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Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Αγαπητοί φίλοι, 

 

 

Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς,  η ροή και η διαχείριση πληροφοριών,  η 
εξειδικευμένη γνώση και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών είναι sine qua non και έχουν ιδιαίτερη αξία, 
σπουδαιότητα και σημασία. Η μεταβατική περίοδος που διανύουμε και η αλλαγή ισορροπιών στη διεθνή 
οικονομία συμπαρασύρουν τις πολιτικές και στρατηγικές μεγάλων και μικρών κρατών. 



  
Η Διαχείριση των Έργων και των Προγραμμάτων, η γνώση βασικών αρχών Οικονομικών από όλα τα στελέχη, 
η Τεχνολογία και τα Logistics καθώς και η Διαχείριση της Ενέργειας αποτελούν κεντρικούς πυλώνες 
Ανάπτυξης. Σε παγκόσμια κλίμακα η πίτα των Logistics είναι ~14% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στην Ελλάδα η ίδια 
πίτα είναι ~10% και υπάρχουν περιθώρια, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, να ξεπεράσει το 15%. 
  
Στα πλαίσια αυτά το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ο Σ.Α.Σ.Ι. αξιοποιώντας την σωρευμένη γνώση, τις δεξιότητες, 
καθώς, και την πολυετή διεθνή και εσωτερική εμπειρία τους και, ύστερα, από την εξαιρετική επιτυχία του 
αντίστοιχου σεμιναρίου στην Αθήνα τον χειμώνα του 2017 (τα σχόλια των συμμετασχόντων στο σεμινάριο 
αυτό ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά): 
  
Συνδιοργανώνουν -ξεκινώντας από τον Βόλο και συνεχίζοντας στην Αθήνα- ένα πρότυπο επιμορφωτικό 
επαγγελματικό σεμινάριο 'Management & Logistics - Finance & Energy Fundamentals' για την κατάρτιση 
και επιμόρφωση στελεχών, διάρκειας 37 ωρών, -δημιουργώντας ένα ‘Management and Logistics Reference 
Point’- τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή Χώρο, στοχεύοντας - ανάλογα με τις παραινέσεις της αγοράς- 
στο κοντινό μέλλον να το παρουσιάσουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας,  όπως Θεσσαλονίκη,  Πάτρα,  
Ηράκλειο κλπ τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική. 
Ανεβάζουν τον πήχη ψηλά, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο,  με πρωταρχική επιδίωξη την συμβολή μας στην 
δημιουργία μίας Ελλάδας δημιουργικής, παραγωγικής, θετικά μεταλλαγμένης, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη 
στους τομείς της Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Logistics. 
Δίνουν έμφαση στους άξονες: 
-Ειδικά Θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης. 
-Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων 
- Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας. 
-Επικοινωνία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων 
-Διαχείριση Ολιστικής Ποιότητας 
-Εργονομία - Ασφάλεια - Υγιεινή 
-Απλά Οικονομικά για Στελέχη 
-Προμήθειες και Συμβάσεις 
-Διοικητική, Μηχανική και Υποστηρικτική Επιμελητεία (Logistics Management, Engineering & Support) -
Configuration Management & Documentation 
-Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain Management ) 
-Reverse Logistics and Engineering -Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
-Energy and Environment -Περιβαλλοντική Πολιτική και Σχετικοί περιβαλλοντικοί σχεδιασμοί και Ελλάδα (ΕΔ 
και εθνικό επίπεδο) 
-Energy and Environment -Συνεργασία Ελλάδας και Σκανδιναβίας στην ανάπτυξη συμβατικών και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
-Θεμελιώδεις έννοιες, αρχές, μέθοδοι και εργαλεία της Οικονομίας, της Διοίκησης, της Αγοράς, των 
Προμηθειών, της Μηχανικής και Διοικητικής Logistics, καθώς και η πρακτική τους εφαρμογή στη σύγχρονη 
αγορά 



  
Οι Εισηγητές μας 

Φέρνουν κοντά 
(1) την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της 
(2) μια πλειάδα έγκριτων καθηγητών, διακεκριμένων και εξειδικευμένων διδακτόρων, αναλυτών και έμπειρων 
στελεχών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν/ απαντήσουν/συζητήσουν γύρω από τους παραπάνω θεματικούς άξονες 
με  (3) τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, οι οποίοι είναι: Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Στελέχη του Ιδιωτικού 
και Δημόσιου Τομέα, Στελέχη των ΕΔ/ΣΑ, αλλά και φοιτητές καθώς και κάθε ενεργός πολίτης. 

 
Τα Μέλη του Βαρυσήμαντου Πάνελ που Θέτει το Πλαίσιο της Τοπικής Κοινωνίας 

 
Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και Μέλος Σ.Α.Σ.Ι 

για τους προέδρους: 
 Αντιναύαρχος (ΠΝ) ε.α. Β. Μαρτζούκος            Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ε. Γεωργούσης 
 Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ                                                 Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι. «ΙΚΑΡΟΣ» 
 
 



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου (Πορταριά-Βόλος) -30/5-2/6/2018  
Ωρα Διάρκεια Τίτλος Εισήγησης - Δράσης Εισηγητές 

Ημέρα Πρώτη (Τετάρτη) 
13:00 30' Χαιρετισμοί   

13:45 45' Η τοπική κοινωνία θέτει το πλαίσιο - Συζήτηση Σ.Τ. Περιφέρεια-Τ. Α.-Ε.Δ.-Πανεπιστήμιο-
Βιομηχανία-Logistics 

14:30 45' Διάλειμμα - WL  
15:15 75' Διαχείριση Έργων και Επιμελητεία Α. Μπασαράς 
16:30 75 Ειδικά Θέματα και Τεχνικές Διαχείρισης  Π. Σκαρβέλης 
17:45 15' Διάλειμμα –CF  
18:00 90' Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας Ν. Αργυρίδης 
 19:30 60' Ερωτήσεις –Συζήτηση 

Ημέρα Δεύτερη (Πέμπτη) 

 09:00 60' Στρατηγική -Ηγεσία Αθ. Μερτζεμεκίδης 

 10:00 90' Total Quality Management  Π. Κυριαφίνης 
 11:30 15' Διάλειμμα –CF 
 11:45 90' Ergonomics - Safety Management and Culture Π. Σωτηριάδης 
 13:15 45' Internet of Things Α. Μπασαράς 
 14:00 45' Διάλειμμα – WL 
 14:45 90' Βασικά Οικονομικά για Στελέχη  Η. Γεράκος 
 16:15 60' Ερωτήσεις-Συζήτηση   

Ημέρα Τρίτη (Παρασκευή) 
 09:00 120'  Προμήθειες και Συμβάσεις Κ. Βουτσινάς 
 11:00 15'  Διάλειμμα –CF   
 11:15 60' Εισαγωγή στην Επιμελητεία Α. Μπασαράς 
 12:15 120' Configuration Management& Documentation Π. Βαγιακάκος 
 14:15 45' Διάλειμμα – WL   
 15:00 180' Logistics Engineering & Support Δ. Κατελούζος 
 18:00 15' Διάλειμμα –CF   
 18:15 60' Reverse Logistics and Engineering Γ. Ταραλάς 
 19:15 60' Ερωτήσεις-Συζήτηση   

Ημέρα Τέταρτη (Σάββατο) 
 09:00  90' Supply Chain Management  Δ. Παπασωτηρίου 
 10:45  15' Διάλειμμα -CF   
 11:00  90' Inventory Management Π. Συμεωνίδης 
 12:30  45' Διάλειμμα - WL   
 14:15  90' Energy &Environment -Περιβαλλοντική Πολιτική Γ. Ταραλάς 
 15:45  15' Διάλειμμα -CF   
 16:00  90' Energy &Environment –Συν/σία Ελλάδας & Σκανδιναβίας  Γ. Ταραλάς 
17:30 60' Ερωτήσεις-Συζήτηση  
   



Μέλη του Πάνελ του Σεμιναρίου 'Management-Logistics & 
Economics-Energy Fundamentals' 

 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 
 

Συντονιστής: Αναστάσιος Μπασαράς 
 

Φωτο Πανελίστας 

 

Κωνσταντίνος Αγοραστός 

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

Διδακτορικό στο τμήμα Industrial Technology and Management του Bradford University. 

Πτυχίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) 

Βουλευτής Λαρίσης με τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) στις εκλογές του 2004 και του 2007. 

Μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (European People's Party –EPP) 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών (Committee of the Regions– CoR), εκπροσωπώντας την Ελλάδα για την περίοδο 

2014-2019. 

Μέλος της Επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECON) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. 

Πρόεδρος Διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master in Business 

Administration - M.B.A. & Executive M.B.A.). 

Αντιπρόεδρος του συλλόγου μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Αριστομένης Εφραιμίδης 

Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Γεννήθηκε στο Βόλο το 1986. Έχει φοιτήσει στη 

σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών 

του υποχρεώσεων το 2011, ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία ΣΗΛΜΑΝ Α.Ε. ως υπεύθυνος μηχανοργάνωσης και τεχνολογίας 

πληροφοριών. Από το 2013 εκτελεί χρέη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. 

 

Γεώργιος Πετράκος 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 



αααααααα Δήμος Βόλου 

Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές 
αααααααα Ανώτατος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Περιφέρειας 

Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές 

 

ΒΟΣΑ 

Κωνσταντίνος Χατζηαναστασίου 

Απεφοίτησε το 1972 της ΣΜΑ και υπηρέτησε μέχρι το 1987 σε διάφορες επιχειρησιακές και επιτελικές θέσεις της Π.Α, οπότε και 

αποστρατεύθηκε τη αιτήσει του με τον βαθμό του Σγού. Για την καταδίκη του σε 6μηνη φυλάκιση από το Στρατοδικείο Αθηνών, 

χωρίς αιτιολογία, με την δήθεν κατηγορία της «Μετάδοσης Στρατιωτικών Μυστικών», προσέφυγε στο Δικαστήριο ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων το 1989, το οποίο τον αθώωσε και καταδίκασε την Ελλάδα, υποχρεώνοντας την παράλληλα να τροποποιήσει τον 

ισχύοντα Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 

Είναι απόφοιτος των Μαθηματικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών το 1974, και κάτοχος Bachelor σε οπλικά συστήματα, 

Masters, και Aeronautical Engineer στην αεροναυπηγική της Πανεπιστημιακής σχολής Monterey ΗΠΑ 

Περιλαμβάνεται στο “Who is Who in the World” (7η έκδοση Marquis). 

Μετά την αποστρατεία του, ίδρυσε και διευθύνει την αμιγώς κατασκευαστική / μελετητική Βιομηχανία Ολοκληρωμένων 

Συστημάτων Αεροναυπηγικής (ΒΟΣΑ ΑΕ) στον Βόλο, με εξαγωγική δραστηριότητα σ’  όλο τον κόσμο,  χωρίς καμία Κρατική ή 

άλλη υποστήριξη. 

Η εταιρεία σήμερα κατασκευάζει περί τα 2,500 συστήματα / εξαρτήματα α-φων και επιγείου εξοπλισμού, και εκδίδει κατ’  έτος περί 

τα 500 κατασκευαστικά σχέδια. 

 

HDVS 

Απόστολος Δομτζίδης 

Ο Απόστολος Δομτζίδης έχει γεννηθεί στο Γεφυρούδι Σερρών. Είναι πτυχιούχος Φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός H/Υ του Πανεπιστημίου του Αννoβέρου. Μιλάει άπταιστα Γερμανικά 

και Αγγλικά. 

Έχει εργαστεί για 20  χρονια  στην Γερμανία και συγκεκριμένα  στην εταιρεία DIESSEL   αρχικά ως R&D  Engineer  και Director 

R&D, μετέπειτα ως Director R&D και Engineering και τέλος στην εταιρεία GEA ως Business Unit Director στον τομέα Food & 

Beverage. 

Το 2007 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος την διαχείρηση της εταιρείας Συστήματα Αμυντικών 

Οχημάτων Ελλάς Α.Ε. (Hellenic Defence Vehicle Systems S.A ή HDVS S.A) θυγατρικής  του Γερμανικού ομίλου KMW και την 

οποία διευθύνει μέχρι σήμερα. 



 

ΣΙΕΛΜΑΝ 

Ευάγγελος Λιβογιάννης 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Διευθυντής Πωλήσεων, Συμβάσεων και Marketing της Sielman. Στέλεχος της Sielman από το 

1989. Διετέλεσε Διευθυντής των τμημάτων Παραγωγής, Μελετών και Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας. 

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αισωνίας καθώς και μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εισηγητές Σεμιναρίου 'Management-Logistics & Economics-
Energy Fundamentals' 

 

Ημέρα Πρώτη 
 

Συντονίστρια: Λίνα Γριβάκου- Μπασαρά 
 

Φωτο Εισηγητής (α) Εισήγηση 

 

Μπασαράς Αναστάσιος Διαχείριση Έργων και Επιμελητεία 

Ο Αναστάσιος Μπασαράς είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΙ (ΣΜΑ). Επιτυχών πρώτος, MSc in Digital Communications (University 

of Kent, UK). Απόφοιτος διαφόρων σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο, Γαλλία), Ποιοτικού Ελέγχου (ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, 

Λουξεμβούργο), Logistics Management &Engineering (Portland State University, ΗΠΑ). Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά χρόνια, 

ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 

μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" Προγρ. Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ. Συνιδρυτής και 

Αντιπρόεδρος του (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.). Συνιδρυτής του Σ.Α.Σ.Ι. Συγγραφέας εγχειριδίων: Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών,1972, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και Παραδείγματα,1981-Logistics: Management & Engineering and 

Support, 2012. Περισσότερα: www.abc10.gr 

 

Σκαρβέλης Παναγιώτης Ειδικά Θέματα και Τεχνικές Διαχείρισης 

Παναγιώτης ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, Διδάκτωρ, ΕΜΠ 

PhD, NTUA, Department of Mining Engineering and Metallurgy. 
MBA from the Hellenic Open University, Department of Social Science, Patra. Master thesis topic: ‘Financial Analysis of the 

Greek Steel Industry during the period 2003-2007’.  
B.Eng, NTUA, Department of Mining Engineering and Metallurgy, 

Metallurgical engineer in APELLA S.A. engineering department.  
R&D director of AM Solutions and person in charge of 6 European projects (EU-FP7). 
02/2009 – 03/2010: Contract with HAI for studies.  
2004 – 2009: Worked in the production, characterization and properties investigation of metal matrix composites with ceramic 

http://www.abc10.gr/


reinforcement and self lubricating properties.  
2004-2014:Teaching Assistant, NTUA, in M &M Engineering. 

Highly experienced in Metallography, Analytical Microscopy, Mechanical Properties Testing, Heat Treatments, NDT, welding 

equipment, Corrosion … and data statistical analysis. 

 

 

Αργυρίδης Νίκος Νέες Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας 

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΥΝΔΔΕ&L, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας GO FREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ. 

Διευθύνων Σύμβουλος (τέως) εταιρίας BEST QUALITY ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ. Διευθυντής Logistics στην CYPRUS TRADING 

CORPORATION LTD. Σπούδασε οικονομικά και νομικά, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

  
 Ημέρα Δεύτερη 

Συντονίστρια: Βάσω Κοκκόρη-Βούρη 
Φωτο Εισηγητής (α) Εισήγηση 

  

Μερτζεμεκίδης Αθανάσιος Στρατηγική - Ηγεσία 

Δρ, Σμήναρχος (Ο), Διοικητής Υπηρεσίας Προμηθειών Π.Α. 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Εκπαιδευτική): Καθηγητής στη Σχολή Ικάρων στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη. Καθηγητής 

του μαθήματος «Management - Στρατιωτικό Management» στη ΣΠΑ/ΣΕΑΑ. Καθηγητής του μαθήματος  «Διοίκηση Ηγεσία» Σ.Ι 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:  Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στις Βρυξέλες, Πρόεδρος Χρηματοδοτικού Μηχανισμού “ΑΘΗΝΑ”, Δντης 

ΔΑΕ/Γ3.    Διοικητής Υπηρεσίας Προμηθειών Π.Α. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Magister των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του 

Πανεπιστημίου Innsbruck της Αυστρίας. Διδάκτορας των οικονομικών και κοινωνικών  επιστημών του Πανεπιστημίου Linz της 



Αυστρίας.          

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: Η διαμόρφωση των καταστημάτων ως όργανο του Εμπορικού Marketing. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ: Management αντικειμενικών στόχων: Θεωρητικές γνώσεις – πρακτικές δυνατότητες εφαρμογής κάτω 

από την ιδιαίτερη παρακολούθηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. 

ΠΟΝΗΜΑΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΗΓΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Κυριαφίνης Πέτρος Total Quality Management  

Πέτρος Κυριαφίνης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών της  Σχολής Ικάρων. Κάτοχος MSc σε Real Time Electronic Systems, 

του Πανεπιστημίου του Bradford (UK) και απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. 

Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις του τομέα Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ, στο Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (ΑΚΕΠ) στη 

Λάρισα, στην 116ΠΜ, στο Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΚΕΤΑ) και ως Διευθυντής Υποστήριξης της Σχολής Ικάρων.  

Ως μελετητής, εκπόνησε και διαχειρίστηκε Τεχνικές Μελέτες Ηλεκτρονικών και τροποποιήσεων Συστημάτων Αεροσκαφών στην 

116ΠΜ, στο ΚΕΤΑ και στο Πανεπιστήμιο του Bradford. 

Διετέλεσε Επόπτης Εκπαίδευσης Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) για 4 έτη και εκπαιδευτής στα γνωστικά αντικείμενα Ηλεκτρονικά 

Συστήματα Αεροσκαφών και Ψυχολογία-Ηγεσία. 

Ως επιτελής του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), διαχειρίστηκε την υλοποίηση Συμβάσεων Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. 

Υπηρέτησε για τρία έτη στο Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS) στις Βρυξέλλες ως επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης και 

υποστήριξης των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (CIS). 

Διετέλεσε Διοικητής του ΕΤΗΜ, Δντής Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΓ6) της ΔΑΥ. 

Σήμερα είναι Ταξίαρχος Διευθυντής της διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών της ΓΔΑΕΕ. 

  

Σωτηριάδης Παναγίωτης Ergonomics - Safety Management and Culture 

Ο Παναγιώτης Σωτηριάδης, Ανσχος Μηχ. Αεροσκαφών. Απόφοιτος Σχολής Ικάρων/ΣΜΑ,  

Msc Εργονομία & Ασφάλεια Εργασία Cranfield University  (HB). Msc με διάκριση Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA),από Οικονομικό 

Παν. Αθηνών. Mεταπτυχιακή ειδίκευση Global e-Management (consortium AUEB, Georgia State και Reykjavik University.) 

Πτυχιούχος Οικονομολόγος Οικονομικού Παν. Πειραιώς.  

Υπηρέτησε: Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους ΓΕΑ, Επόπτης Εκπαίδευσης ΣΜΑ,Τεχνικός Ασφαλείας ΣΙ, Τμ/ρχης ΠΕ 112 

ΠΜ. Διερευνητής αεροπορικών και εργασιακών ατυχημάτων. 

Διδάσκει ΣΤΥΑ και Λέκτορας Σχολή Ικάρων. Εκπαιδευτής Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικού Κέντρου ΔΔ (Υγεία και ασφάλεια 

στην Εργασία). 

Διευθυντής Βιομηχανικής Σχεδίασης & Τεχνικός Ασφαλείας ΚΕΑ.  



Δημοσιεύσεις διεθνή & εθνικά επιστημονικά περιοδικά & πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. 

 

Τόμπρα Αλεξάνδρα Internet of Things 

Η Αλεξάνδρα Τόμπρα, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος από 2005 με θητεία στους μεγαλύτερους οικονομικούς ιστότοπους της 

χώρας. 

Πριν ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία ολοκλήρωσε το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του πανεπιστημίου 

Αθηνών, ενώ ειδικεύτηκε στην Τραπεζική Διοίκηση μέσω μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων πανεπιστημιακού επιπέδου, κυρίως οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου, και στο εξ 

αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης Αμερικανικής Ομοσπ. Τράπεζας και ΔΝΤ. 

Τακτική ομιλήτρια στον κύκλο των Money Show στην Ελλάδα, ενώ ανήκει στο ερευνητικό δυναμικό συλλόγου Αποφοίτων 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. 

Σήμερα αρθρογραφεί στο Capital.gr με ευθύνη ημερήσιο σχολιασμό συνεδρίασης χρηματιστηρίου Αθηνών, και αναλύσεις ξένων 

θεσμικών. 

Αξίζει να διαβάζετε την εβδομαδιαία οικονομική επισκόπηση η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΣΜΕ και www.abc10.gr. 

