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τα στελέχη της. 

 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ με την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, τη διοικητική ευελιξία, την εισαγωγή καινοτομιών και την 

εκμετάλλευση τεχνολογιών πληροφορικής, συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία που 

συνθέτουν το Supply Chain Quality and Technology Management. Σύμφωνα με τους 

Kuei et al. (2002), η διοίκηση ποιότητας και τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

εξασφαλίζει την ανάπτυξη ανταγωνιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας και 

επιχειρηματικής αριστείας. 
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Οι σύγχρονοι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τα συμπεράσματα της 

παρούσης έρευνας, υιοθετώντας τα best practices της ΕΟ ΑΕ. Σύμφωνα με τους Evans 

& Lindsay (2011), ο όρος “best practices” αφορά προσεγγίσεις που παράγουν 

ανώτερα αποτελέσματα, χαρακτηρίζονται από καινοτομία όσον αφορά τη χρήση 

τεχνολογίας ή τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και αναγνωρίζονται ευρέως από 

τους πελάτες ή τους εμπειρογνώμονες. Η Εγνατία Οδός ΑΕ επιτυγχάνει υψηλές 

επιδόσεις κατά την εκτέλεση των διεργασιών της και δύναται να αποτελέσει μέτρο 

σύγκρισης για τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Μέσω της 

διαδικασίας process benchmarking, είναι δυνατό να αναγνωριστούν οι διεργασίες μιας 

εταιρείας στις οποίες παρατηρείται ελλιπής επίδοση σε σχέση με άλλον οργανισμό, 

στον οποίο εκτελούνται αποτελεσματικότερα οι συγκεκριμένες λειτουργίες. Στη 

συνέχεια, η ηγεσία της εταιρείας που διεξάγει την αξιολόγηση θα πρέπει να αναπτύξει 

και να εφαρμόσει σχέδια βελτίωσης των διεργασιών της, υιοθετώντας τις κατάλληλες 

πρακτικές στον βαθμό που της επιτρέπει το μέγεθος και οι στόχοι της. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, μπορεί μια εταιρεία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες, υψηλές 

απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

 

5.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η εγκυρότητα της παρούσης εργασίας, θα ήταν σκόπιμο να 

επεκταθεί η έρευνα στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα μπορούσαν, για 

παράδειγμα, να οργανωθούν συνεντεύξεις με στελέχη εργοληπτικών εταιρειών που 

αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων της ΕΟ ΑΕ, ώστε να συζητηθούν οι 

πρακτικές που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των προμηθευτών τους, τη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού, τις σχέσεις με τους πελάτες τους, την κουλτούρα της 

επιχείρησης σε σχέση με την ποιότητα κτλ. Η έρευνα θα μπορούσε να συνεχιστεί σε 

μεγαλύτερο βάθος φτάνοντας στους προμηθευτές των εργοληπτικών εταιρειών (πχ 

εταιρείες παραγωγής χάλυβα, σκυροδέματος κτλ), για να διαπιστωθεί πόσο μακριά 

εκτείνονται οι πρωτοβουλίες ποιότητας προς το εξωτερικό δίκτυο της ΕΟ ΑΕ (Σχήμα 

2.5 SCOR model, Σχήμα 4.6 Πυραμίδα ΣΔΠ). 

 

Αντίστοιχα, θα μπορούσε να διεξαχθεί έρευνα ικανοποίησης των τελικών χρηστών του 

αυτοκινητόδρομου, για να διαπιστωθεί αν οι υπηρεσίες που τους προσφέρονται 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις τους. Ακόμη, θα μπορούσαν να 
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μοιραστούν ερωτηματολόγια στους εργαζόμενους της ΕΟ ΑΕ, για να διερευνηθεί ο 

βαθμός ικανοποίησής τους από το περιβάλλον εργασίας, η γνώμη τους για τις 

πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία κτλ. 

 

Η επέκταση της έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο συνδυασμός ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθόδων άντλησης δεδομένων, θα επέτρεπε μια πιο ολοκληρωμένη και 

εμπεριστατωμένη ανάλυση των θεμάτων που αφορούν την παρούσα εργασία.  
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