 

Τόμπρα Αλεξάνδρα Βασικά Οικονομικά για Στελέχη  

= 

  

Ημέρα Τρίτη 

Συντονίστρια: Μαρίνα Περίδη - Κατελούζου 
Φωτο Εισηγητής (α) Εισήγηση 

 

Βουτσινάς Κωνσταντίνος Προμήθειες και Συμβάσεις 

O Κωνσταντίνος Βουτσινάς Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)  και έλαβε Πτυχίο από το 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση Λογιστική. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και υπηρέτησε ως 

Οικονομικός Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού σε  Πλοία του Στόλου και Ναυτικές Υπηρεσίες. 
Το Νοέμβριο του 2011, κατόπιν αιτήσεώς του, τέθηκε στην κατάσταση των εν αποστρατεία στελεχών του Π.Ν. 
Είναι μέλος , από το 2013, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)  και από το  Φεβρουάριο 2016 μετέχει 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. 



 

Μπασαράς Αναστάσιος Εισαγωγή στην Επιμελητεία 

Οπως παραπάνω. 

 

Βαγιακάκος Πέτρος Configuration Management& Documentation 

Ο Πέτρος Βαγικάκος είναι απόφοιτος Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) ως Μηχανικός Αεροσκαφών (Μηχανικός Αεροναυπηγός).  

Μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ/GeneralDynamics στα ΑφηF-16 (1988). Αρχιμηχανικός στην 111ΠΜ/346Μ σε Αφη F-16 BLK30 (1993-

1995). Διευθυντής Υποστήριξης 115ΠΜ με Αφη F-16 BLK52+ (2006-2008). Επιτελικές Θέσεις στην ΔΑΥ/Γ1 στην υποστήριξη 

Αφων F-16 και στο ΓΕΑ/Γ2 για την υλοποίηση συμβάσεων προμήθειας Αφων F-16. 

Εκπρόσωπος της ΠΑ στην  USAF/Hill AFB/UTAH των ΗΠΑ για την συνολική υποστήριξη του στόλου των Αφων F-16 της ΠΑ 

(1998-2000). Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΑ (2009). Αποστρατεύτηκε ως Ταξίαρχος από την ΠΑ το 2010. 

Έχει εκπαιδευτική εμπειρία ως εκπαιδευτής σε σχολεία ΠΑ και σχολές ΔΕΛΤΑ ως καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Αφων. 

Από το 2011 είναι Τεχνικός Διευθυντής στην ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. 

  

Κατελούζος Δημήτριος  
Logistics Engineering&Support (Αξιοπιστία-Συντηρησιμότητα-Διαθεσιμότητα- 

Ελεγξιμότητα - Κύκλος  Ζωής Συστήματος - Logistics Support Analysis.) 

Ο Δημήτριος Κατελούζος απόφοιτος ΣΙ/ΣΜΑ ως Ανθυποσμηναγός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός.MSc, Πανεπιστήμιο Νότιου Μισισίπι, 

Oργάνωση, διοίκηση και έλεγχο T-H Συστημάτων. Σχολή Πολέμου Αεροπορίας., Communications Staff Officers Course ΗΠΑ, 

Μείζονα Πρότζεκτ NATO κλπ 

Υπηρέτησε ως Μηχανικός σε Μονάδες RADAR ΠΑ για την  συντήρηση συστημάτων Ραντάρ και Συστημάτων ΗΠ. 

Ανέλαβε διοικητικές θέσεις στην ΠΑ ως εξής: 

1) Δκτης Κέντρου Επεξεργασίας Επιχειρησιακών Πληροφοριών. 2) Διευθυντής Εργοστασίου Ηλεκτρονικών ΠΑ. 

3) Διοικητής Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Αεροπορίας. 4) Διευθυντής Γ’ Κλάδου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. 

5) Διευθυντής Διεύθυνσης Επικοινωνιών / Ηλεκτρονικών ΓΕΑ. 6) Διευθυντής Γ’ Κλάδου (Υποστήριξης και Υποδομών) ΓΕΑ. 

Εξωτερικός καθηγητής ΣΜΑ, ΣΠΑ Υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ : 

1. Εθνικός Αντιπρόσωπος  (ΕΑ)  AD Hardware Committee. 2. Επιτελής Προγρ. Υποδομής Ε-Η Ηλεκτρονικών AIRSOUTH. 

3. ΕΑ Σώμα Εμπειρ/νων Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση AGARD. 4. ΕΑ στο AGARD/National Delegates Board. 

5. ΕΑ NATO AE/W Program Management Organization, BOD. 6. Πρόεδρος ΔΣ ΝΑΜSΑ Board of Directors – NAMSO/BOD. 

Ιδιωτικός τομέας:  Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων EGM Systems ΕΠΕ, επιχειρηματικοι & τεχνικοι συμβουλοι ΠΕ, 



οργάνωσης Εργαστηρίων Διακρίβωσης κλπ.  Συμβουλος SPACE CONSULTING, THALES ELECTRONIC SYSTEMS. 

Μέλος AFCEA, ΕΣΜΑ, ΣΑΣΙ. 

 

Ταραλάς Γιώργος Reverse Logistics and Engineering 

Ο Δρ. Γ. Ταραλάς σπούδασε σουηδική λογοτεχνία στο University of Upsala, αρχαιολογία και χημεία (BSc) στο University of 

Stockholm, πτυχιούχος χημικής μηχανολογίας (MSc), ενεργειακής μηχανικής και οικονομίας (LicSc) του Royal Institute of 

Technology in Stockholm (ΚΤΗ Stockholm). Κατέχει (Ph.D) στη χημική βιομηχανική μηχανική κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΚΤΗ-

Sweden, UCM-Spain, C. P. Saragossa-Spain και University of Ioannina-Hellas. Εκτελεστικός συντονιστής της σουηδικής εταιρείας 

S.E.P.Scandinavian Energy Project AB, πρόεδρος της ελληνικής/σουηδικής εταιρείας S.E.P.Scandinavian Energy Project Hellas 

Ltd και διευθύνων σύμβουλος της  ελληνικής/σουηδικής εταιρείας S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co στην 

Ελλάδα, όπως και μέλος σουηδικών εταιρειών του ενεργειακού/περιβαλλοντικού τομέα στη ΣουηδίαΓ 
 Ημέρα Τέταρτη 

  Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Τόμπρα 
Φωτο Εισηγητής (α) Ε 

 

Παπασωτηρίου Δημήτριος Supply Chain Management  

ΣΒΣ Ε.: Ο Δημήτρης Παπασωτηρίου (BsBA, MSc, MA – global business & supply chain consultant), απόφοιτος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Πα. Πει., κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε  Logistics ΕΜΠ-Πα.Πει, σε Δχση Κρίσεων  Un. Aberdeen, σε 

Στρατηγικές & Διπλωματικές σπουδές (CEDS FR). 

Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 6000 στελέχη επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του 

Diploma in Logistics Management της ΕΕΔΕ, έχει συνεργαστεί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς. Έχει περί τις 12 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με τελευταία: ‘’16 τρόποι τιμολόγησης υπηρεσιών 

αποθήκευσης’’. Έχει διατελέσει πρόσφατα αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΚΑΒ διοικώντας 3500 εργαζομένους και στόλο 800 

οχημάτων με λειτουργία 24Χ7Χ365, έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 250 έργα business logistics, systems Logistics, 

3rd Party Logistics – ενδεικτική – μη πλήρης αναφορά εμπειριών στην Ελλάδα: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ, SYNERGY, Κ&Ν, CHEMLAND, 

TECTOPROFIL, EMPROSS, ELVAL-ΒΙΟΧΑΛΚΟ, NORTHWEST, ATERMON, ZSCIENCE ENERGY, EBO, PROEX, GOLD AIR 

CARGO, 3G-GLOBAL, CYTA HELLAS, EUTRAIN, KRYSTALIS, RAYCAP, INTERMAT, IDEAL, SIMPLEX, CHROTEX, PROES, 

IMEPATREYS, ΚΑΪΜΑΚΑΣ TRANS, EKAB, ELVO, DERESKOS WINES, BIEMET, ILSS, MEGHATRON, INTRACOM, KOLIOS, 

ANYMH, ΔΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.α. καθώς και εκτός Ελλάδας: ΚΕΟ (CY), LORDOS PLASTICS (CY), GENNESIS (CY), 

CHRISTOUDIAS (CY), ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (CY), CHRISTODOULIDIS (CY), CTC - ARI (CY), ECODOMIKA (CY), KAZOULIS (CY), 

IPH (CY), LEADERS BRAND (CY), HARRIS CO (USA), MACAY (USA), TRW (USA), KMW (GE), BOING (USA), DEKAPLUS 



(CY), N-GATE (CY), KBR (UK), ROMTEL (RO), STM (TY), BC (TY-AL), STAR MEDICINE (CY) κ.α. Είναι μεταξύ των άλλων 

εφευρέτης / κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δημιουργός των μεθοδολογιών L.A.W. (Logistics Audit Wheel) και 

RE.LO.CA.M.m. (Reverse Logistics Capability Maturity model). 

  

Συμεωνίδης Παναγιώτης Ιnventory Management 

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος M.Sc του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, με ειδίκευση στα 

Logistics. 

Υπηρέτησε ως  Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) ειδικότητας Εφοδιασμού, από όπου αποστρατεύτηκε  με το  βαθμό 

του Υποπτεράρχου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε στις προβλεπόμενες  για την ειδικότητά του θέσεις σε 

Μονάδες,  Διοικήσεις , το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καθώς και στη NAMSA.  

Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια Συνέδρια Logistics, σε Συσκέψεις και Επιτροπές Εργασίας επιπέδου ΓΕΕΘΑ, ΝΑΤΟ και της 

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Διετέλεσε Εθνικός Αντιπρόσωπος της ΠΑ στην NATO Senior Logisticians Conference (1998-

2003), επίσης Καθηγητής στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας στο Μάθημα Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα, 

καθώς και εκπαιδευτής σε σχολεία επιμόρφωσης στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού στο Κέντρο Εφοδιασμού της ΠΑ.  

Έχει συγγράψει το βιβλίο «Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Επιπλέον, στο πλαίσιο των 

καθηκόντων του στην ΠΑ, εκπόνησε πλήθος γενικών και ειδικών διαδικασιών Εφοδιασμού, μέσω αναθεώρησης Παγίων 

Διαταγών και Εγχειριδίων ΓΕΑ στα αντικείμενα: Αποθήκευση, Διαχείριση και Διακίνηση  Ανταλλακτικών Αεροσκαφών & Ε/Π, 

Καύσιμων, Πυρομαχικών, Μεταφορές, Ιματισμός, Τροφοδοσία, Μηχανοργάνωση Εφοδιασμού. 

 

Ταραλάς Γεώργιος Περιβαλλοντική ΠολιτικήΟ Δ 

Ο Δρ. Γ. Ταραλάς σπούδασε σουηδική λογοτεχνία στο University of Upsala, αρχαιολογία και χημεία (BSc) στο University of 

Stockholm, πτυχιούχος χημικής μηχανολογίας (MSc), ενεργειακής μηχανικής και οικονομίας (LicSc) του Royal Institute of 

Technology in Stockholm (ΚΤΗ Stockholm). Κατέχει (Ph.D) στη χημική βιομηχανική μηχανική κατόπιν συνεργασίας μεταξύ ΚΤΗ-

Sweden, UCM-Spain, C. P. Saragossa-Spain και University of Ioannina-Hellas. Εκτελεστικός συντονιστής της σουηδικής εταιρείας 

S.E.P.Scandinavian Energy Project AB, πρόεδρος της ελληνικής/σουηδικής εταιρείας S.E.P.Scandinavian Energy Project Hellas 

Ltd και διευθύνων σύμβουλος της  ελληνικής/σουηδικής εταιρείας S.p.N.p. Scandinavian Proxima Nature Project & Co στην 

Ελλάδα, όπως και μέλος σουηδικών εταιρειών του ενεργειακού/περιβαλλοντικού τομέα στη Σουηδία 



 

Ταραλάς Γεώργιος Συνεργασία Ελλάδας και Σκανδιναβίας 

Οπως παραπάνω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Συνδιοργανωτές Συνεδρίου 'Defence and Security State of the Art 
Technology' 

Σύντομη Παρουσίαση των Συνδιοργανωτών 
 

 

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2012, αποτελώντας 

συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), ιδρυθείσης το 1994. 
    * Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεωπολιτικής 

(γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και επί διεθνών 

θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των 

εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων, καθώς και στην εκπλήρωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
    * Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ», διαθέτει 

ιστοσελίδα www.elisme.gr , εκπονεί μελέτες επ’ ωφελεία δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και διοργανώνει διαλέξεις, 

ημερίδες και συνέδρια. 
 

 

Σ.Α.Σ.Ι 
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι, με τον διακριτικό τίτλο: ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’, ξεκίνησε την 8η Νοεμβρίου 2013 στο Τατόι, με την 

ιδρυτική του Συνέλευση. Επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 1 Απριλίου 2014. 
Βασικός Σκοπός και στόχοι του Συνδέσμου, όπως από τα σχετικά Άρθρα του Καταστατικού του προκύπτουν είναι: 

1.    Η ενίσχυση της συναδελφικότητας των μελών του και η συλλογική προσφορά τους προς την Π.Α, την Πατρίδα και 

προς το Έθνος. 
2.    Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του 

3.    Συνδρομή προς το έργο της Π.Α, σε όλους τους τομείς και προβολή αυτού. 
4.    Αξιοποίηση του δυναμικού, της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών του. 

http://www.elisme.gr/


5.    Συνεργασία με φορείς που έχουν ομοειδείς στόχους και σκοπούς. 
 

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.ikaros.net , μπορείτε να δείτε με κάθε λεπτομέρεια το Καταστατικό , τον Κ.Ο.Λ, 

αλλά και τις μέχρι τώρα δραστηριότητες μας. 
 

Συντονιστές του Σεμιναρίου 
Το Συνέδριο συντονίζουν οι: 

   

Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Δντης Γ’ Κλάδου ΓΕΑ, Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ και Μέλος 

ΕΛΙΣΜΕ 

Αναστάσιος Μπασαράς, Σμήναρχος (ΜΗ) ε.α. και Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος 

ΕΛΙΣΜΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikaros.netâ/


Αγαπητοι Ανανώστες                                                                     Sponsorship 

Registration Form Κλικ:  
  
Αντισταθμιστικά Οφέλη 
Στην περίπτωση που γίνετε χορηγοί, συνδράμετε & μας στηρίξτε  θα έχετε τα ανταποδοτικά οφέλη, όπως: 
-Χρήση Stand Προβολής 
-Διαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης 
-Ανάρτηση Λογοτύπου στις ιστοσελίδες ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ΣΑ.Σ.Ι., Αναφορά χορηγίας στο Περιοδικό Ινστιτούτου, καθώς και 

Προβολή από Δυνητικούς Χορηγούς Επικοινωνίας. 
-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης Αναψυκτικών-Καφέδων  
-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης ελαφρού Γεύματος 
-Δυνατότητα Ένθετων διαφημιστικών δραστηριοτήτων στους Φακέλους της Εκδήλωσης. 
-Δυνατότητα ένα αριθμός στελεχών(υπαλλήλων σας), ανάλογος χορηγίας (με λογική έκπτωση ανάλογη του αριθμού),  να 

παρακολουθήσει δωρεάν την εκδήλωση. 
-Ανάλογη Μνεία και Προβολή της εταιρίας στην εκδήλωση  
-Ενσωμάτωση καταλόγου συμμετεχόντων στο σεμινάριο. 
  
Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι Στηρικτές - Δωρητές και Χορηγοί μας Τα Λογότυπα των  Χορηγών, 

Δωρητών και Στηρικτών, ανάλογα με τη συνεισφορά κατατασσονται σε τρεις κατηγορίες: Χρυσά, Αργυρά και Χαλκά και 

θα προβληθούν αναλόγως!  
Λ ο γ ό τ υ π α --- Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι 

 

Το Σεμινάριο είναι υπό την Αιγίδα του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Βόλος 

http://www.abc10.gr/communicationforms/sponsorship-registration
http://sbtke.gr/


 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCOMODATION 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ 

 

Στο πιο πλούσιο σε εικόνες βουνό, στο μαγευτικό Πήλιο, που ενδείκνυται για όλες τις εποχές του 
χρόνου διαθέτοντας το τέλειο σκηνικό, βρίσκεται το ξενοδοχείο ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ. 
Με επίκεντρο το «Αρχοντικό Τσοποτού», το πρώτο κτίριο στο Πήλιο που κτίστηκε επηρεασμένο 
απο τον «αιγυπτιώτικο ρυθμό» βρίσκεται το ξεχωριστό, πολυτελές και πλήρως ανακαινισμένο 
ξενοδοχείο μας. 
Μεσ'την καρδια της Πορταριάς, με φόντο το μοναδικό πάντρεμα του καταπράσινου ορεινού 
τοπίου και της υπέροχης παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής θα βρείτε το τέλειο 
καταφύγιο απο την καθημερινότητα. 

Check in   14:00 - 23:00    Check out    07:00 - 12:00 

Ακύρωση 



Δωρεάν! Για ακυρώσεις τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα χρεωθείτε με ακυρωτικά. 
Για ακυρώσεις ή αλλαγές αργότερα, θα χρεωθείτε με την πρώτη νύχτα. Σε περίπτωση μη 
εμφάνισης, θα χρεωθείτε με το συνολικό ποσό της κράτησης. 

Παιδιά κι επιπλέον κρεβάτια 

Δωρεάν! Όλα τα παιδιά κάτω των 2 ετών διαμένουν χωρίς χρέωση σε βρεφικές κούνιες. Η 
μέγιστη χωρητικότητα βρεφικών κρεβατιών σε ένα δωμάτιο είναι 1. Κάθε επιπλέον κρεβάτι πρέπει 
να ζητηθεί και να γίνει επιβεβαίωση από το ξενοδοχείο. 

Κατοικίδια 

Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. 

Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες 

Visa, Euro/Mastercard.   Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προ-εγκρίνει πιστωτικές κάρτες 
πριν από την άφιξη. 

CONFERENCE ROOM 

 

•    Αίθουσα  Σεμιναρίων – Συνεδρίων  χωρητικότητας   80  ατόμων  
•    Πλήρης εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων. 

– Εξωτερικός χώρος Διαλειμμάτων και Δεξιώσεων . 

  



  

  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΤΙΜΕΣ 

 

 60 ευρώ net standard double room/διανυκτέρευση/δωμάτιο Β/Β 

   

 



 75 ευρώ net superior double room/διανυκτέρευση/δωμάτιο Β/Β 

100 ευρώ net triple room/διανυκτέρευση/δωμάτιο Β/Β 
110 ευρώ net family room/διανυκτέρευση/δωμάτιο Β/Β 
200 ευρώ net Junior Suite/διανυκτέρευση/δωμάτιο Β/Β 
 

Στις τιμές συμπeριλαμβάνεται ο Φόρος Διαμονής. 

Breakfast! 

 

 Για όσους μένουν στο Ξενοδοχείο Δεσποτικό 

Το μπρέκφαστ περιλαμβάνεται στην τιμή του Δωματίου 

 Light Working Lunch 

 

 Tο κόστος για το working lunch, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει (κλαμπ σάντουιτς, χορτόπιτα, 
τυρόπιτα, κολοκυθόπιτα, σαλάτα χωριάτικη, σαλάτα ρόκα-παρμεζάνα, καναπεδάκια, finger food) 
είναι 10€ κατ΄άτομο. 

Οσοι επιθυμούν, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι 15/5/2018. 

Καφές και Αναψυκτικά 



 
 
Το κόστος για την ημερήσια κατανάλωση Coffee και συνοδευτικών είναι 5€ κατ' άτομο και θα 
περιλαμβάνει καφέ φίλτρου, χυμό πορτοκάλι, κριτσίνια, νερό μεταλλικό. 
Οσοι επιθυμούν, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι 15/5/2018. 



Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία

Παρουσίαση:
Σ.Α.ΣΙ. - ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Παρουσιαστής
Αναστάσιος Μπασαράς





ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
Σμχος (ΜΗ) ε.α. Αν. Στέλ. (τέως) ΝΑΤΟ, Συγγραφέας, 
Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα.  Απόφοιτος ΣΙ/ΣΜΑ, επιτυχών πρώτος. MSc  (Kent, 
UK). Απόφοιτος πολλών σχολείων Πληροφορικής και Π/Ε (Βέλγιο, Γαλλία,ΝΑΤΟ), 
Logistics M/Ε (Portland State University, ΗΠΑ).
Εκτενής γνώση και εμπειρία στην απόκτηση, διαχείριση/υποστηριξη μεγάλων 
συστημάτων, μηχανική RAMT (Reliability-Availability-Maintainability-Testability), 
Configuration Management, Πληροφορική, Ποιότητα και Μηχανική συστημάτων . 
Εξωτερικός καθηγητής, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Συγγραφέας των εγχειριδίων:
–Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
–Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και Παραδείγματα 
–Logistics: Management, Engineering & Support
–Πληθώρας άρθρων, προτύπων λειτουργικών διαδικασιών, οδηγιών, κανονισμών 
και εφαρμογών πληροφορικής.
Υπηρέτησε πάνω από  25 χρόνια στην ΠΑ . Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά 
από αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, 
επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" του 
Προγράμματος Αεράμυνας του ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ (Λουξεμβούργο). Συνιδρυτής και 
Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., Συνιδρυτής και Σύμβουλος Δ/Σ του Σ.Α.Σ.Ι. Μέλος  Αερ. 
Ακαδ. 
Είναι νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, πατέρας  τριών παιδιών 
Κωνσταντίνου (+), Αργυρούλας (+) και Γιώργου. 



• Γενικά Περί Έργων 
• Αναλυτική Δομή Εργασιών, 

Work Breakdown Structure

• Τεχνική Αξιολόγησης-Επισκόπησης Προγρ/τος, PERT 
(Program Evaluation Review Technique)

• Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής, (Critical Path Method)

• Διαγράμματα  Gantt
• Σχεδιασμός Επιμελητείας
• Τεχνικές Επισκοπήσεις Σχεδιασμού και Έλεγχοι 
• Εκτίμηση-Έλεγχος Κόστους Επιμελητείας

Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία



• Ορισμός έργου (Project)

• Περιορισμοί

• Προσέγγιση ανάπτυξης/υλοποίησης έργου
– Φάση έναρξης,
– Φάση προγραμματισμού,
– Φάση υλοποίησης ή παραγωγής,
– Παρακολούθηση και έλεγχος,
– Φάση περαίωσης.

Γενικά Περί Έργων 



• Γενικά
• Βασικές αρχές και κανόνες εκπόνησης WBS
– O Κανόνας του 100%
– Σαφήνεια και διακριτικότητα συστατικών στοιχείων και 

πακέτων εργασίας
– Επίπεδο Λεπτομέρειας
– Κωδικοποίηση/αρίθμηση 
στοιχείων
• Παράδειγμα WBS

Αναλυτική Δομή Εργασιών, WBS



• Γενικά
• Βασικά βήματα σχεδιασμού διαγράμματος PERT

– Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων και των ορόσημων.
– Καθορισμός της σειράς των δραστηριοτήτων.
– Σκιτσογράφηση του διαγράμματος PERT.
– Εκτίμηση των χρόνων των δραστηριοτήτων.
– Προσδιορισμός της Κρίσιμης Διαδρομής (Critical Path).
– Ενημέρωση με την πρόοδο του έργου. 

• Παράδειγμα PERT

Τεχνική Αξιολόγησης-Επισκόπησης Προγράμματος, PERT



• Γενικά
• Παράδειγμα

Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής, CPM



• Γενικά
• Παράδειγμα Διαγράμματος Gantt

Διαγράμματα  Gantt



Introduction to Project Management” video



• Γενικά
• Τεκμηρίωση Σχεδιασμού Επιμελητείας

– Προδιαγραφές
– Σχέδια Επιμελητείας

Σχεδιασμός Επιμελητείας



•Ολοκληρωμένο Σχέδιο Υποστήριξης Επιμελητείας 
(Ιntegrated Logistics Support Plan, ILSP)

•Περιεχόμενα ILSP

Σχέδια Επιμελητείας



• Σχέδιο Συντήρησης

• Σχέδιο Ανάλυσης Υποστηριξιμότητας (SAP)

• Σχέδιο Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας, 
Συντηρησιμότητας & Ελεγξιμότητας, RAMTP

• Σχέδιο Εφοδιαστικής Υποστήριξης (SSP)
Βασικά σημεία των σχεδίων ΕΔΩ!

Σχέδια Επιμελητείας



• Σχέδιο Εξοπλισμού Υποστήριξης & Δοκιμαστικών 
Συσκευών (TSEP)

• Σχέδιο Προσωπικού & Εκπαίδευσης (P&TP)
• Σχέδιο Τεχνικών Δεδομένων & Πληροφοριακών 

Συστημάτων(TD&ISP)
• Σχέδιο Συσκευασίας, Διακίνησης, Αποθήκευσης 

& Μεταφοράς (PHSTP) 

Βασικά σημεία των σχεδίων ΕΔΩ!

Σχέδια Επιμελητείας



• Σχέδιο Εγκαταστάσεων και Ευκολιών (FP)
• Σχέδιο Διαθέσιμων Μέσων Πληροφορικής (CRP)
• Σχέδιο Διανομής-Υποστήριξης Πελατών (D&CSP)
• Σχέδιο Υποστήριξης μετά την Παραγωγή (P-PSP)
• Σχέδιο Απόσυρσης Συστήματος(SRP)

Βασικά σημεία των σχεδίων ΕΔΩ!

Σχέδια Επιμελητείας



• Γενικές Απαιτήσεις
– Συμμετοχή και Ευθύνες Αναδόχου
– Συμμετοχή και Ευθύνες Αναθέτουσας Αρχής 

• Περιγραφή των Τεχνικών Επισκοπήσεων

Τεχνικές Επισκοπήσεις Σχεδιασμού και Έλεγχοι 



• Ορισμός Προέδρου ή Συμπροέδρου της σύσκεψης.

• Ατζέντα/πρόγραμμα (χρόνος, θέση, θέματα, υπεύθυνοι, 
βοηθήματα) σύσκεψης. Αίθουσα (ες) σύσκεψης.

• Επιμελητεία για το συμμετέχον προσωπικό της αναθέτουσας 
αρχής (ξενοδοχεία, σίτιση, μεταφορά κλπ).

• Επισκόπηση, ενημέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων όπως: 
CDRLs, τεχνικά δεδομένα, προδιαγραφές σχεδιασμού και 
ανάπτυξης, σχεδιαγράμματα, εγχειρίδια, προτάσεις 
τροποποιήσεων, κατάλογο ανταλλακτικών και υλικών επισκευής, 
παρουσιάσεις, δεδομένα και διαδικασίες δοκιμών κλπ.

Και άλλα όπως φαίνονται στο κείμενο της εισήγησης!

Συμμετοχή και Ευθύνες Αναδόχου 



• Ορίζει και λειτουργεί ως συμπρόεδρος. 

• Παρέχει εγκαίρως (συνήθως, 2 εβδομάδες πριν τη 
σύσκεψη)  στον Ανάδοχο το όνομα, τη θέση, τον φορέα, 
το βαθμό ασφάλειας (Security Clearance)  και τις 
πιθανές ανάγκες επιμελητείας του συμμετέχοντος 
προσωπικού.

• Και άλλα όπως φαίνονται στο κείμενο της εισήγησης!

Συμμετοχή και Ευθύνες Αναθέτουσας Αρχής



• Επισκόπηση Απαιτήσεων Συστήματος 
• Επισκόπηση Σχεδιασμού Συστήματος
• Επισκόπηση Αρχικού Σχεδιασμού
• Επισκόπηση Κρίσιμου Σχεδιασμού
• Επισκόπηση Ετοιμότητας Τεστ 
• Έλεγχος Λειτουργικής Σύνθεσης, FCA
• Έλεγχος Φυσικής Σύνθεσης, PCA
• Επισκόπηση Συμμόρφωσης 
• Επισκόπηση Ετοιμότητας Παραγωγής 

Βασικά σημεία εδώ!

Περιγραφή των Τεχνικών Επισκοπήσεων



• Σαφής ορισμός των στοιχείων (περιγραφή, άνθρωπο-
ώρες, κόστη, διάρκεια, χρονοπρογραμματισμός, 
απαιτούμενα μέσα κλπ) δραστηριοτήτων/εργασιών.

• Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων/εργασιών στην ανάλυση 
WBS.

• Αποτίμηση κόστους για κάθε εργασία/δραστηριότητα 
έργου.

• Εκτίμηση κόστους συλλογής, καταχώρησης, 
επεξεργασίας και αναφοράς πληροφοριών/δεδομένων.

• Ανάπτυξη μιας διαδικασίας για την αξιολόγηση και την 
κοστολόγηση όλων των διορθωτικών ενεργειών.

Εκτίμηση-Έλεγχος Κόστους Επιμελητείας



Introduction to Project Management” video



Ερωτήσεις

Γιατί?



Ένα έργο (Project) ορίζεται,
üΓενικά, ως ‘μια προσπάθεια που αναλαμβάνεται από ένα φορέα 
–οργανισμός, εταιρία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο- για την 
παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος, συστήματος, 
προγράμματος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος’. Όλα τα έργα έχουν 
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή 
εκτέλεσή τους, όπως: 
üΈνα σαφές αντικείμενο.
üΜια σαφή και καθορισμένη χρονική προθεσμία για την 
υλοποίηση.
üΣαφείς και καθορισμένους πόρους για την εκτέλεση.
üΈναν ιδιοκτήτη, ο οποίος προσδοκά την έγκαιρη υλοποίηση, 
είναι υπεύθυνος της διαχείρισης επένδυσης, αναλαμβάνει όλες τις 
σχετικές δαπάνες και είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία.
üΜια έμπειρη ομάδα έργου (Project Team) και έναν υπεύθυνο 
συντονιστή ή προϊστάμενο ή διαχειριστή (Project Manager).
üΚαθορισμένες διεργασίες και διαδικασίες διαχείρισης και 
υλοποίησης, κατάλληλης κλίμακας και πολυπλοκότητας του έργου. 



Περιορισμοί:
Όπως οποιαδήποτε ανθρώπινη επιχείρηση, τα έργα πρέπει να 
υλοποιηθούν και να παραδοθούν κάτω από ορισμένους 
περιορισμούς. 
Παραδοσιακά, αυτοί οι περιορισμοί έχουν καθιερωθεί, ως ‘σκοπός-γιατί 
πρέπει να γίνει;’, ‘χρόνος-πότε πρέπει να γίνει;’, και
‘προϋπολογισμός-πόσο θα κοστίσει;’ και, αναφέρονται επίσης ως 
‘Τρίγωνο Διαχείρισης του Έργου, Project Management Triangle’.

Μια πλευρά του τριγώνου δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να 
επηρεάσει τις άλλες δύο. Μια περαιτέρω βελτίωση διαχωρίζει 
την ποιότητα και την απόδοση του έργου από το σκοπό, 
προσθέτοντας μια τέταρτη συνιστώσα την ‘ποιότητα’.



φάση έναρξης του έργου
Kαθορίζει τη φύση και την έκταση της ανάπτυξης. Περιλαμβάνει 
τομείς και δραστηριότητες όπως: 
Περιγραφή του επιχειρησιακού προβλήματος -ή ευκαιρίας- Έκθεση 
Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου (Business Case) και Μελέτη 
Σκοπιμότητας (Feasibility Study), ώστε να προσδιοριστεί η 
εναλλακτική λύση με το μέγιστο καθαρό όφελος και την καλύτερη 
πιθανότητα επίλυσής του. 
Ανάλυση του Κόστους/Οφέλους (Cost-Benefit Analysis)
συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού.
Ανασκόπηση και επανεξέταση τρεχουσών δραστηριοτήτων.
Επιχειρησιακές και συμβατικές απαιτήσεις-προδιαγραφές του 
εξοπλισμού και των τελικών προϊόντων.
Ταυτοποίηση των μετόχων του έργου, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, καθώς και του προσωπικού υποστήριξης του έργου. 
Συγγραφή των υποχρεώσεων του έργου ή του  φακέλου του έργου 
(Statement Of Work, SOW), το οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ 
των άλλων, αντικείμενο, στόχους, παραδοτέα, δραστηριότητες, δομή, 
προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κινδύνους, περιορισμούς 
&όρους υλοποίησης έργου.



Ο προγραμματισμός του έργου
Eίναι η δεύτερη φάση του κύκλου. Πρέπει να εκπονηθούν διάφορα 
σχέδια και προγράμματα, όπως:
Το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου, αποτελούμενο από τα:
-Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων, 
-Σχέδιο Διαχείρισης Πόρων, δηλαδή ο καθορισμός ανθρώπινων 
πόρων, εξοπλισμού/ μηχανημάτων, αναγκαίων υλικών για κάθε 
εργασία/στάδιο, και
-Πρόγραμμα Πληρωμών, δηλαδή ο προσδιορισμός των ποσών 
πληρωμών και του χρόνου πραγματοποίησής τους. 
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων, εκτίμηση πιθανών κινδύνων 
καθορισμός μέτρων-ενεργειών αντιμετώπισης/περιορισμού τους. 
Το Σχέδιο Ποιότητας, δηλαδή στόχοι ποιότητας για τα παραδοτέα του 
έργου και οι διεργασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 
Το Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών, δηλαδή η διεργασία διαχείρισης των 
αιτήσεων για αλλαγές που έχουν άμεση επίπτωση στο αντικείμενο, 
κόστος, ποιότητα και χρονοδιάγραμμα του έργου. 
Το Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων, κριτήρια αποδοχής παραδοτέων 
έργου και διεργασίες εκτέλεσης δοκιμών αποδοχής.



Η φάση της υλοποίησης ή της παραγωγής, 

Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια φάση του κύκλου ζωής του έργου 
και συνίσταται από τις διεργασίες και τις δραστηριότητες για την 
εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών, που ορίζονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων και στο σχέδιο υλοποίησης του έργου. 
Η φάση αυτή περιλαμβάνει το συντονισμό του προσωπικού και 
πόρων, εκτέλεση και ολοκλήρωση των διαφόρων δραστηριοτήτων 
του έργου καθώς και κατασκευή ή παραγωγή των προϊόντων. 

Τα παραδοτέα (Deliverables) παράγονται ως προϊόντα των 
διεργασιών, που εκτελούνται όπως ορίζεται στο σχέδιο της 
υλοποίησης του έργου. 

Όλα τα σχέδια, προγράμματα και χρονοδιαγράμματα, που 
διαμορφώθηκαν στη φάση προγραμματισμού χρησιμοποιούνται 
για να διασφαλίζεται ότι το έργο  βαίνει όπως ο προγραμματισμός.



H παρακολούθηση και ο έλεγχος

Περιλαμβάνουν τις διεργασίες, που εκτελούνται για την παρακολούθηση και την 
εποπτεία της εκτέλεσης του έργου. Έτσι τα πιθανά προβλήματα μπορούν να 
εντοπιστούν έγκαιρα και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, όταν είναι απαραίτητο. 

Τέτοιες διεργασίες είναι: 
Μέτρηση των εκτελούμενων δραστηριοτήτων του έργου (πού είμαστε;).
Παρακολούθηση των μεταβλητών και παραμέτρων του έργου (κόστος, σκοπός, 
προσπάθεια, χρονοδιάγραμμα κ.α.) σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης του 
έργου και τη γραμμή βάσης (Baseline) του έργου (πού θα έπρεπε να 
είμαστε;).
Προσδιορισμός των διορθωτικών ενεργειών για τη σωστή αντιμετώπιση 
διαφόρων ζητημάτων και κινδύνων (Πώς μπορούμε να μπούμε ξανά σε καλό 
δρόμο;). 

Εντοπισμός παραγόντων και παραμέτρων που θα μπορούσαν να κατά-
στρατηγήσουν ή να παρακάμψουν ολοκληρωμένο έλεγχο αλλαγών.
Διαχείριση χρονοδιαγράμματος, πόρων, κόστους, κινδύνων, ποιότητας, 
αλλαγών, διαφόρων προβλημάτων και ζητημάτων, παραδοτέων του έργου. 
Παρακολουθείται η πραγματική πρόοδος δραστηριοτήτων υλοποίησης του 
έργου.



Η φάση της περαίωσης

Περιλαμβάνει την επίσημη παράδοση και την αποδοχή του έργου 
και συνεπώς την περάτωσή του. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Aρχειοθέτηση φακέλων, 

Κλείσιμο όλων των ανοικτών εντολών ενεργειών (Action Items), 

Κλείσιμο συμβάσεων, 

Αξιολόγηση υλοποίησης αποτελεσμάτων έργου, 

Συλλογή και τεκμηρίωση ‘πικρών εμπειριών, lessons learned’  
και βέλτιστων πρακτικών προς εφαρμογή σε παρόμοια μελλοντικά 
έργα, 

Αλλά και προγραμματισμό τυχόν απαιτούμενων επισκοπήσεων 
στη λειτουργία/χρήση (Post-Project Review). 



Παροχή οδηγιών, υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση αναδόχων.ΕΔΩ! Αναλυτική Θεωρία (Εγχειρίδιο Logistics management-Engineering-Support, Αναστάσιος Μπασαράς)



PERTβ
ολή εκθέσεων, αξιολόγηση αναδόχων.

There are two variants of PERT diagram construction. In 
the first variant the duration is denoted on arrow 
connecting diagram nodes. Such diagram type is called 
AOA (activity on arrow). 
The second type of PERT diagram is called AON (activity 
on node). In such diagram the information about the task 
duration is denoted in the diagram node and each task is 
represented in the form of rectangle with the definite set 
of fields. These are : task name, duration, early and late 
starts and early & late finishes of task and also the float 

Αναλυτικο Παραδειγμα ΕΔΩ!
Εγχειρίδιο Logistics management-Engineering-
Support, Αναστάσιος Μπασαράς)



CPM Παράδειγμα-Θεωρία ΕΔΩ! (Εγχειρίδιο Logistics 

management-Engineering-Support, Αναστάσιος Μπασαράς)



Παροχή οδηγιών, υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση αναδόχων.Εκδοση  
4.0

ΑΔΕ Υπεύ / 
θυνος Αρχή Τέλος Ημέ/

ρες ΑΗΜ Ωρες

1 1758
1.1 Α11 5/3 8/1
1.1.1 Α111 Sα 5/3 8/1 65 0.40 208
1.1.2 Α112 Sα 5/4 5/28 19 0.30 46
1.1.3 Α113 Bα 5/24 6/3 9 0.20 14
1.1.4 Α114 Nα 5/17 5/17 1 0.20 2
1.1.5 Α115 Ιλ 6/7 6/7 1 8.00 64
1.1.6 Α116 ολοι 3 4.00 96
1.1.7 Α17 ολοι 1 4.00 32
1.2 Α12
1.2.1 Α121 5/24 7/13
1.2.2 Α122 Bβ 5/24 5/28 5 2.00 80
1.2.3 Α123 Sα 5/28 6/25 21 4.00 672
1.2.4 Α124 Nα 6/14 7/2 15 1.00 120
1.2.5 Α125 Sα 7/6 7/7 2 8.00 128
1.2.6 Α126 Nα 7/8 7/13 4 2.00 64
1.3 Α13 7/15 8/3
1.3.1 A131 Nα 7/15 7/15 1 1.00 8
1.3.2 A132 Sα 7/19 7/20 2 8.00 128
1.3.3 A133 Nα 7/26 7/30 5 2.00 80
1.3.4 A134 Sα 8/2 8/3 2 1.00 16
1.3.5 A135 ΡΚ 8/3 8/3 1 0.10 1
Α1.4 A14 3/16 3/29

Εργασία Nα 3/16 3/17 0 0
Εργασία Sα 3/17 3/20 0 0
Εργασία Nα 3/18 3/23 0 0
Εργασια Sα 3/19 3/26 0 0
Εργασία ΡΚ 3/20 3/29 0 0

Εργο  'Α '

Μήνας-1 Μήνας-2 Μήνας-3

6/14 6/21 7/5 7/12 7/19 7/26 8/26/285/17 5/24 5/31 6/7Δραστηριότητα 5/3 5/10

GANTT DIAGRAM



1.0   Εισαγωγή  
 1.1   Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής  
 1.2   Περιγραφή και Ιστορικό του Συστήματος 
 1.3   Στρατηγική Απόκτησης Επιμελητείας 
 1.4   Σχετικές Παραπομπές και Προδιαγραφές  
2.0    Χαρακτηριστικά  του Συστήματος 
 2.1   Λειτουργικές Απαιτήσεις Συστήματος  
 2.2   Φιλοσοφία Συντήρησης Συστήματος  
 2.3   Λειτουργική Ανάλυση και Κατανομή  
 2.4   Αποτελέσματα Έρευνας Επιμελητείας 
 2.5   Μελέτες Σκοπιμότητας  
 2.6   Λοιπές Απαιτήσεις 
3.0    Σχεδιασμός και Διαχείριση της Ολοκληρωμένης Επιμελητείας (Integrated 

Logistics Support,ILS) 
 3.1   Απαιτήσεις Προγράμματος  
 3.2   Οργανωτική Δομή της ILS 
 3.3   Οργάνωση Προμηθευτών/Υπεργολάβων  
 3.4   Οργανωτικές Διασυνδέσεις (Organizational Interfaces) 
 3.5   Αναλυτική Δομή Εργασιών (WBS) 
 3.6   Χρονοδιαγράμματα Δραστηριοτήτων και Μείζονα  Ορόσημα 

(Task Schedules and Major Milestones)  
 3.7   Προβλέψεις Κόστους  
 3.8   Επισκοπήσεις Προγράμματος, Αξιολόγηση και Έλεγχος  
 3.9   Επικοινωνία (Εκθέσεις και Τεκμηρίωση)  
 3.10 Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 
4.0     Βασικά Σχέδια ILS  
 4.1   Σχέδιο Ανάλυσης Υποστηριξιμότητας (SAP) 

 4.2   Σχέδιο Αξιοπιστίας, Διαθ/τας, Συντ/τας και    Ελεγξ/τας (RAMTP) 
 4.3   Σχέδιο Εφοδιαστικής Υποστήριξης (SSP) 
 4.4   Σχέδιο Εξοπλισμού Υποστήριξης & Δοκιμαστικών Συσκευών(TSEP) 
 4.5   Σχέδιο Προσωπικού & Εκπαίδευσης (P&TP) 
 4.6   Σχέδιο Τεχνικών Δεδομένων&ΠληροφοριακώνΣυστημάτων(TD&ISP) 
 4.7   Σχέδιο Συσκευασίας, Διακ/σης, Αποθ/σης & Μετ/ράς(PHSTP)  
 4.8   Σχέδιο Εγκαταστάσεων και Ευκολιών (FP) 
 4.9   Σχέδιο Διαθέσιμων Μέσων Πληροφορικής(CRP) 
 4.10 Σχέδιο Διανομής και Υποστήριξης Πελατών(D&CSP) 
 4.11 Σχέδιο Υποστήριξης μετά την Παραγωγή(P-PSP) 
 4.12 Σχέδιο Απόσυρσης Συστήματος(SRP) 

ILS PLAN



Σχέδιο Συντήρησης : Αναφέρεται στο συνολικό σχέδιο υποστήριξης 
του συστήματος και των προϊόντων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια 
περιγραφή των προτεινόμενων επιπέδων συντήρησης, τις αρμοδιότητες 
και τις υπευθυνότητες εκτέλεσης της συντήρησης, τόσο για τον 
προμηθευτή, όσο και για τον πελάτη ή χρήστη, τα κριτήρια και στοιχεία 
όπως: ανταλλακτικά και εξαρτήματα επισκευής, εξοπλισμός υποστήριξης 
και δοκιμαστικές συσκευές, δύναμη και δεξιότητες του τεχνικού 
προσωπικού, παράγοντες αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την 
ικανότητα υποστήριξης, κατανομή και κίνηση υλικών, περιβάλλον 
υποστήριξης κλπ. Οι απαιτήσεις της συντήρησης πρέπει να 
ενσωματώνονται από την αρχή στο σχεδιασμό του συστήματος.

Σχέδιο Ανάλυσης Υποστηριξιμότητας (SAP): Το SAP είναι ένα 
βασικό σχέδιο προγραμματισμού και διαχείρισης εκείνων των 
δραστηριοτήτων υποστήριξης, που ολοκληρώνονται πρώτιστα κατά τη 
διεργασία της απόκτησης των συστημάτων. Αυτές οι δραστηριότητες 
αφορούν τον καθορισμό και μελέτη των απαιτήσεων επιμελητείας, τη 
σχεδίαση σημαντικών λειτουργιών διασυνδέσεων, αντισταθμιστικές 
μελέτες και αναλύσεις, μοντέλα υποστήριξης, συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων, επισκοπήσεις σχεδιασμού, διάφορες μελέτες αξιολόγησης.



Σχέδιο Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας& 
Ελεγξιμότητας, RAMTP: Οι απαιτήσεις RAMT μαζί με τους ανθρώπινους 
παράγοντες (εργονομία, ασφάλεια, υγιεινή) θα πρέπει να ενσωματωθούν με τις 
άλλες λειτουργίες και παραμέτρους της επιμελητείας που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό και να πραγματωθούν κατά την απόκτηση ενός συστήματος. 
Το σχέδιο RAMTP περιγράφει το πρόγραμμα του αναδόχου για τη RAMT και 
τον τρόπο της διεξαγωγής του, περιγράφει επίσης τους ελέγχους και τα μέσα 
μέτρησης και παρακολούθησης των χαρακτηριστικών RAMT που επιβάλλονται 
στους υπεργολάβους και τους υπο-προμηθευτές των διαφόρων μονάδων του 
συστήματος. 

Σχέδιο Εφοδιαστικής Υποστήριξης (SSP): Οι απαιτήσεις της 
εφοδιαστικής υποστήριξης καθορίζονται κατά τη διεργασία ανάλυσης της 
υποστηριξιμότητας. Το σχέδιο SSP προσδιορίζει τις εφοδιαστικές απαιτήσεις, 
όπως η ταυτοποίηση υλικών, κατάλογοι υλικών, κωδικοποίηση στοιχείων, 
προμήθεια και απόκτηση ανταλλακτικών/εξαρτημάτων επισκευής, αναλώσιμων 
καθώς και αποθεμάτων, επιπλέον περιγράφει τις μεθόδους και διαδικασίες για 
την εφοδιαστική πρόνοια της υποστήριξης του συστήματος καθόλη την 
προβλεπόμενη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 



Σχέδιο Εξοπλισμού Υποστήριξης & Δοκιμαστικών Συσκευών (TSEP): 

Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τις απαιτήσεις και περιγράφει τις μεθόδους και τις 
διαδικασίες για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς & για έλεγχο 
και διανομή του στις διάφορες εγκαταστάσεις του πελάτη. 
Σχέδιο Προσωπικού & Εκπαίδευσης (P&TP): Οι ειδικές απαιτήσεις για 
το προσωπικό της συντήρησης και υποστήριξης, όσον αφορά τη δύναμη, τα 
επίπεδα δεξιοτήτων και τα καθήκοντα στις διάφορες θέσεις καθορίζονται με τη 
διεργασία της ανάλυσης της υποστηριξιμότητας. Οι απαιτήσεις αυτές 
λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση και την κατάρτιση του Σχεδίου 
Προσωπικού& Εκπαίδευσης, ώστε το προσωπικό του χρήστη να αποκτήσει τις 
δεξιότητες που χρειάζονται για τη λειτουργία επιμελητεία συστήματος.
Σχέδιο Τεχνικών Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων (TD&ISP): 

Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος, 
διαδικασίες συντήρησης και εξυπηρέτησης, διαδικασίες εγκατάστασης και 
αποδοχής /παραλαβής συστήματος, διαδικασίες/απαιτήσεις διακρίβωσης ΔΣ 
οδηγίες γενικών επιθεωρήσεων, ανακοινώσεις αλλαγών &τροποποιήσεων κλπ.
Σχέδιο Συσκευασίας, Διακίνησης, Αποθήκευσης & Μεταφοράς (PHSTP): 

Το σχέδιο αυτό καλύπτει βασικές μεθόδους &διαδικασίες διανομής/μεταφοράς 
μηχανημάτων, μέσων υποστήριξης, υλικών της υλικοτεχνικής υποστήριξης από 
τις εγκαταστάσεις του παραγωγού στις εγκαταστάσεις και στις επιχειρησιακές 
μονάδες του πελάτη. Ειδικά μέσα διακίνησης και χειρισμού, υλικό συσκευασίας 
και απαιτήσεις αποθήκευσης προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται κατά την 



Σχέδιο Εγκαταστάσεων και Ευκολιών (FP): Το σχέδιο αυτό 
περιγράφει τις εγκαταστάσεις, αποθήκες, συνεργεία συντήρησης και 
εξοπλισμό που χρειάζονται για τους ελέγχους του συστήματος, 
εκπαίδευση προσωπικού, επιχειρησιακή λειτουργία και υλικοτεχνική 
υποστήριξη.

Σχέδιο Διαθέσιμων Μέσων Πληροφορικής (CRP):
Με την εμφάνιση του συνεχώς αυξανόμενου λογισμικού, τα σημερινά 
συστήματα, & ιδιαίτερα μεγάλα συστήματα, χρειάζονται πάντοτε να 
έχουν, στο πακέτο ILSP, ένα σχέδιο διαθέσιμων μέσων 
πληροφορικής.

Σχέδιο Διανομής και Υποστήριξης Πελατών (D&CSP):
Ο σκοπός του σχεδίου D&CSP είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις 
υποστήριξης για το σύστημα και τα διάφορα τμήματα του, να 
περιγραφούν ο βαθμός και η έκταση της αρχικής υποστήριξης του 
πελάτη, όπως χρονοδιάγραμμα, διάρκεια, δύναμη προσωπικού 
αναδόχου, αρμοδιότητες και υπευθυνότητες προσωπικού αναδόχου και 
πελάτη, εκπαίδευση στην πράξη, ανταλλακτικά κ.α. και να περιγραφεί η 
διαδικασία για τη μετάβαση του πελάτη στην πλήρη λειτουργία και 
υποστήριξη του συστήματος.



Σχέδιο Υποστήριξης μετά την Παραγωγή (P-PSP): 
Το σχέδιο καλύπτει την υλικοτεχνική υποστήριξη για ένα σύστημα 
ή μέρη ενός συ-στήματος, αφότου διακόπτεται η βασική ικανότητα 
παραγωγής του, και κάποια μέρη και υλικά του συστήματος 
καταργούνται και αποσύρονται σταδιακά.

Σχέδιο Απόσυρσης Συστήματος(SRP): 
Αυτό το σχέδιο καλύπτει την απόσυρση και τη σταδιακή 
κατάργηση του εξοπλισμού, την αποσυναρμολόγηση και την 
αποκατάσταση των υλικών και την τελευταία διάθεση του 
κατάλοιπου υλικού (Residual Material)..



Οι τεχνικές επισκοπήσεις σχεδιασμού και οι έλεγχοι:
Διενεργούνται για να διαπιστωθεί η πρόοδος του έργου, η τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και η επίλυση των ανοιχτών 
προβλημάτων και θεμάτων.
Υποβάλλονται, σχολιάζονται και γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται τα 
προβλεπόμενα συμβατικά CDRLs.
Εντοπίζονται νέα προβλήματα και ανατίθενται διορθωτικές ενέργειες.
Αποφασίζονται και εγκρίνονται αλλαγές και τροποποιήσεις έργου κλπ.
Επιπλέον, οι τεχνικές επισκοπήσεις και οι έλεγχοι σχετίζονται με:
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων,
Δοκιμή και αξιολόγηση προϊόντων και συστημάτων,
Τομείς μηχανικής συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας, 
συντηρησιμότητας και διαθεσιμότητας, εργονομίας, διασφάλισης 
ποιότητας, ασφάλειας κλπ.
Σχεδιαστική μηχανική προϊόντων και συστημάτων,
Ικανότητα παραγωγής, Ανάλυση υποστηριξιμότητας,
Εφοδιαστική υποστήριξη,
Διαχείριση συνθέσεων  (Configuration),
Αναβάθμιση και τροποποίηση προϊόντων και συστημάτων.



14.4. Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής CPM  
 
Η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής CPM (Critical Path Method) είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση ενός 
έργου, το οποίο βασίζεται σε ένα μαθηματικό αλγόριθμο 
προγραμματισμού της σειράς των δραστηριοτήτων του έργου.  
Η μέθοδος αναπτύχθηκε το 1957 από την εταιρία χημικών 
προϊόντων των ΗΠΑ DuPont. Έμφαση δίνεται στην 
αντισταθμιστική σχέση (trade-off)  μεταξύ του κόστους και του 
συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης ενός έργου π.χ. για κάποιες 
δραστηριότητες είναι δυνατό να μειώσουμε το χρόνο 
ολοκλήρωσής τους, αν αυξήσουμε το κόστος τους. Πόσο μια 
τέτοια επιλογή μεταβάλει τον προϋπολογισμό και το χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου; Που βρί-σκεται η βέλτιστη λύση; 

Η μέθοδος CPM προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως η παροχή 
μιας άποψης ενός έργου με γραφήματα, η πρόβλεψη του 
απαιτούμενου χρόνου περάτωσης ενός έργου και ο εντοπισμός 
των δραστηριοτήτων, που είναι κρίσιμες ή μη κρίσιμες για την 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενός έργου. 

Η μείζων διάκριση μεταξύ των μεθόδων PERT και CPM είναι η 
χρήση των στατιστικών πιθανοτήτων στην μέθοδο PERT. Κατά 
τα άλλα, παρά τις κάποιες μικρές διαφορές στην απεικόνιση και 
στην ορολογία, οι προσεγγίσεις είναι παρόμοιες. 

Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό ενός διαγράμματος CPM 
είναι τα ίδια με τα βή- ματα του σχεδιασμού ενός διαγράμματος 
PERT και είναι τα παρακάτω: 

· Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων και των ορόσημων. Το 
πρώτο βήμα είναι η σύνταξη του καταλόγου των κύριων 
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας ως βάση την αναλυτική 
δομή των εργασιών WBS του έργου και προσδιορίζοντας 
όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου. Το δεύτε-ρο βήμα είναι η διάσπαση 
των δραστηριοτήτων σε διαχειρίσιμες εργασίες και η 
ανάπτυξη του αναλυτικού καταλόγου των δραστηριοτήτων 
που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα για την 



πρόσθεση των πληροφοριών της αλληλεξάρτησης, της 
διαδοχής και της χρονικής διάρκειας. 

· Καθορισμός της σειράς και της αλληλεξάρτησης των 
δραστηριοτήτων. Αφού οι δραστηριότητες προσδιοριστούν 
και διασπαστούν σε μικρότερες συνιστώσες, πρέ- πει να 
συσχετιστούν μεταξύ τους, ώστε να καθοριστούν η σειρά με 
την οποία οι δραστηριότητες θα πρέπει να αναληφθούν  και 
οι αλληλεξαρτήσεις τους πχ. ποια δραστηριότητα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί, πριν από την έναρξη κάποιας άλλης;  

· Σχεδιασμός του διαγράμματος CPM. Ο καλύτερος τρόπος  
της περιγραφής του βήματος αυτού είναι μέσω του 
παραδείγματος που ακολουθεί. Αρχικά το CPM αναπτύχθηκε 
ως ένα δικτύωμα απεικόνισης AON(Αctivity Οn Νode), αλλά 
πολλοί σχεδιαστές έργων προτιμούν την απεικόνιση 
ΑΟΑ(Αctivity Οn Αrc). 

· Εκτίμηση των χρόνων των δραστηριοτήτων. Η εκτίμηση της 
διάρκειας των δραστη-ριοτήτων είναι η διεργασία της 
διαμόρφωσης μιας ρεαλιστικής εκτίμησης του πιθα- νού 
χρόνου της ολοκλήρωσης καθεμιάς δραστηριότητας. Η 
μεθοδος CPM είναι ένα ντετερμινιστικό μοντέλο που δεν 
λαμβάνει υπόψη τη διακύμανση στο χρόνο ολο- κλήρωσης, 
έτσι μόνο ένας αριθμός χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του 
χρόνου μια δραστηριότητας. Προκειμένου να διασφαλίζεται 
μια ρεαλιστική εκτίμηση, αυτή θα πρέπει να γίνεται από 
προσωπικό, που διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και 
την εμπειρία της διαχείρισης παρόμοιων δραστηριοτήτων 
στο παρελθόν, λαμβά- νοντας υπόψη τους περιορισμούς και 
υποθέσεις του έργου, ιστορικές πληροφορίες ανάλογων 
έργων, απαιτήσεις σε πόρους και εντοπισμένους κινδύνους. 

· Προσδιορισμός της κρίσιμης διαδρομής. Η κρίσιμη διαδρομή 
είναι η σειρά των δρα- στηριοτήτων που υπαγορεύει την 
ημερομηνία λήξης του έργου. Αν η ολοκλήρωση ενός έργου 
χωρίς καθυστέρηση είναι απαραίτητη, θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες της κρίσιμης διαδρομής και 
στους πόρους που ανατίθενται σε αυτές. Κάθε 



δραστηριότητα της κρίσιμης διαδρομής είναι μια κρίσιμη 
δραστη- ριότητα. Μία δραστηριότητα χαρακτηρίζεται 
κρίσιμη, όταν δεν έχει περιθώριο υστέ- ρησης. Εξαιτίας της 
σημαντικής σχέσης μεταξύ των κρίσιμων δραστηριοτήτων 
και της ημερομηνίας περάτωσης του έργου, ο υπεύθυνος 
συντονιστής του έργου πρέπει να γνωρίζει πάντα την κρίσιμη 
διαδρομή και να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
επηρεάζεται, όταν τροποποιούνται κάποιες δραστηριότητες, 
ώστε να επιλύονται προβλήματα υπερβολικής 
χρησιμοποίησης των πόρων, όταν πχ. τροπο- ποιούνται 
στοιχεία κόστους, αναθεωρείται το αντικείμενο ή 
πραγματοποιούνται αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα του 
έργου. Για τον προσδιορισμό της κρίσιμης δια- δρομής 
χρειάζονται τέσσερις παράμετροι για κάθε δραστηριότητα:  

– ES -Ενωρίτερος χρόνος έναρξης: το απώτερο χρονικό 
σημείο κατά το οποίο η δραστηριότητα μπορεί να 
ξεκινήσει δεδομένου ότι πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα 
οι προηγούμενες δραστηριότητες.  

– EF -Ενωρίτερος χρόνος λήξης: ίσος με ES+Χρόνος που 
απαιτείται για την ολο-  κλήρωση της δραστηριότητας.  

– LF –Βραδύτερος χρόνος λήξης: ο βραδύτερος χρόνος 
κατά τον οποίο μπορεί να εκτελεστεί μια δραστηριότητα 
χωρίς καθυστέρηση στο όλο έργο.  

– LS –Βραδύτερος χρόνος έναρξης: ίσος με LF-Χρόνος που 
απαιτείται για την ολο κλήρωση της δραστηριότητας.  

· Η περίσσεια χρόνου S  δίνεται από τις σχέσεις: S=LS-ES ή 
S=LF-EF 

· Η κρίσιμη διαδρομή είναι η διαδρομή μέσω των 
δραστηριοτήτων του διαγράμματος που δεν έχουν περίσσεια 
χρόνου (S=0). Μια καθυστέρηση στην κρίσιμη διαδρομή 
καθυστερεί του έργο. Ομοίως, για να επιταχυνθεί το έργο 
είναι αναγκαίο να μειωθεί ο συνολικός χρόνος, που απαιτείται 
για τις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής. 

· Ενημέρωση με την πρόοδο του έργου. Προσαρμόζουμε το 
διάγραμμα CPM, καθώς προοδεύει το έργο.  



 
Το διάγραμμα CPM μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση 

πακέτων λογισμικού (MS Pro- ject, Primavera Project Planner-P, 
Project Scheduler-PS8 κλπ) καθώς και με το MS  Excel  (στο 
διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα απαντήσεων στη αναζήτηση ‘excel  
CPM’). 

Το παράδειγμα που ακολουθεί, απεικονίζει, κατά τον καλύτερο 
τρόπο, όλα τα παρα- πάνω βήματα για το σχεδιασμό ενός 
διαγράμματος CPM. 
 
Παράδειγμα 
Έστω το παρακάτω έργο: 
 

Αριθμός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή 
Δραστηριότητας 

Πιθανός 
Χρόνος m  (Εβδ) 

1 Σχεδιασμός Προϊόντος 6 
2 Σχεδιασμός Συσκευασίας Προϊόντος 2 
3 Παραγγελία & Παραλαβή Υλικών Σχεδιασμού 3 
4 Παραγγελία & Παραλαβή Υλικών Συσκευασίας 2 
5 Συναρμολόγηση Προϊόντος 4 
6 Σύνθεση Συσκευασίας 1 
7 Πακετοποίηση Προϊόντος 1 
8 Τεστ Αγοράς 6 
9 Επανασχεδιασμός Προϊόντος 3 
10 Επανασχεδιασμός Συσκευασίας Προϊόντος 1 
11 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων στο Συμβούλιο 1 

 

(1) Να σχεδιάστε το διάγραμμα CPM (2) Πόσο είναι η κρίσιμη 
διαδρομή του έργου;  

Αρχίζοντας από την πρώτη δραστηριότητα, του καταλόγου 
των δραστηριοτήτων, συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα 
διαδοχής και αλληλεξάρτησης των δραστηριοτήτων, με βάση την 
πρόταση ‘Η δραστηριότητα (αριθμός δραστηριότητας) πρέπει να 
περατωθεί πριν οι δραστηριότητες (αριθμός ή αρι-θμοί 
δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων) μπορέσουν να αρχίσουν’. 
Για ευκρίνεια, γράφουμε μόνο τις αμέσως επόμενες διαδοχές, 
δηλαδή τις δραστηριότητες που είναι κοντά χρονικά. 

 
 

Η δραστηριότητα  
Πρέπει να περατωθεί  πριν 

Η δραστηριότητα (ες) 
                          μπορέσει να αρχίσει’. 

1  3 
2  4 



3  5 
4  6 
5  7 
6  7 
7  8 
8  9,10 
9  11 

10  11 
11  - 

 
Σχεδιάζουμε  το διάγραμμα CPM, παραθέτοντας διαδοχικά όλες τις δραστηριότητες, από την αρχή 

ως το τέλος, αριθμώντας τους κόμβους με τους αριθμούς των δραστηριοτήτων και παρενθέτοντας την 
πιθανή διάρκειά τους. 

 

1 (6) 3 (9) 5 (4) 9 (3)

7 (1) 8 (6) 11 (1)

2 (2) 4 (2) 6 (1) 10 (1)
 

 
Συμπληρώνουμε τον πίνακα των ενωρίτερων και βραδύτερων χρόνων εκκίνησης και λήξης των 

δραστηριοτήτων, ξεκινώντας από την πρώτη δραστηριότητα: 
 

Δ ES (1) EF (2) LS(4) LF (3) S (5) ΠΚ EΚ m 
1 0 6 0 6 0 0 3 6 
2 0 2 8 10 8 0 4 2 
3 6 9 6 9 0 1 5 3 
4 2 4 10 12 8 2 6 2 
5 9 13 9 13 0 3 7 4 
6 4 5 12 13 8 4 7 1 
7 13 14 13 14 0 5,6 8 1 
8 14 20 14 20 0 7 9,10 6 
9 20 23 20 23 0 8 11 3 

10 20 21 22 23 2 8 11 1 
11 23  24 23 24 0 9,10  0 1 
(1) ES= Max των ES των Προηγούμενων Κόμβων (ΠΚ) της Δραστηριότητας(Δ) 
(2) EF = ES + m 
(3) LF = Min των LS των Επόμενων Κόμβων (ΕΚ) της Δραστηριότητας (Δ) 
(4) LS = LF - m 
(5) Si = LSi   - ESi     ή = LFi – EFi 

 
Η κρίσιμη διαδρομή είναι η διαδρομή μέσω των δραστηριοτήτων του διαγράμματος που δεν έ-χουν 

περίσσεια χρόνου (S=0), δηλαδή η 1 à 3 à 5 à 7 à 8 à 9 à 11. Η διάρκεια της κρίσιμης διαδρομής 
είναι 6+9+4+1+6+3+11=24 εβδομάδες. 



1 (6) 3 (9) 5 (4) 9 (3)

7 (1) 8 (6) 11 (1)

2 (2) 4 (2) 6 (1) 10 (1)
 

 

Οι δραστηριότητες 1, 3, 5, 7, 8, 9 και 11 είναι οι κρίσιμες 
δραστηριότητες. Μπορεί να υπάρχει πάνω από μια κρίσιμη 
διαδρομή, είναι λοιπόν προτιμότερο να µιλάµε για κρίσιμες 
δραστηριότητες αντί για κρί- σιμη διαδρομή. (π.χ. αν η 
δραστηριότητα 10 χρειαζότανε 3 εβδομάδες, όσο και η 9,τότε θα 
είχαμε δύο κρίσιμες διαδρομές: τις 1à 3à 5à 7à 8 à9 à11 
και 1à 3à 5 à7 à8 à10 à11). 

Δραστηριότητες µε μεγάλες περίσσειες χρόνου είναι και οι 
λιγότερο κρίσιμες. Ακόμα κι αν µειώσουµε το χρόνο 
ολοκλήρωσής τους δεν κερδίζουμε τίποτα. Αλλά και αν αυξηθεί η 
διάρκειά τους, μέχρι το περι- θώριο που δείχνει η περίσσεια, ο 
συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου παραμένει ο ίδιος. 
Αν, όμως αυξηθεί ο χρόνος των κρίσιμων δραστηριοτήτων ,τότε 
όλο το έργο καθυστερεί! 

 
 
 



Εισαγωγή:  
Τα στελέχη επιμελητείας είναι απαραίτητο να έχουν τη γνώση και να 
είναι εξοικειωμένα με βασικές τεχνικές και μεθόδους, που 
χρησιμοποιούνται στη διαχείριση προγραμμάτων και έργων. Έτσι στη 
συνέχεια θα δούμε κάποια βασικά στοιχεία για τα έργα και θα 
παρουσιάσουμε και περιγράψουμε την αναλυτική δομή εργασιών, τις 
τεχνικές και τις μεθόδους του χρονικού προγραμματισμού των έργων 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) και CPM (Critical Path 
Method), το διάγραμμα Gantt, το σχεδιασμό της επιμελητείας, τις 
τεχνικές επισκοπήσεις και τους ελέγχους του σχεδιασμού.  
WBS: Η Αναλυτική Δομή Εργασιών είναι μια τεχνική, που 
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό έργων και εφαρμοσμένη μηχανική 
συστημάτων , για τον ορισμό, οργάνωση, ανάλυση και ιεραρχική 
απεικόνιση των διακριτών στοιχείωνεργασιών ολοκλήρωσης του έργου.  
-O Κανόνας του 100%: Η ΑΔΕ δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
εργασία πέρα από το αντικείμενο του έργου, δηλαδή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 100% των εργασιών του έργου. Ο κανόνας ισχύει για όλα 
τα επίπεδα και σκέλη της ιεραρχίας.  
-Σαφήνεια και διακριτικότητα συστατικών στοιχείων και πακέτων 
εργασίας: Δεν πρέπει να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και ασάφειες 
μεταξύ δύο οιωνδήποτε συστατικών στοιχείων ή πακέτων εργασίας της 
ΑΔΕ, γιατί οδηγούν σε διπλοεργασίες, παρεξηγήσεις, συγχύσεις στη 
λογιστική και αποτίμηση των δαπανών του έργου αλλά και συγκρούσεις 
για την ευθύνη και τη δικαιοδοσία της περάτωσης των εργασιών. 
Πρέπει να υπάρχει ένα λεξικό της ΑΔΕ, το οποίο διασαφηνίζει όλα τα 
πακέτα εργασίας και συστατικά στοιχεία.  
-Επίπεδο Λεπτομέρειας: Ένα βασικό θέμα στην κατασκευή της ΑΔΕ 
είναι το βάθος της ανάλυσης στην οποία θα πρέπει να φτάσουμε. Με 
άλλα λόγια, πόσα επίπεδα και πακέτα εργασιών θα πρέπει να έχει η 
ΑΔΕ του έργου μας; Ένας πολύ γενικός κανόνας είναι ότι η χρονική 
διάρκεια των δραστηριοτήτων σε κάθε WP πρέπει συνολικά να είναι 8-
80 ώρες .  
-Κωδικοποίηση και αρίθμηση στοιχείων: Είναι σύνηθες τα στοιχεία της 
ΑΔΕ, να αριθμούνται σειριακά σε μια σχετική ιεραρχική δομή. 

 
PERT: Δ13: Η τεχνική της αξιολόγησης και της επισκόπησης 
προγράμματος (Program Evaluation and Review Technique, PERT) είναι 
ένα μοντέλο διαχείρισης έργων, που αναπτύχθηκε από το Πολεμικό 
Ναυτικό των ΗΠΑ το 1958. Η τεχνική PERT είναι μια μέθοδος του 
καθορισμού και της ανάλυσης των εργασιών(Tasks) που 



περιλαμβάνονται στην εκτέλεση ενός έργου, ειδικά, των χρόνων 
εκτέλεσης κάθε εργασίας, της διαφάνειας των αλληλεπιδράσεων και 
ευαισθησιών των εργασιών και του υπολογισμού του χρόνου 
αποπεράτωσης του όλου έργου.  
Η τεχνική των διαγραμμάτων PERT είναι χρήσιμη γιατί παρέχει: 
(1) Τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.  
(2) Την πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου, πριν από μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία. 
(3) Τις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής, οι οποίες επηρεάζουν 
άμεσα το χρόνο της ολοκλήρωσης του έργου.  
(4) Τις δραστηριότητες που έχουν περίσσεια χρόνου και άρα μπορούν 
να εκτρέψουν πόρους για τις δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής,   
(5) Τους χρόνους έναρξης και πέρατος όλων των δραστηριοτήτων του 
έργο 
 
CPM:  
Δ14: Η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής CPM (Critical Path Method) είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου, 
το οποίο βασίζεται σε ένα μαθηματικό αλγόριθμο προγραμματισμού 
της σειράς των δραστηριοτήτων του έργου.   
Η μείζων διάκριση μεταξύ των μεθόδων PERT και CPM είναι η χρήση 
των στατιστικών πιθανοτήτων στην μέθοδο PERT. Κατά τα άλλα, παρά 
τις κάποιες μικρές διαφορές στην απεικόνιση και στην ορολογία, οι 
προσεγγίσεις είναι παρόμοιες. 
Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό ενός διαγράμματος CPM είναι τα 
ίδια με τα βήματα του σχεδιασμού ενός διαγράμματος PERT  
 
GANTT 
Δ16. Το διάγραμμα Gantt παρέχει μια γραφική απεικόνιση ενός έργου 
που βοηθά το σχεδιασμό, το συντονισμό και την παρουσίαση των 
πληροφοριών των δραστηριοτήτων ενός έργου.  
Το διάγραμμα εστιάζει στη διαδοχή των δραστηριοτήτων που είναι 
αναγκαίες για την ολοκλήρωση κάποιου έργου. Κάθε δραστηριότητα 
απεικονίζεται ως οριζόντιος ιστός σε ένα διάγραμμα X-Y. Ο οριζόντιος 
άξονας (άξονας των X)  είναι η χρονική κλίμακα στην οποία θα 
υλοποιηθεί το έργο. Συνεπώς, το μήκος κάθε ιστού δραστηριότητας 
αντιστοιχεί στη διάρκεια της δραστηριότητας ή στον αναγκαίο χρόνο 
για την ολοκλήρωσή της. Τα βέλη που συνδέουν τις δραστηριότητες 
αντιπροσωπεύουν την αλληλεξάρτηση τους.  
 



Διαχείριση Επιμελητείας 
Δ17: Η διαχείριση της επιμελητείας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την 
οργάνωση, την κατεύθυνση και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων, 
οι οποίες είναι απαραίτητες  για την αποτελεσματική λειτουργία  ενός 
συστήματος, με δεδομένα τα όρια του κόστους της υποστήριξης κατά 
τον κύκλο ζωής και την απαιτούμενη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του 
συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε το σχεδιασμό της 
επιμελητείας, περιγράφοντας συνοπτικά τις δραστηριότητες και την 
τεκμηρίωση του σχεδιασμού της επιμελητείας.  
 
Σχέδια Επιμελητείας 
Δ18: O σχεδιασμός της επιμελητείας αρχίζει, όταν ορίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές για το σύστημα. Παρόλο, που οι τεχνικές απαιτήσεις 
παρουσιάζονται μέσω των προδιαγραφών του συστήματος τύπου Α, οι 
απαιτήσεις σχεδιασμού καθορίζονται με την ανάπτυξη ενός 
προκαταρκτικού ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης της 
επιμελητείας (Ιntegrated Logistics Support Plan, ILSP). 
Το σχέδιο αυτό είναι ένα ‘ζωντανό’ σχέδιο, ενημερώνεται σε 
προοδευτική βάση, και οδηγεί στην προετοιμασία του επίσημου ILSP 
κατά την προκαταρκτική φάση του σχεδιασμού του συστήματος.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
Δ22: Οι τεχνικές επισκοπήσεις σχεδιασμού και έλεγχοι είναι σημεία 
ελέγχου της διαχείρισης του έργου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του 
όλου προγράμματος. Οι τεχνικές επισκοπήσεις σχεδιασμού και οι 
έλεγχοι: 
Διενεργούνται για να διαπιστωθεί η πρόοδος του έργου, η τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και η επίλυση των ανοιχτών 
προβλημάτων και θεμάτων. 
Υποβάλλονται, σχολιάζονται και γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται τα 
προβλεπόμενα συμβατικά CDRLs. 
Εντοπίζονται νέα προβλήματα και ανατίθενται διορθωτικές ενέργειες. 
Αποφασίζονται και εγκρίνονται αλλαγές και τροποποιήσεις του έργου. 
Επιπλέον, οι τεχνικές επισκοπήσεις σχεδιασμού σχετίζονται με: 
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων, 
Δοκιμή και αξιολόγηση προϊόντων και συστημάτων, 
Τομείς μηχανικής συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της Α, Σ και Δ, 
εργονομίας, διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ. 
Σχεδιαστική μηχανική προϊόντων και συστημάτων, 
Ικανότητα παραγωγής, 



Ανάλυση υποστηριξιμότητας, 
Εφοδιαστική υποστήριξη, 
Διαχείριση συνθέσεων του υλικό-λογισμικού και βιβλιογραφίας των 
συστημάτων, 
Αναβάθμιση και τροποποίηση προϊόντων και συστημάτων. 
 
Συμμετοχή και Ευθύνη Αναδόχου 
Δ23: Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των τεχνικών 
επισκοπήσεων και ελέγχων, με συμμετοχή κατάλληλου προσωπικού, 
τόσο δικό του, όσο και βασικών υπεργολάβων και προμηθευτών 
μεγάλων υποσυστημάτων.  
Ανάλογα  με το είδος και την έκταση της επισκόπησης και των ελέγχων 
που υπαγορεύει η σύμβαση του έργου, μια επισκόπηση, συνήθως, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Δ26: Ο σωστός έλεγχος του κόστους είναι σημαντικός για όλες τις 
υπηρεσίες και τους  οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η καλή 
συνολική διαχείριση του κόστους πρέπει να περιλαμβάνει σωστή 
εκτίμηση, αποτελεσματική λογιστική διαχείριση, στενή παρακολούθηση 
και ακριβή ανάλυση του κόστους, τακτική υποβολή εκθέσεων καθώς 
και τις απαραίτητες λειτουργίες των επιθεωρήσεων και των ελέγχων. 
Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα είναι χρήσιμα για ένα καλό έλεγχο του 
κόστους: 
 
 
 



Program Evaluation and Review 
Technique (PERT) with ConceptDraw 
PRO 
PERT method (Program Evaluation and Review Technique) is developed by the 
Ministry of Defense of the USA in 1958 in the framework of the project Polaris. 
PERT diagram is one of the tools for project management. With its help it is possible 
to analyze the time which is necessary for project execution and the consequence of 
tasks which involved into the project. The main advantage of such diagram type over 
the other diagram types is the possibility of calculation of the project fulfillment 
critical path that is the consequence of tasks which has the minimal float for execution 
and on which the total time for the whole project execution depends. If the task on the 
critical path is delayed than the execution of the whole project is delayed. There for it 
is important to calculate the critical path of the whole project execution and pay the 
most attention to tasks which appear on this way.  

PERT Diagram is a more realistic approach of a project's time estimate analysis. 
After PERT chart was constructed user can discover the shortest possible duration for 
entire project timescale. The project timeline is the longest chain that might be taken 
with connected tasks on the PERT Diagram. Completion of serial tasks need to be 
accomplished in a presented order. At a project timeline can be independent tasks that 
not linked with main sequence they are called parallel tasks. PERT diagram is more 
suitable for Critical Path Analysis than Gantt chart for the reason that it undoubtedly 
better figure task dependencies. Project managers customarily utilize both 
methodologies. 

It should be considered that PERT diagram does not give you ready concrete 
decisions but it helps you to find these decisions.  

PERT diagram is constructed by definite rules. It represents the set of tasks, 
connected between each other in the consecution of their execution.  



http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/pert-diagram/Program-Evaluation-and-Review-Technique-PERT-with-ConceptDraw-PRO.png


PERT benefits: 

· With a PERT method users can decide how to split project phases and choose 
the tasks' specification and dispose relations between them.  

· Different contractors involved in the project can coordinate the work on their 
tasks.  

· PERT determines schedule based on the availability of resources assigned to 
project tasks.  

· Decrease completion time of different tasks or supposed additional actions.  
· PERT utilizes resources within flexibility for implementing a thrift.  
· Attracting more management attention to critical stages of the project.  

There are two variants of PERT diagram construction. In the first variant the duration 
is denoted on arrow connecting diagram nodes. Such diagram type is called AOA 
(activity on arrow).  

The second type of PERT diagram is called AON (activity on node). In such diagram 
the information about the task duration is denoted in the diagram node and each task 
is represented in the form of rectangle with the definite set of fields. These are the 
task name, duration, early and late starts and early and late finishes of the task and 
also the float for execution of the given task.  

 

Pic 1. PERT Diagram — AON (activity on node) 

With the help of ConceptDraw you can build diagrams of any type, but we 
recommend you using of AON variant, because such diagram type is easier for 
building and perception.  

PERT diagram starts from the task which does not have duration and does not use 
resources and presents just a project start. This is done to denote the common start of 
the project as starting from the first day of the project several tasks are starting 
simultaneously. Analogously PERT diagram finishes with the task “finish”.  

 

Pic 2. PERT Diagram 

No task is able to start before the preceding task is finished. Also each task may 
represent a separate project with its subtasks, which can be displayed on a separate 



diagram. In ConceptDraw this can be realized in the form of hyperlinks assigned to 
such tasks. These hyperlinks may point at some pages of your ConceptDraw 
document where the corresponding PERT diagrams are placed.  

 

Pic 3. PERT Diagram — Task 

Objects for PERT diagrams building are gathered in a separate ConceptDraw objects 
library. To start working it is enough to launch PERT Chart template from 
ConceptDraw STORE.  

To create a PERT diagram with ConceptDraw, it is enough to drag on a document 
page the number of ready objects, representing tasks, and then connect them between 
each other and fill out necessary task fields.  

 

Pic 4. PERT Diagram with ConceptDraw 

However, a Gantt chart gives more information than PERT diagram, and that assume 
to expand the information on it: 

· activity name  
· normal duration time  
· early start time (ES)  
· early finish time (EF)  
· late start time (LS)  
· late finish time (LF)  
· slack  



Task appeared on the calculated critical path are marked out with red color. This way 
any person is able to see at once tasks which require special attention.  

 

Pic 5. PERT Diagram — Critical Path 

ConceptDraw PERT diagram software works across any platform, meaning you never 
have to worry about compatibility again. ConceptDraw PRO allows you to make 
PERT diagram on PC or macOS operating systems. 

The samples you see on this page were created in ConceptDraw PRO using the Seven 
Management and Planning Tools solution, and demonstrate the solution's capabilities 
and the results you can achieve using this solution. 

 

http://www.conceptdraw.com/solution-park/management-seven-mp-tools
http://www.conceptdraw.com/solution-park/management-seven-mp-tools


14.2. Αναλυτική Δομή Εργασιών  
 
Η Αναλυτική Δομή Εργασιών(Work Breakdown Structure, WBS, ΑΔΕ) είναι μια τεχνική, που 
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό έργων (Project planning) και στην εφαρμοσμένη μηχανική 

συστημάτων (System engineering), για τον ορισμό, οργάνωση, ανάλυση και ιεραρχική απει- 
κόνιση όλων των διακριτών στοιχείων(Elements) των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. 
Ένα στοιχείο μπορεί να είναι ένα προϊόν, έγγραφο, υπηρεσία ή συνδυασμός αυτών. Τα 
χαμηλότερα στοιχεία (δραστηριότητες ή παραδοτέα) της ΑΔΕ ονομάζονται τερματικά 
στοιχεία (Terminal elements) και δεν υποδιαιρούνται περαιτέρω. Τα τερματικά στοιχεία 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των απαιτούμενων πόρων, προϋπολογισμούς και χρονικές 
διάρκειες, απεικονίζονται ιεραρχικά στην ΑΔΕ και προγραμματίζονται χρονικά. Συνώνυ- 
μος όρος του τερματικού στοιχείου είναι το Πακέτο Εργασίας (Work Package,WP). Όλες 
οι δραστηριότητες του έργου εντάσσονται σε κάποιο WP.  Κάθε WP μπορεί να εκτιμη- 
θεί αξιόπιστα και ρεαλιστικά, δεν έχει νόημα η περαιτέρω ανάλυσή του, παράγει ένα με- 
τρήσιμο παραδοτέο και μπορεί να υλοποιηθεί με ένα συμβόλαιο. Τα ενδιάμεσα συστατικά 
στοιχεία (Components) της ΑΔΕ δεν περιέχουν δραστηριότητες αλλά υπάρχουν για τη λο- 
γική ομαδοποίηση των πακέτων εργασιών. Η ΑΔΕ είναι ένα δυναμικό εργαλείο και μπορεί 
να ενημερωθεί και επαναπροσδιοριστεί. 

Η τεχνική της ΑΔΕ πρωτο-αναπτύχθηκε από το υπουργείο άμυνας(DoD)  των ΗΠΑ 
το 1957. Το 1968, ο οδηγός αυτός υιοθετήθηκε, επικυρώθηκε και κυκλοφόρησε από το 
DoD, ως το στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-881(Work Breakdown Structures for Defense Materiel 
Items). Το 1987, το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εργων(Project Management Institute, PMI,www.pmi. 
org) υιοθέτησε το πρότυπο MIL-STD-881, επρότεινε την επέκταση σε οργανισμούς και 
υπηρεσίες πέρα από αυτές της άμυνας και κυκλοφόρησε τους οδηγούς PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge) και PSWBS (Practice Standard for Work Breakdown Structures) οι 
οποίοι είναι συμβατοί με το στρατιωτικό πρότυπο αλλά με γενικότερη εφαρμογή. 

Μια ΑΔΕ αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (Component,Work Package) σε δενδρική ή 
πινακοειδή ιεραρχική μορφή. Κάθε κόμβος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό, ο οποίος 
επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση και σχετίζεται με την θέση και το επίπεδο της ΑΔΕ στο 
οποίο βρίσκεται. Επίσης, στον κόμβο μπορούμε να απεικονίσουμε βασικά στοιχεία σε 
σχέση με το έργο, όπως την απαιτούμενη εργασία, το απαιτούμενο κόστος υλοποίησης 
των δραστηριοτήτων του κόμβου κ.α.  

Η ανάλυση WBS επιτρέπει την ανεξάρτητη εκτέλεση των εργασιών, διευκολύνει τη 
διαχείριση των επιμέρους πακέτων εργασίας, αναθέτει την απαραίτητη εξουσία για τη 
διαχείριση, υποβοηθεί την παρακολούθηση και αποτίμηση του έργου και αναλύει τους 
απαραίτητους πόρους. Οι βασικές αρχές και κανόνες εκπόνησης μιας ΑΔΕ είναι οι εξής: 

1. O Κανόνας του 100%: Η ΑΔΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει το 100% των εργασιών 
που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του έργου. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα παραδοτέα του έργου με απεικόνιση των πακέτων εργασίας (WP) που χρειά- 
ζονται για την ολοκλήρωσή τους καθώς και οι δραστηριότητες της διαχείρισης του 
έργου. Η ΑΔΕ δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία πέρα από το αντι- 
κείμενο του έργου, δηλαδή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100% των εργασιών του 
έργου. Ο κανόνας ισχύει για όλα τα επίπεδα και σκέλη της ιεραρχίας. Είναι είναι μία 

από τις σημαντικότερες αρχές που κατευθύνουν την εξέλιξη, την ανάλυση και την 
αξιολόγηση της ΑΔΕ. 
2. Σαφήνεια και διακριτότητα συστατικών στοιχείων και πακέτων εργασίας: Δεν πρέ- 
πει να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και ασάφειες του αντικειμένου εργασίας μεταξύ 



δύο οιωνδήποτε συστατικών στοιχείων ή/και πακέτων εργασίας της ΑΔΕ, γιατι οδη- 
γούν σε διπλοεργασίες, παρεξηγήσεις, συγχύσεις στη λογιστική και αποτίμηση των 
δαπανών του έργου αλλά και συγκρούσεις για την ευθύνη και τη δικαιοδοσία της 
περάτωσης των εργασιών. Πρέπει να υπάρχει ένα λεξικό της ΑΔΕ, το οποίο διασα- 
φηνίζει όλα τα πακέτα εργασίας και συστατικά στοιχεία. Το λεξικό WBS περιγράφει 
όλα τα συστατικά στοιχεία και πακέτα εργασίας, περιέχοντας για καθένα από αυτά 
πληροφορίες όπως: κωδικός, όνομα, υπεύθυνοι, περιγραφή, εκτίμηση απαιτούμενης 
εργασίας (ανθρωπο-ημέρες), κόστος, παραδοτέα, ορόσημα, πόροι, προθεσμίες, περιο- 
ρισμοί, προϋποθέσεις κ.α. 
3. Επίπεδο Λεπτομέρειας: Ένα βασικό θέμα στην κατασκευή της ΑΔΕ είναι το βάθος 
της ανάλυσης στην οποία θα πρέπει να φτάσουμε. Με άλλα λόγια, πόσα επίπεδα και 
πακέτα εργασιών θα πρέπει να έχει η ΑΔΕ του έργου μας; Η απάντηση είναι τόσα 
επίπεδα και πακέτα εργασιών, όσα επιτρέπουν την αξιόπιστη εκτίμηση της απαιτού- 
μενης εργασίας και του αντίστοιχου κόστους. Ένας πολύ γενικός κανόνας είναι ότι 
η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων σε κάθε WP πρέπει συνολικά να είναι 8-80 
ώρες (1-10 ημέρες). Με αυτό τον τρόπο, δεν θα υπάρχει ούτε υπερανάλυση ούτε 
υπεραπλούστευση των εργασιών. 
4. Κωδικοποίηση και αρίθμηση των στοιχείων: Είναι σύνηθες τα στοιχεία της ΑΔΕ, να 
αριθμούνται σειριακά σε μια σχετική ιεραρχική δομή. Για παράδειγμα, ο όρος ‘1.3.2 
Πίσω τροχός’, στο έργο ‘Παραγωγή Αυτοκινήτου’ αναγνωρίζεται ως στοιχείο τρίτου 
επιπέδου της ΑΔΕ μιας και απεικονίζεται με 3 αριθμούς που χωρίζονται με τελεία. Η 
κωδικοποίηση και αρίθμηση, διευκολύνει την αναγνώριση των στοιχείων της ΑΔΕ σε 
οποιοδήποτε γραπτό κείμενο. 
 
Μια καλή ΑΔΕ περιγράφει τί κάνει ακριβώς το έργο. Έχει μια λογική ιεραρχική δομή 

που απεικονίζει τα μέτρα της ‘παραγγελίας’  ενός έργου. Πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της σύμβασης. Απευθύνεται στα απαιτούμενα παραδο- 
τέα και όχι στις λειτουργίες και κόστη αυτών. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει: 

 -Στοιχεία τα οποία δεν είναι προϊόντα, 
 -Φάσεις του προγράμματος ανάπτυξης του έργου, 
 -Επανεργασίες, επανελέγχους και επιδιορθώσεις, 
 -Οργανογράμματα του γραφείου προγράμματος του έργου και των υπεργολάβων, 
 -Προσπάθειες περιορισμού δαπανών, 
 -Απομονωμένα -μη συμπεριλαμβανόμενα στα συναφή και σχετικά πακέτα εργα- 

σιών- κόστη ταξιδιών, συναντήσεων και πληροφορικής υποστήριξης, 
 -Γενικότητες, (για να τις αποφύγετε, χρησιμοποιείστε την ονοματολογία του έργου 

ή του συστήματος τεκμηριωμένη στο Λεξικό της ΑΔΕ). 
 -Υποστήριξη μέσων και εργαλείων, (αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα σχε- 

τικά πακέτα εργασίας που υποστηρίζει). 
 
Το Σ14-2α απεικονίζει ένα παράδειγμα από το απόσπασμα μιας ΑΔΕ που ακολουθεί 

τον κανόνα 100%. Το επίπεδο 1 της ΑΔΕ απεικονίζει 100 μονάδες εργασίας ως το 
συνολικό έργο του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός ποδηλάτου. Στο επίπεδο 2 οι 
100 μονάδες αναλύονται σε 7 στοιχεία. Οι μονάδες που απονέμονται σε κάθε στοι- χείο 
είναι μονάδες κόστους. Τα τρία μεγαλύτερα στοιχεία του επιπέδου αναλύονται 
περαιτέρω στο επίπεδο 3.  

 



 
Πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure#cite_note-10#cite_note-10  
Σχήμα 14-2α, Παράδειγμα Εφαρμογής Κανόνα 100% σε ΑΔΕ κατασκευής ποδηλάτου 

 
Το Σ14-2β απεικονίζει ένα παράδειγμα μιας ΑΔΕ που αφορά την ανάπτυξη ενός 

υποθετικού διαδυκτιακού τόπου (web site), και περιέχει ενδεικτικούς κωδικούς αλλά 
και εκτιμήσεις εργασίας και κόστους για κάθε κόμβο.  
 

 

Πηγή http://kkir.simor.ntua.gr/files/archive_files/WBS_Vithynos_090525.pdf 
Σχήμα 14-2β, Παράδειγμα ΑΔΕ ανάπτυξης διαδυκτιακού τόπου 
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Τεχνικές Παραγωγής Ιδεών
Ανάλυσης Προβλημάτων



� Καταιγισμός Iδεών (brainstorming)
� Ονομαστική Ομαδική Τεχνική (nominal 
� Νοητικός Χάρτης (mind map)
� Διαγράμματα Συνάφειας (Affinity Diagram)

Τεχνικές παραγωγής ιδεών

brainstorming)
(nominal group technique)

(Affinity Diagram)

Τεχνικές παραγωγής ιδεών



Το "brainstorming" αναφέρεται στη 
διαδικασία της 
ενός μεγάλου όγκου ιδεών από 
διάφορους συμμετέχοντες 
ενθαρρύνοντας να πει ο καθένας 
εθελοντικά τις δημιουργικές σκέψεις του 
σε μια ατμόσφαιρα χωρίς κριτική 
τους άλλους συμμετέχοντες.

Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming)

"brainstorming" αναφέρεται στη 
διαδικασία της φιλελεύθερης παραγωγής 
ενός μεγάλου όγκου ιδεών από 
διάφορους συμμετέχοντες 
ενθαρρύνοντας να πει ο καθένας 
εθελοντικά τις δημιουργικές σκέψεις του 
σε μια ατμόσφαιρα χωρίς κριτική από 
τους άλλους συμμετέχοντες.

brainstorming)



Για να κάνετε μια συνεδρία "brainstorming" ομάδας 
να γίνουν τα ακόλουθα

� καθορίστε σαφώς το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε, 
κριτήρια που πρέπει να 

� κρατήστε τη συνεδρία εστιασμένη στο 
� εξασφαλίστε 

της συνεδρίας. 
ομάδας κατά 
ακρωτηριάζει 

� ενθαρρύνετε 
ομάδας. Προσπαθήστε να τους κάνετε όλους να 
αναπτύξουν τις 
ομάδας.

� αφήστε τους να διασκεδάσουν με "brainstorming". 
βρουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες, από πρακτικές 
Καλωσορίστε τη δημιουργικότητα

� εξασφαλίστε 
σκέψης.

� ενθαρρύνετε 
ή να χρησιμοποιήσουν 

2 http://www.brainstorming

Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming)
Για να κάνετε μια συνεδρία "brainstorming" ομάδας αποτελεσματικά, συστήνεται 

ακόλουθα2: 

καθορίστε σαφώς το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε, και σχεδιάστε τα 
που πρέπει να ικανοποιηθούν.
τη συνεδρία εστιασμένη στο πρόβλημα.

εξασφαλίστε ότι κανένας δεν επικρίνει ή αξιολογεί τις ιδέες κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας. Η κριτική εισάγει ένα στοιχείο κινδύνου για τα μέλη της 

κατά την προβολή μιας ιδέας. Αυτό πνίγει τη δημιουργικότητα και 
ακρωτηριάζει την ελεύθερη ροή μιας καλής συνεδρίας "brainstorming“.
ενθαρρύνετε μια ενθουσιώδη, μη κριτική στάση μεταξύ των μελών της 

. Προσπαθήστε να τους κάνετε όλους να συμβάλουν και να 
τις ιδέες, συμπεριλαμβανομένων των πιο ήρεμων μελών της 

τους να διασκεδάσουν με "brainstorming". Ενθαρρύνετέ τους να 
το δυνατόν περισσότερες ιδέες, από πρακτικές έως «τρελές». 

Καλωσορίστε τη δημιουργικότητα.
εξασφαλίστε ότι δεν ακολουθείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας ειρμός 

ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ιδέες άλλων ανθρώπων, 
χρησιμοποιήσουν ιδέες άλλων για να δημιουργήσουν νέες ιδέες. 

http://www.brainstorming. co.uk
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Είναι μια παραλλαγή του καταιγισμού ιδεών
τεχνικής είναι τα παρακάτω:
� Ανακοινώνεται 

μέλος να σκεφτεί προτάσεις για 
� Το κάθε μέλος 

χαρτί, χωρίς 
αναφορικά με το πρόβλημα.

� Καθορίζονται 
κυκλικά κάθε φορά, κάθε 
κατέγραψε στο προηγούμενο βήμα. Αυτό που πρέπει να 
είναι ότι σε κάθε χρονική περίοδο (γύρο) το κάθε μέλος κάνει μόνο μία 
πρόταση. Η 
Επειδή συμβαίνει 
μέλη, η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να 
ακόμη κι αν μόνο ένα μέλος συνεχίζει να 

� Όλες οι απόψεις καταγράφονται από έναν 
σε ένα πίνακα (είναι 

� Όλες οι απόψεις που γράφονται πάνω στον πίνακα συζητούνται από τα 
μέλη της ομάδας. Η 
τα μειονεκτήματα και την εφικτότητα της κάθε πρότασης.

� Μετά τη συζήτηση, κάθε μέλος 
προτίμηση 
ομάδας.

Ονομαστική Ομαδική Τεχνική
(Nominal Group Technique

Είναι μια παραλλαγή του καταιγισμού ιδεών . Τα βήματα εφαρμογής αυτής της 
τεχνικής είναι τα παρακάτω:

Ανακοινώνεται το πρόβλημα στα μέλη της ομάδας και ζητείται από κάθε 
μέλος να σκεφτεί προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος.

κάθε μέλος καταγράφει σιωπηρά τις προσωπικές του απόψεις σε ένα 
, χωρίς προηγουμένως να έχει επικοινωνήσει με τα άλλα μέλη 

αναφορικά με το πρόβλημα.
Καθορίζονται χρονικές περίοδοι διάρκειας 10 ή 15 λεπτών, κατά τις οποίες, 
κυκλικά κάθε φορά, κάθε μέλος αναφέρει μία πρόταση από αυτές που 
κατέγραψε στο προηγούμενο βήμα. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε 
είναι ότι σε κάθε χρονική περίοδο (γύρο) το κάθε μέλος κάνει μόνο μία 
πρόταση. Η διαδικασία αυτή σταματά, μόλις τελειώσουν όλες οι προτάσεις. 
Επειδή συμβαίνει μερικά μέλη να μην έχουν πολλές προτάσεις, όπως άλλα 
μέλη, η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να διατυπωθούν όλες οι απόψεις, 
ακόμη κι αν μόνο ένα μέλος συνεχίζει να προτείνει σε κάθε γύρο.

οι απόψεις καταγράφονται από έναν συντονιστή πάνω σε ένα χαρτί ή 
ένα πίνακα (είναι προτιμότερος).

οι απόψεις που γράφονται πάνω στον πίνακα συζητούνται από τα 
της ομάδας. Η συζήτηση αναπτύσσεται γύρω από τα πλεονεκτήματα, 

τα μειονεκτήματα και την εφικτότητα της κάθε πρότασης.
τη συζήτηση, κάθε μέλος ψηφίζει σιωπηρά σύμφωνα με την 

προτίμηση του. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθορίζει την επιλογή της 

Τεχνική
Nominal Group Technique)



Είναι ένα διάγραμμα λέξεων, ιδεών, δραστηριοτήτων ή 
άλλων εννοιών που συνδέονται με την κεντρική λέξη ή ιδέα 
και τοποθετούνται γύρω από το κεντρικό αυτό σημείο. Τον 
εφαρμόζουμε για 
οργανώσουμε και να ταξινομήσουμε ιδέες. 
συνήθως
περικλείονται σε κύκλους ή
σχέσεις
έννοιες. 
Οι Νοητικοί
κάποιο
χρησιμοποιώντας
χάρτες. Η
«περίληψη» των
χρησιμοποιηθεί κατά
φάση της
ενοποιήσει

Νοητικός Χάρτης  (Mind 
Είναι ένα διάγραμμα λέξεων, ιδεών, δραστηριοτήτων ή 
άλλων εννοιών που συνδέονται με την κεντρική λέξη ή ιδέα 
και τοποθετούνται γύρω από το κεντρικό αυτό σημείο. Τον 
εφαρμόζουμε για να δημιουργήσουμε, να απεικονίσουμε, να 
οργανώσουμε και να ταξινομήσουμε ιδέες. Οι έννοιες, που
συνήθως υποδηλώνονται με λέξεις ή φράσεις, συχνά 
περικλείονται σε κύκλους ή σε κουτιά και οι μεταξύ τους

αναπαριστώνται με γραμμές που συνδέουν τις
έννοιες. 
Οι Νοητικοί χάρτες μπορεί να είναι χειρόγραφοι σε 
κάποιο πίνακα παρουσιάσεων/ασπροπίνακα ή
χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό για νοητικούς
χάρτες. Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει μία
«περίληψη» των ιδεών που προέκυψαν και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή στη

της αξιολόγησης για να συγκεντρώσει και
ενοποιήσει τις ιδέες. 

Mind Map)



Το διάγραμμα συνάφειας χρησιμοποιείται για 
την οργάνωση 
ύστερα από ένα καταιγισμό 
σκοπό 
ιδεών, 
σχετικά με 

Διάγραμμα Συνάφειας (
Το διάγραμμα συνάφειας χρησιμοποιείται για 
την οργάνωση των ιδεών που έχουν παραχθεί 
ύστερα από ένα καταιγισμό ιδεών και έχει ως 
σκοπό την ομαδοποίηση ενός μεγάλου αριθμού 
ιδεών, προτάσεων και προβληματισμών 
σχετικά με το θέμα υπό συζήτηση και ανάλυση. 

Διάγραμμα Συνάφειας (Affinity Diagram)



� Διάγραμμα Αιτίου και Αποτελέσματος (
Diagram / Fishbone)

� Διάγραμμα Ροής (Flow Chart)
� Δενδροδιάγραμμα (Tree diagram)

Τεχνικές ανάλυσης ιδεών

Αποτελέσματος (Cause and Effect 

Tree diagram)

Τεχνικές ανάλυσης ιδεών



Διάγραμμα Αιτίου και Αποτελέσματος 
(Cause and Effect Diagram / Fishbone)

Το διάγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για 
την συστηματική ανάλυση της συσχέτισης 
των αιτιών και αποτελεσμάτων και να
προσδιορίσουμε τις πιθανές κύριες αιτίες 
ενός προβλήματος. Είναι μια απλή 
γραφική μέθοδος για την παρουσίαση 
μιας αλυσίδας αιτιών και 
αποτελεσμάτων, για την ιεράρχηση 
αυτών των αιτιών καθώς και για την 
οργάνωση των σχέσεων μεταξύ διαφόρων 
μεταβλητών. Αποκαλείται και 
«διάγραμμα ψαροκόκκαλου» (fishbone
diagram) λόγω της χαρακτηριστικής 
μορφής του.

Αιτίου και Αποτελέσματος 
Cause and Effect Diagram / Fishbone)



Διάγραμμα Αιτίου και Αποτελέσματος 
(Cause and Effect Diagram / Fishbone)

Οι κατηγορίες αιτιών που 
χρησιμοποιούνται συνήθως είναι:
• 4m: methods (μέθοδοι) – machines

(εξοπλισμός) – materials (υλικά) –
manpower (άνθρωποι)

• 4p: place (τόπος) – procedure
(διαδικασία) – people (άνθρωποι) –
policies (πολιτικές)

• 4s: surround (περιβάλλον) –
suppliers (προμηθευτές) – systems
(συστήματα) – skills (ικανότητες,
δεξιότητες)

Αιτίου και Αποτελέσματος 
Cause and Effect Diagram / Fishbone)



Διάγραμμα Ροής (Flow Chart)

Είναι ένα διάγραμμα που αναπαριστά 
έναν αλγόριθμο ή μια διαδικασία, 
δείχνοντας τα βήματα ως κουτιά 
διαφόρων ειδών που συνδέονται 
μεταξύ τους με βέλη. Αυτή η 
διαγραμματική παρουσίαση μπορεί να 
δώσει λύση βήμα προς βήμα σε ένα 
γνωστό πρόβλημα. Τα δεδομένα 
αναπαριστώνται σε κουτιά και τα βέλη 
δείχνουν τη ροή των δεδομένων.  

Flow Chart)



Διάγραμμα Ροής (Flow Chart)Flow Chart)



Το Δενδροδιάγραμμα
πλαγιασμένο
οι σχέσεις
Δηλαδή,
του στοιχεία
προκειμένου
εργαλείο
στην
προσδιορισμό
στον λεπτομερή
της αιτίας

Δενδροδιάγραμμα (Tree Diagram)
Δενδροδιάγραμμα (λέγεται έτσι επειδή θυμίζει

πλαγιασμένο δένδρο) χρησιμοποιείται για να παρουσιαστούν
σχέσεις μεταξύ των συστατικών στοιχείων ενός θέματος.

Δηλαδή, κατακερματίζουμε ένα θέμα στα βασικά συστατικά
στοιχεία και τα αποτυπώνουμε σε ένα δενδροδιάγραμμα

προκειμένου να καταδείξουμε λογικούς δεσμούς. Το
εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό καθώς και

επίλυση προβλημάτων, αφού βοηθάει στον
προσδιορισμό των βημάτων ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος,

λεπτομερή σχεδιασμό ενός έργου και στον εντοπισμό
αιτίας ενός προβλήματος.

Tree Diagram)



Η διαδικασία
είναι η
� Προσδιορίζουμε ξεκάθαρα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε.
� Προσδιορίζουμε τις κύριες κατηγορίες που συνιστούν το θέμα ( με 

χρήση braistorming  ή με χρήση των επικεφαλίδων του διαγράμματος 
συνάφειας) 

� Αρχίζουμε την κατασκευή του διαγράμματος τοποθετώντας τον τίτλο 
του θέματος σε ένα πλαίσιο στην αριστερή πλευρά ενός πίνακα ή ενός 
φύλλου χαρτιού τοποθετημένου οριζόντια. 

� Δεξιά από τον τίτλο τοποθετούμε σε μια κατακόρυφη στήλη από 
πλαίσια τις κύριες κατηγορίες και τις ενώνουμε με γραμμές με τον 
τίτλο.

� Συνεχίζουμε δεξιότερα τοποθετώντας σε πλαίσια τα επιμέρους 
συστατικά στοιχεία κάθε μιας κατηγορίας και τα ενώνουμε  με γραμμές 
με την αντίστοιχη κατηγορία. 

� Συνεχίζουμε
κ.ο

� Αναθεωρούμε το σύνολο του διαγράμματος προκειμένου να 
βεβαιωθούμε για την λογική συνέχεια του.

Δενδροδιάγραμμα (Tree Diagram)
διαδικασία που ακολουθούμε για να σχεδιάσουμε ένα δενδροδιάγραμμα

ακόλουθη:
Προσδιορίζουμε ξεκάθαρα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε.
Προσδιορίζουμε τις κύριες κατηγορίες που συνιστούν το θέμα ( με 
χρήση braistorming  ή με χρήση των επικεφαλίδων του διαγράμματος 
συνάφειας) 
Αρχίζουμε την κατασκευή του διαγράμματος τοποθετώντας τον τίτλο 
του θέματος σε ένα πλαίσιο στην αριστερή πλευρά ενός πίνακα ή ενός 
φύλλου χαρτιού τοποθετημένου οριζόντια. 
Δεξιά από τον τίτλο τοποθετούμε σε μια κατακόρυφη στήλη από 
πλαίσια τις κύριες κατηγορίες και τις ενώνουμε με γραμμές με τον 
τίτλο.
Συνεχίζουμε δεξιότερα τοποθετώντας σε πλαίσια τα επιμέρους 
συστατικά στοιχεία κάθε μιας κατηγορίας και τα ενώνουμε  με γραμμές 
με την αντίστοιχη κατηγορία. 
Συνεχίζουμε δεξιότερα με τα υπο-στοιχεία κάθε συστατικού στοιχείου,

ο.κ
Αναθεωρούμε το σύνολο του διαγράμματος προκειμένου να 
βεβαιωθούμε για την λογική συνέχεια του.

Tree Diagram)



� Ιστόγραμμα (Histogram)
� Διάγραμμα Διασποράς (Scatter diagram)
� Διάγραμμα Ελέγχου (Control chart)
� Διάγραμμα Pareto (Pareto chart)
� Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Στατιστικές τεχνικές

Scatter diagram)
Control chart)

Pareto (Pareto chart)
Benchmarking)



Ιστόγραμμα (Histogram)

Το ιστόγραμμα είναι ένα διάγραμμα με 
κάθετες στήλες που έχουν ως βάση τα 
διαστήματα τάξης και ύψος ανάλογο με 
τον αριθμό (συχνότητα) των 
παρατηρήσεων που ανήκουν στα 
διαστήματα. Χρησιμοποιούνται για την 
απεικόνιση της συχνότητας με την οποία 
παρατηρείται ένα σύνολο τιμών κάποιου 
χαρακτηριστικού που μας ενδιαφέρει, με 
σκοπό τον εντοπισμό της κεντρικής τάσης 
και της μεταβλητότητας του συνόλου των 
πρωτογενών αριθμητικών δεδομένων του 
συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. 

Histogram)



Ιστόγραμμα (Histogram)

Για να φτιάξουμε ένα ιστόγραμμα 
ακολουθούμε τα εξής βήματα:
� Συλλέγουμε όλες τις τιμές.
� Βρίσκουμε το εύρος, αφαιρώντας τη 

μικρότερη τιμή από τη μεγαλύτερη.
� Ορίζουμε τις κλάσεις (συνήθως είναι 6 

έως 12).
� Βρίσκουμε το πλάτος των κλάσεων, 

διαιρώντας το εύρος με τις κλάσεις.
� Φτιάχνουμε και αριθμούμε τους 

άξονες.
� Σχεδιάζουμε τις κάθετες στήλες και 

έτσι προκύπτει το ιστόγραμμα.

Histogram)



Διάγραμμα Διασποράς (
Το διάγραµµα διασποράς είναι ένα 
σμήνος σημείων που χρησιµοποιείται για 
να εξετάσουµε την πιθανή σχέση µεταξύ 
δύο µεταβλητών και κατασκευάζεται ως 
εξής: 
1. Συλλογή ζευγών δεδομένων, όταν 
υπάρχει υποψία συσχέτισης μεταξύ δύο 
μεταβλητών.
2. Σχεδιασμός διαγράμματος με δύο 
άξονες στο οποίο τοποθετούνται τελείες 
(ή άλλο αντίστοιχο σύμβολο) στα σημεία 
που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών.
3. Παρατήρηση ύπαρξης ή όχι προφανούς 
μοτίβου.

Διάγραμμα Διασποράς (Scatter diagram)



Το διάγραµµα ελέγχου είναι η γραφική αναπαράσταση 
ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού το οποίο µετρήθηκε από 
ένα δείγµα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, σε κάποιο στάδιο 
της παραγωγής του, έναντι του χρόνου
περιέχει µια κεντρική γραµµή η οποία αναπαριστά την 
µέση τιµή του χαρακτηριστικού η οποία αντιστοιχεί µε την 
εντός ελέγχου κατάσταση της διαδικασίας. Οι άλλες δύο 
οριζόντιες γραµµές εκατέρωθεν της κεντρικής είναι το άνω 
και κάτω όριο ελέγχου. Η επιλογή των δύο ορίων είναι 
σηµαντική για τη κατάσταση της διαδικασίας. Όταν όλες οι 
µετρήσεις είναι εντός των ορίων ελέγχου τότε η διαδικασία 
είναι υπό
όρια τότε σηµαίνει ότι η διαδικασία αρχίζει την παραγωγή 
ελαττωµατικών διότι είναι εκτός ελέγχου. Στο σηµείο αυτό 
αρχίζει η διερεύνηση του θέµατος και η άρση διορθωτικών 
ενεργειών για τον περιορισµό των επιβαρυντικών αιτιών 
που είναι υπεύθυνες γι αυτή τη συµπεριφορά. 

Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
Το διάγραµµα ελέγχου είναι η γραφική αναπαράσταση 
ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού το οποίο µετρήθηκε από 
ένα δείγµα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, σε κάποιο στάδιο 
της παραγωγής του, έναντι του χρόνου. Το διάγραµµα 
περιέχει µια κεντρική γραµµή η οποία αναπαριστά την 
µέση τιµή του χαρακτηριστικού η οποία αντιστοιχεί µε την 
εντός ελέγχου κατάσταση της διαδικασίας. Οι άλλες δύο 
οριζόντιες γραµµές εκατέρωθεν της κεντρικής είναι το άνω 
και κάτω όριο ελέγχου. Η επιλογή των δύο ορίων είναι 
σηµαντική για τη κατάσταση της διαδικασίας. Όταν όλες οι 
µετρήσεις είναι εντός των ορίων ελέγχου τότε η διαδικασία 
είναι υπό-έλεγχο. Όταν κάποια µέτρηση βρεθεί έξω από τα 
όρια τότε σηµαίνει ότι η διαδικασία αρχίζει την παραγωγή 
ελαττωµατικών διότι είναι εκτός ελέγχου. Στο σηµείο αυτό 
αρχίζει η διερεύνηση του θέµατος και η άρση διορθωτικών 
ενεργειών για τον περιορισµό των επιβαρυντικών αιτιών 
που είναι υπεύθυνες γι αυτή τη συµπεριφορά. 

Control Chart)



Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
� Μείωση του κόστους εσωτερικών αστοχιών και

αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στον έγκαιρο
εντοπισμό προβλημάτων της διαδικασίας και την
αποφυγή παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων. 

� Βελτίωση της απόδοσης και ποιότητας της
παραγωγικής διαδικασίας μέσω της διάγνωσης
προβλημάτων που οφείλονται σε κακό σχεδιασμό της
διαδικασίας. 

� Αποφυγή υπερβολικά συχνών και όχι απαραίτητων
επεμβάσεων στην παραγωγική διαδικασία. 

� Αξιόπιστη ανάλυση των δυνατοτήτων μιας
παραγωγικής διαδικασίας. 

� Συστηματική παρακολούθηση των διαδικασιών,  
καταγραφή μετρήσεων και δημιουργία αρχείου με
χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες για την αξιολόγηση
των διαδικασιών (αρχεία ποιότητας κατά ISO 9001). 

� Έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας ελαττωματικών
προϊόντων. 

Control Chart)



Οι 
ευαισθητοποίηση 
1. Ένα ή περισσότερα σημεία εκτός των ορίων ελέγχου
2. Δύο από τρία συνεχόμενα σημεία 
3. Τέσσερα από πέντε συνεχόμενα σημεία πέραν της Ζώνης 
μια από τις δύο περιοχές)
4. Οκτώ συνεχόμενα σημεία στην ίδια μεριά (επάνω ή κάτω) της 
κεντρικής γραμμής
5. Έξι συνεχόμενα σημεία σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη
6. Δεκαπέντε συνεχόμενα σημεία στην ολική Ζώνη 
7. Δεκατέσσερα συνεχόμενα σημεία σε εναλλασσόμενη μορφή 
“πάνω
8. Οκτώ συνεχόμενα σημεία εκτός της ολικής Ζώνης 
9. Οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή μη τυχαία ακολουθία 
ακόλουθες διαφάνειες)
10. Ένα ή περισσότερα σημεία κοντά στα προειδοποιητικά όρια ή 
τα όρια ελέγχου.

Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
Οι σημαντικότεροι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την 
ευαισθητοποίηση ενός διαγράμματος ελέγχου είναι οι ακόλουθοι:
1. Ένα ή περισσότερα σημεία εκτός των ορίων ελέγχου
2. Δύο από τρία συνεχόμενα σημεία σε μια από τις δύο ζώνες Α
3. Τέσσερα από πέντε συνεχόμενα σημεία πέραν της Ζώνης C (σε 
μια από τις δύο περιοχές)
4. Οκτώ συνεχόμενα σημεία στην ίδια μεριά (επάνω ή κάτω) της 
κεντρικής γραμμής
5. Έξι συνεχόμενα σημεία σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη
6. Δεκαπέντε συνεχόμενα σημεία στην ολική Ζώνη C
7. Δεκατέσσερα συνεχόμενα σημεία σε εναλλασσόμενη μορφή 
“πάνω-κάτω”
8. Οκτώ συνεχόμενα σημεία εκτός της ολικής Ζώνης C
9. Οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή μη τυχαία ακολουθία σημείων (βλ. 
ακόλουθες διαφάνειες)
10. Ένα ή περισσότερα σημεία κοντά στα προειδοποιητικά όρια ή 
τα όρια ελέγχου.
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Ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα σημεία βρίσκονται εντός των ορίων 
ελέγχου αλλά συμπεριφέρονται με ένα συστηματικό ή μη τυχαίο τρόπο τότε και 
αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διεργασία είναι εκτός ελέγχου.  Οι βασικότερες 
μορφές προτύπων ή μοτίβων (patterns) μη τυχαίου τρόπου συμπεριφοράς μιας 
χρονοσειράς σημείων είναι
� Τάσεις (trends),
� Περιοδικότητα – επαναλαμβανόμενοι 
� Άλματα (shifts) και
� Έλλειψη μεταβλητότητας (stratification)

Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
Ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα σημεία βρίσκονται εντός των ορίων 
ελέγχου αλλά συμπεριφέρονται με ένα συστηματικό ή μη τυχαίο τρόπο τότε και 
αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διεργασία είναι εκτός ελέγχου.  Οι βασικότερες 
μορφές προτύπων ή μοτίβων (patterns) μη τυχαίου τρόπου συμπεριφοράς μιας 

επαναλαμβανόμενοι κύκλοι (cycles),

(stratification).

Control Chart)



Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
� Τάσεις
Πιθανές αιτίες:
§ σταδιακή φθορά εργαλείου ή άλλου 

βασικού συστατικού της παραγωγικής 
διαδικασίας,

§ σταδιακή αλλαγή περιβαλλοντικών 
συνθηκών ή συνθηκών παραγωγής(π.χ. 
αύξηση υγρασίας ή θερμοκρασίας)

§ σταδιακή συσσώρευση γρεζιών σε 
μηχανουργική κατεργασία.

Control Chart)



Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
� Κύκλοι
Πιθανές αιτίες:
§ περιοδικές διακυμάνσεις περιβαλλοντικών 

συνθηκών ή συνθηκών παραγωγής.
§ περιοδική εναλλαγή εργατοτεχνιτών ή 

μηχανών.

Control Chart)



Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
� Άλματα
Πιθανές αιτίες:
§ αλλαγή εργαζόμενου, μεθόδου 

παραγωγής, μηχανής, ή συσκευής ελέγχου 
ή μέτρησης.

§ διαδοχική επεξεργασία παρτίδων πρώτων 
υλών διαφορετικής ποιότητας.

Control Chart)



Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
� ‘Ελλειψη μεταβλητότητας
Πιθανές αιτίες:
§ εσφαλμένη εκτίμηση των παραμέτρων της 

κατανομής του χαρακτηριστικού ποιότητας 
με αποτέλεσμα εσφαλμένη σχεδίαση των 
ορίων ελέγχου,

§ πρόβλημα της συσκευής ελέγχου

Control Chart)



H ανάλυση κατά Pareto είναι μία τεχνική στατιστικής ανάλυσης που 
βοηθάει στην σωστή λήψη αποφάσεων για την βελτίωση μίας κατάστασης. 
Με την ανάλυση Pareto δεν επικεντρωνόμαστε σε όλες τις αιτίες ενός 
προβλήματος, αλλά μόνο στις πιο σημαντικές.

Ποιες είναι όμως οι αιτίες, από ένα σύνολο αιτιών, που συνεισφέρουν 
περισσότερο σε ένα πρόβλημα;

Διάγραμμα Pareto (Pareto 
H ανάλυση κατά Pareto είναι μία τεχνική στατιστικής ανάλυσης που 
βοηθάει στην σωστή λήψη αποφάσεων για την βελτίωση μίας κατάστασης. 
Με την ανάλυση Pareto δεν επικεντρωνόμαστε σε όλες τις αιτίες ενός 
προβλήματος, αλλά μόνο στις πιο σημαντικές.

Ποιες είναι όμως οι αιτίες, από ένα σύνολο αιτιών, που συνεισφέρουν 

Pareto Chart)



Η Αρχή του Παρέτο (Pareto) και ο κανόνας του 80 
– 20

Η αρχή αυτή βασίζεται στη θεωρία του 
Vilfredo Pareto, Ιταλού οικονομολόγου, 
κοινωνιολόγου και φιλόσοφου, ο οποίος το 
1897 παρατήρησε ότι 80% του πλούτου 
στην Ιταλία 
πληθυσμού. 

Διάγραμμα Pareto (Pareto 

Vilfredo Pareto (1848-1923)

Η Αρχή του Παρέτο (Pareto) και ο κανόνας του 80 

αρχή αυτή βασίζεται στη θεωρία του 
Vilfredo Pareto, Ιταλού οικονομολόγου, 
κοινωνιολόγου και φιλόσοφου, ο οποίος το 
1897 παρατήρησε ότι 80% του πλούτου 
στην Ιταλία κατεχόταν από 20% του 
πληθυσμού. 

Pareto Chart)



Η Αρχή του Παρέτο (Pareto) και ο κανόνας του 
80 
Η Αρχή του Pareto, στο ευρύτερο πλαίσιό της, 
υποστηρίζει ότι 80% των αποτελεσμάτων 
προκύπτουν από 20% των μέσων
άλλα λόγια, 
κάθε κατάσταση, λίγοι παράγοντες 
ζωτικοί και πολλοί (80%) είναι επουσιώδεις
Ασφαλώς, η αναλογία 80 προς 20 ισχύει συνήθως 
κατά προσέγγιση
80
εξαιρετικά ανισομερή κατανομή αιτίων και 
αποτελεσμάτων ή μέσων και παραγώγων

Διάγραμμα Pareto (Pareto 
Η Αρχή του Παρέτο (Pareto) και ο κανόνας του 
80 – 20
Η Αρχή του Pareto, στο ευρύτερο πλαίσιό της, 
υποστηρίζει ότι 80% των αποτελεσμάτων 
προκύπτουν από 20% των μέσων ή αιτίων. Με 
άλλα λόγια, ο Κανόνας 80-20 σημαίνει ότι, σε 
κάθε κατάσταση, λίγοι παράγοντες (20%) είναι 
ζωτικοί και πολλοί (80%) είναι επουσιώδεις.
Ασφαλώς, η αναλογία 80 προς 20 ισχύει συνήθως 
κατά προσέγγιση. Μπορεί να είναι 90-10, 90-20 ή 
80-10 κλπ. Ωστόσο, πάντα καθιστά εμφανή την 
εξαιρετικά ανισομερή κατανομή αιτίων και 
αποτελεσμάτων ή μέσων και παραγώγων.

Pareto Chart)



Ο σκοπός της 
διακρίνει τις 
προβλήματος
Με τη γραφική απεικόνιση των σημαντικών 
πλευρών, η μετέπειτα επίλυση 
επικεντρώνεται σε αυτές, έτσι ώστε να 
υπάρξει όσον μεγαλύτερη βελτίωση. 

Το διάγραμμα 
διάγραμμα 
αυτές 
πτυχές του προβλήματος ενώ 
υποδεικνύουν 

Διάγραμμα Pareto (Pareto 
σκοπός της ανάλυσης κατά Pareto είναι να 

διακρίνει τις σημαντικές πλευρές ενός 
προβλήματος από τις λιγότερο σημαντικές. 
Με τη γραφική απεικόνιση των σημαντικών 
πλευρών, η μετέπειτα επίλυση 
επικεντρώνεται σε αυτές, έτσι ώστε να 
υπάρξει όσον μεγαλύτερη βελτίωση. 

διάγραμμα Pareto είναι ένα απλό 
διάγραμμα ράβδων όπου οι υψηλότερες από 
αυτές υποδεικνύουν τις πιο σημαντικές 
πτυχές του προβλήματος ενώ οι χαμηλότερες 
υποδεικνύουν τις λιγότερο σημαντικές.

Pareto Chart)



1. Επιλογή του αντικειμένου μελέτης
τους σε ομάδες (συνήθως 10 ή λιγότερες).
2.  Δημιουργία πίνακα με τις ομάδες, τις συχνότητες εμφάνισής τους και τα 
αντίστοιχα ποσοστά τους.

3. Φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τις συχνότητες εμφάνισης των ομάδων και 
υπολογισμός των αθροιστικών συχνοτήτων.

4. Σχολιασμός οριζόντιου και κάθετου άξονα (τοποθετούμε τις κατηγορίες στον 
οριζόντιο άξονα με τη σειρά που εμφανίζονται στον πίνακα ξεκινώντας από 
αριστερά ώστε η κατηγορία με τα περισσότερα στοιχεία να εμφανίζεται πρώτη
5. Απεικόνιση συχνοτήτων στο γράφημα (φθίνουσα σειρά) σε μορφή ράβδων.
6. Απεικόνιση αθροιστικών συχνοτήτων σε μορφή γραμμής. 
7. Σχεδιασμός ποσοστιαίου άξονα (κάθετος άξονας στη δεξιά μεριά. Η αθροιστική 
καμπύλη πρέπει να τελειώνει στο 100%).
8. Μελέτη διαγράμματος (για λήψη αποφάσεων που αφορούν στη δημιουργία 
βελτιώσεων ή την επίλυση προβλημάτων).

Διάγραμμα Pareto (Pareto Chart)

Διάγραμμα Pareto για τα σφάλματα στις ιστοσελίδες (το 80% 
των σφαλμάτων οφείλεται στο 33 % των αιτιών)

1. Επιλογή του αντικειμένου μελέτης, συλλογή των στοιχείων και κατηγοριοποίηση 
τους σε ομάδες (συνήθως 10 ή λιγότερες).
2.  Δημιουργία πίνακα με τις ομάδες, τις συχνότητες εμφάνισής τους και τα 
αντίστοιχα ποσοστά τους.

3. Φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τις συχνότητες εμφάνισης των ομάδων και 
υπολογισμός των αθροιστικών συχνοτήτων.

4. Σχολιασμός οριζόντιου και κάθετου άξονα (τοποθετούμε τις κατηγορίες στον 
οριζόντιο άξονα με τη σειρά που εμφανίζονται στον πίνακα ξεκινώντας από 
αριστερά ώστε η κατηγορία με τα περισσότερα στοιχεία να εμφανίζεται πρώτη).
5. Απεικόνιση συχνοτήτων στο γράφημα (φθίνουσα σειρά) σε μορφή ράβδων.
6. Απεικόνιση αθροιστικών συχνοτήτων σε μορφή γραμμής. 
7. Σχεδιασμός ποσοστιαίου άξονα (κάθετος άξονας στη δεξιά μεριά. Η αθροιστική 
καμπύλη πρέπει να τελειώνει στο 100%).
8. Μελέτη διαγράμματος (για λήψη αποφάσεων που αφορούν στη δημιουργία 
βελτιώσεων ή την επίλυση προβλημάτων).

Pareto Chart)



Η πρακτική Benchmarking αποτελεί τη συστηματική διαδικασία 
σύγκρισης της οργανωτικής δομής, των διαδικασιών και της επίδοσης 
ενός οργανισμού (επιχείρηση, πανεπιστήμιο, δημόσιος φορέας κτλ.), 
με τους οργανισμούς που παρουσιάζουν καλή πρακτική σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο ο συγκεκριμένος οργανισμός να 
επιδιώξει να οδεύσει προς την επιχειρηματική τελειότητα. Κύριο 
στόχο αποτελεί η βελτίωση του οργανισμού μέσω της σύγκρισής του 
με τους καλύτερους ανταγωνιστές, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η 
δυνατότητα:
� να ποσοτικοποιήσει τις υπάρχουσες διαφορές επίδοσης όπου 

αυτό είναι  δυνατό,
� να τεκμηριώσει γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές,
� να αναγνωρίσει τα βήματα εκείνα που πρέπει να υιοθετήσει 

προκειμένου να προλάβει και να ξεπεράσει τους καλύτερους από 
τους ανταγωνιστές 

Με τον όρο ‘επίδοση’ εννοείται ο βαθμός κατά τον οποίον τα στελέχη 
και οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τους οργανωσιακούς τους στόχους 
με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Συγκριτική Αξιολόγηση (
Η πρακτική Benchmarking αποτελεί τη συστηματική διαδικασία 
σύγκρισης της οργανωτικής δομής, των διαδικασιών και της επίδοσης 
ενός οργανισμού (επιχείρηση, πανεπιστήμιο, δημόσιος φορέας κτλ.), 
με τους οργανισμούς που παρουσιάζουν καλή πρακτική σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο ο συγκεκριμένος οργανισμός να 
επιδιώξει να οδεύσει προς την επιχειρηματική τελειότητα. Κύριο 
στόχο αποτελεί η βελτίωση του οργανισμού μέσω της σύγκρισής του 
με τους καλύτερους ανταγωνιστές, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η 
δυνατότητα:

να ποσοτικοποιήσει τις υπάρχουσες διαφορές επίδοσης όπου 
αυτό είναι  δυνατό,
να τεκμηριώσει γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές,
να αναγνωρίσει τα βήματα εκείνα που πρέπει να υιοθετήσει 
προκειμένου να προλάβει και να ξεπεράσει τους καλύτερους από 
τους ανταγωνιστές 

Με τον όρο ‘επίδοση’ εννοείται ο βαθμός κατά τον οποίον τα στελέχη 
και οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τους οργανωσιακούς τους στόχους 
με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)



Συγκριτική Αξιολόγηση (
Κριτήριο Κατηγοριοποίησης Κατηγορία

Σημείο Αναφοράς

Internal Οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των τμημάτων της ίδιας επιχείρησης σε 
θέματα επίδοσης παρόμοιων επιχειρηματικών μονάδων ή διαδικασιών.

Competitor Οι συγκρίσεις γίνονται με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές.

Industry Οι συγκρίσεις γίνονται με ανταγωνιστές και μη ανταγωνιστές από τον ίδιο 
κλάδο.

Generic Οι συγκρίσεις γίνονται με οργανισμούς 
όρια του

Global
Οι συγκρίσεις γίνονται με οργανισμούς που 
επεκτείνεται πέρα
επιχείρηση.

Αντικείμενο
Σύγκρισης

Process Σύγκριση

Functional Σύγκριση συγκεκριμένων επιχειρηματικών λειτουργιών μεταξύ δύο ή 
περισσότερων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.

Performance Σύγκριση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Strategic Σύγκριση των βασικών στρατηγικών της επιχείρησης με αυτές των 
ανταγωνιστών.

Σκοπός διαδικασίας
Competitive Σύγκριση της επιχείρησης με τον καλύτερο ανταγωνιστή με σκοπό την 

επίτευξη υπεροχής. 

Collaborative Σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία κλίματος 
συνεργασίας προς κοινό όφελος.

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)
Αντικείμενο

Οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των τμημάτων της ίδιας επιχείρησης σε 
θέματα επίδοσης παρόμοιων επιχειρηματικών μονάδων ή διαδικασιών.
Οι συγκρίσεις γίνονται με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές.
Οι συγκρίσεις γίνονται με ανταγωνιστές και μη ανταγωνιστές από τον ίδιο 
κλάδο.
Οι συγκρίσεις γίνονται με οργανισμούς που επεκτείνονται πέρα από τα 

του συγκεκριμένου κλάδου.
Οι συγκρίσεις γίνονται με οργανισμούς που η γεωγραφική τους τοποθεσία 
επεκτείνεται πέρα από τα όρια της χώρας στην οποία εδρεύει η αρχική 
επιχείρηση.
Σύγκριση παραπλήσιων διαδικασιών σε ανομοιογενείς επιχειρήσεις.
Σύγκριση συγκεκριμένων επιχειρηματικών λειτουργιών μεταξύ δύο ή 
περισσότερων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.
Σύγκριση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Σύγκριση των βασικών στρατηγικών της επιχείρησης με αυτές των 
ανταγωνιστών.
Σύγκριση της επιχείρησης με τον καλύτερο ανταγωνιστή με σκοπό την 
επίτευξη υπεροχής. 
Σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία κλίματος 
συνεργασίας προς κοινό όφελος.



Συγκριτική αξιολόγηση τριών βιομηχανιών παραγωγής τσιμέντου, μιας αγγλικής (Α) μιας ελληνικής (Ε) και μιας φιλανδικής (Φ
τομέα του εφοδιασμού. Η Ε έχει κύκλο εργασιών πολύ μεγαλύτερο από 
δείχνει ότι η Α επιδεικνύει μεγαλύτερη αποδοτικότητα ανά στέλεχος εφοδιασμού, μεγαλύτερες εξοικονομήσεις και χαμηλότερες 
λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, ο χρονικός κύκλος εφοδιασμού της είναι σαφώς μικρότερος των δύο άλλων. Εν μέρει, η υπεροχή της 
μπορεί να οφείλεται σε οικονομίες κλίμακας, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους της. 
διαδικασίες προγραμματισμού, οι πολιτικές εφοδιασμού, τα συστήματα και η εξειδίκευση του προσωπικού φαίνεται να εκτοξεύουν τη
διαφορά. Η Φ, παρά το πολύ μικρό της μέγεθος, βρίσκεται σε παραπλήσια επίπεδα με την 
της λειτουργίας του εφοδιασμού.

Συγκριτική Αξιολόγηση (

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

βιομηχανιών παραγωγής τσιμέντου, μιας αγγλικής (Α) μιας ελληνικής (Ε) και μιας φιλανδικής (Φ) στον 
κύκλο εργασιών πολύ μεγαλύτερο από την Φ και μικρότερο από την Α. Η συγκριτική αξιολόγηση 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα ανά στέλεχος εφοδιασμού, μεγαλύτερες εξοικονομήσεις και χαμηλότερες 
λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, ο χρονικός κύκλος εφοδιασμού της είναι σαφώς μικρότερος των δύο άλλων. Εν μέρει, η υπεροχή της Α 

να οφείλεται σε οικονομίες κλίμακας, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους της. Παρ’ όλα αυτά, άλλοι παράγοντες όπως οι 
διαδικασίες προγραμματισμού, οι πολιτικές εφοδιασμού, τα συστήματα και η εξειδίκευση του προσωπικού φαίνεται να εκτοξεύουν τη

παρά το πολύ μικρό της μέγεθος, βρίσκεται σε παραπλήσια επίπεδα με την Ε ως προς αρκετούς παράγοντες απόδοσης 

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010



Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο αραχνοειδές διάγραμμα. 
σχέση με την Α είναι σημαντικές σε αρκετές περιπτώσεις και αφορούν τόσο την αποτελεσματικότητα (χρόνοι 
παράδοσης, μειώσεις δαπανών αγορών) όσο και την αποδοτικότητα του εφοδιασμού. Με βάση τα αποτελέσματα της 
συγκριτικής ανάλυσης, η διοίκηση εφοδιασμού μπορεί να εντοπίσει τις αδυναμίες της λειτουργίας, να καθορίσει 
στόχους και να προγραμματίσει δραστηριότητες βελτίωσης.

Συγκριτική Αξιολόγηση (

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

διάγραμμα. Οι αποκλίσεις των παραγόντων απόδοσης της Ε σε 
είναι σημαντικές σε αρκετές περιπτώσεις και αφορούν τόσο την αποτελεσματικότητα (χρόνοι 

παράδοσης, μειώσεις δαπανών αγορών) όσο και την αποδοτικότητα του εφοδιασμού. Με βάση τα αποτελέσματα της 
συγκριτικής ανάλυσης, η διοίκηση εφοδιασμού μπορεί να εντοπίσει τις αδυναμίες της λειτουργίας, να καθορίσει 

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010



� S (Strengths): Δυνάμεις 
Στοιχεία (πόροι και ικανότητες) με βάση τα οποία η επιχείρηση πλεονεκτεί 
έναντι των ανταγωνιστών και θα πρέπει να αποτελέσουν τους 
κυριότερους πυλώνες σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών της 
για την επίτευξη των στόχων της.
� W (Weaknesses): Αδυναμίες 
Στοιχεία στα οποία η επιχείρηση υστερεί έναντι των ανταγωνιστών της και 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν κατά το 
και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της.
� O (Opportunities): 
Εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον, που επιτρέπουν στην επιχείρηση την 
ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών για την εκπλήρωση των βασικών της 
στόχων.
� T (Treats) : 
Εξελίξεις-μεταβολές 
που δυσχεραίνουν 
επιχείρησης να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους .

Ανάλυση SWOT 
(Strengths): Δυνάμεις – Δυνατά σημεία 

(πόροι και ικανότητες) με βάση τα οποία η επιχείρηση πλεονεκτεί 
έναντι των ανταγωνιστών και θα πρέπει να αποτελέσουν τους 
κυριότερους πυλώνες σχεδιασμού και υλοποίησης των στρατηγικών της 
για την επίτευξη των στόχων της.

(Weaknesses): Αδυναμίες – Αδύνατα σημεία
στα οποία η επιχείρηση υστερεί έναντι των ανταγωνιστών της και 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της.

(Opportunities): Ευκαιρίες
στο εξωτερικό περιβάλλον, που επιτρέπουν στην επιχείρηση την 

ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών για την εκπλήρωση των βασικών της 

(Treats) : Απειλές 
μεταβολές στο διεθνές και εθνικό ανταγωνιστικό περιβάλλον 

που δυσχεραίνουν - εμποδίζουν-απειλούν την προσπάθεια της 
επιχείρησης να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους .



� Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το 
εσωτερικό περιβάλλον της 
προκύπτουν 
αυτή κατέχει. Εντοπίζονται 
λειτουργιών και 
επιχείρησης.

� Οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν 
μεταβλητές του 
επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει 
να εντοπίσει, να 
και να τις προσαρμόσει 
τέτοιο είναι 

Ανάλυση SWOT 
Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το 
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς 
προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που 

κατέχει. Εντοπίζονται από την ανάλυση των 
λειτουργιών και των συστημάτων της 
επιχείρησης.

ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν 
μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει 
να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα 
και να τις προσαρμόσει στα μέτρα της, όταν κάτι 

είναι εφικτό.



Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία (Strengths) Αδύνατα σημεία (Weaknesses)

ü Ευέλικτη στρατηγική
ü Ισχυρή χρηματοοικονομική 

κατάσταση
ü Πλεονεκτήματα κόστους
ü Ισχυρό όνομα-εικόνα στην αγορά
ü Ικανότητες στη δημιουργία 

καινοτομικών προϊόντων
ü Ηγετική θέση στην αγορά
ü Ισχυρές υπηρεσίες μετά την 

πώληση
ü Τεχνολογία προστατευμένη από 

πατέντες
ü Ισχυρή διαφήμιση
ü Ποιότητα προϊόντων
ü Στενές σχέσεις με επιχειρήσεις 

συμμάχους

ü Ασαφής στρατηγική κατεύθυνση
ü Μεγάλη δανειακή επιβάρυνση
ü Απαρχαιωμένες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις
ü Εσωτερικά λειτουργικά 

προβλήματα
ü Υψηλότερα έναντι των 

ανταγωνιστών κόστη
ü Χαμηλή κερδοφορία
ü Έλλειψη ορισμένων ικανοτήτων 

που ζητάει η αγορά
ü Αδυναμίες σε θέματα έρευνας 

και ανάπτυξης
ü Πολύ ‘ρηχή’ γραμμή προϊόντων
ü Αδυναμία στον τομέα του 

μάρκετινγκ

Βασίλης Μ. Παπαδάκης «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats)

ü Προσέγγιση επιπλέον τμημάτων 
της αγοράς

ü Επέκταση σε νέες γεωγραφικές 
περιοχές

ü Επέκταση της γραμμής 
προϊόντων

ü Μεταφορά ικανοτήτων σε νέα 
προϊόντα

ü Καθετοποίηση δραστηριοτήτων
ü Να αποσπάσουμε μερίδια 

αγοράς από ανταγωνιστές
ü Εξαγορά ανταγωνιστών
ü Στρατηγικές συμμαχίες για 

είσοδο σε νέες αγορές
ü Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών

ü Είσοδος στην αγορά ισχυρών 
νέων ανταγωνιστών

ü Απώλεια εσόδων από 
υποκατάστατα

ü Επιβραδυνόμενη ανάπτυξη 
αγοράς

ü Δυσμενείς αλλαγές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες

ü Επαχθείς οικονομικά νέες 
κρατικές ρυθμίσεις/ παρεμβάσεις

ü Αυξανόμενη ισχυροποίηση 
πελατών ή/και προμηθευτών

ü Αλλαγή στις προτιμήσεις των 
καταναλωτών

ü Δημογραφικές αλλαγές

Βασίλης Μ. Παπαδάκης «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία», Εκδόσεις Μπένου, 2012



Αντικειμενικός 
προσδιορισμός 
ληφθούν 
και να 
αδυναμίες της 
επίσης 
πραγματοποιηθούν 
επιχείρηση 
απειλές 

Ανάλυση SWOT 
Αντικειμενικός σκοπός της ανάλυσης είναι ο 
προσδιορισμός των μέτρων που πρέπει να
ληφθούν για να διασφαλιστούν οι δυνάμεις 

να διορθωθούν ή να ξεπεραστούν οι 
αδυναμίες της τρέχουσας λειτουργίας, καθώς 
επίσης και των ενεργειών που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ώστε να εκμεταλλευτεί η 
επιχείρηση τις ευκαιρίες και να αποφύγει τις 
απειλές στο μέλλον.



Υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού
Ιστορικό ασφάλειας πτήσεων

Προνομιακή θέση στο αεροδρόμιο
Ισχυρή εικόνα και φήμη

Σύγχρονα αεροσκάφη

Καθιέρωση νέων δημοφιλών προορισμών 
εκτός Ευρώπης

Αύξηση του αριθμού των Ελλήνων που 
εργάζονται στο εξωτερικό

Χρήση διαδικτύου για αγορά 
εισιτηρίου και διαφήμιση προσφορών

SWOT 
Analysis

Strengths

Opportunities

SWOT ανάλυση υποθετικής αεροπορικής εταιρίας

Πτήσεις μόνο σε Ευρώπη
Περιορισμένο δίκτυο προμηθευτών
Μικρό μέγεθος
Υψηλά πάγια έξοδα

Οικονομική κρίση
Αύξηση τιμής πετρελαίου
Παρουσία εταιριών χαμηλού κόστους
Απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

SWOT 
Analysis

Weaknesses

Threats

ανάλυση υποθετικής αεροπορικής εταιρίας



Η προσαρμογή μιας σύγχρονης επιχείρησης στις 
μεταβολές του εξωτερικού 
προϋποθέτει την μελέτη , ανάλυση και αντιμετώπιση 
των πολιτικών, 
τεχνολογικών παραγόντων. Η ανάλυση των 
παραγόντων αυτών 
ανάπτυξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων 
ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
και είναι γνωστή ως 
όρος αποδίδεται ως εξωτερική μακρο 

P (Political)
E (Economic)
S (Social)
Τ (Technology)

Ανάλυση PEST
Η προσαρμογή μιας σύγχρονης επιχείρησης στις 
μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος 
προϋποθέτει την μελέτη , ανάλυση και αντιμετώπιση 
των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
τεχνολογικών παραγόντων. Η ανάλυση των 
παραγόντων αυτών είναι πολύ βασική για την 
ανάπτυξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων μέσα σε 
ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
και είναι γνωστή ως PEST analysis. Στα ελληνικά ο 
όρος αποδίδεται ως εξωτερική μακρο - ανάλυση. 

(Political): Πολιτική
(Economic): Οικονομία
(Social): Κοινωνία
Technology): Τεχνολογία



Ανάλυση PEST
Πολιτική (Political) Οικονομία (Economical)

Μάθετε τους νόμους, τα διατάγματα 
και τις υπουργικές αποφάσεις που 
αφορούν τη χώρα μας ή τις χώρες στις 
οποίες κάνετε εργασίες. Γνωρίστε την 
κρατική πολιτική συμβάσεων, το αν 
υπάρχει ή όχι μονοπωλιακή 
νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία 
προστασίας περιβάλλοντος. Μάθετε 
τις κοινοτικές οδηγίες που σας 
αφορούν, την πολιτική του 
ανταγωνισμού, καθώς και την πολιτική 
εξωτερικού εμπορίου. Γνωρίστε την 
εργασιακή νομοθεσία της χώρας μας 
ή των χωρών στις οποίες κάνετε 
εργασίες. Μελετήστε το κατά πόσο 
υπάρχει ή όχι κυβερνητική 
σταθερότητα, καθώς και κρατικός 
παρεμβατισμός.

Ποιες είναι και πού κατανέμονται οι 
δαπάνες της κυβέρνησης; Πού 
βρίσκεται σήμερα το ΑΕΠ; Ποια είναι 
η πολιτική φορολογίας; Πού 
κυμαίνονται τα επιτόκια; Τι επηρεάζει 
σήμερα την προσφορά και τη ζήτηση 
χρήματος; Σε ποιο επίπεδο 
κυμαίνονται ο πληθωρισμός και η 
ανεργία; Ποια είναι σήμερα η 
διαθεσιμότητα του εισοδήματος; Ποια 
είναι η διαθεσιμότητα και το κόστος 
ενέργειας;

Κοινωνία (Social) Τεχνολογία (Technology)

διαθεσιμότητα του εισοδήματος; Ποια 

Ποια είναι τα σημερινά ζητήματα που 
αφορούν τη θρησκεία; Δίδεται 
βαρύτητα στην παράδοση, τα ήθη και 
τα έθιμα; Ποιες είναι οι τάσεις της 
μόδας; Ποιες είναι οι δημογραφικές 
τάσεις; Ποια η κατανομή του 
εισοδήματος; Ποιες είναι οι νέες 
αλλαγές του τρόπου ζωής; Ποια είναι 
η στάση των ανθρώπων απέναντι στην 
εργασία και στον ελεύθερο χρόνο; Σε 
ποια επίπεδα βρίσκεται ο 
καταναλωτισμός; Ποιο είναι το 
επίπεδο εκπαίδευσης;

Ποια τεχνολογία είναι διαθέσιμη 
σήμερα; Ποιες είναι οι κυβερνητικές 
επιχορηγήσεις σε έρευνα; Υπάρχει 
επικέντρωση της κυβέρνησης σε 
τεχνολογίες; Γίνονται νέες 
ανακαλύψεις και σε ποιους τομείς; 
Ποια είναι η ταχύτητα και οι 
διαδικασίες μεταφοράς γνώσης; Πόσο 
γρήγοροι είναι οι ρυθμοί απαξίωσης; 
Ποια είναι η σημερινή χρήση του 
Διαδικτύου; Ποιες δυνατότητες 
προσφέρουν τα δίκτυα των 
τηλεπικοινωνιών;



PEST ανάλυση υποθετικής αεροπορικής εταιρίας στην Ελλάδα

Social

Political

• Χρήση διαδικτύου από περισσότερους 
πολίτες για ευκολότερη αγορά εισιτηρίου, 
ενημέρωση για προσφορές και σύγκριση 
τιμών

• Κύμα μετανάστευσης 

• Απελεύθερωση λειτουργίας αερογραμμών 
στην Ευρώπη

• Συμφωνίες «ανοιχτών ουρανών»
• Επιχορήγηση για τις άγονες γραμμές (9 εκ. 

για 28 γραμμές από 01/10/2016 έως 
30/09/2020) 

• Νομοθεσία για μείωση εκπομπών αερίων

ανάλυση υποθετικής αεροπορικής εταιρίας στην Ελλάδα

Technological

• Μεγαλύτερα και πιο οικονομικά αεροσκάφη
• Η χρήση τηλεδιάσκεψης μειώνει τον αριθμό 

των ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους 
• Γρήγορα τραίνα (ταχύτητες >300 χλμ/ώρα)

Economical
• Οικονομική κρίση
• Μεταβολές στην τιμή πετρελαίου
• Υψηλή ανεργία



Ένα επιχειρηματικό σχέδιο
κείμενο που περιλαμβάνει τους στόχους
οργανισμού, τις 
ακολουθήσει
έχει 
που 
τους τρόπους
διεθνής βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι οι 
οργανισμοί εκείνοι που σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από αυτούς 
που δεν έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και 
αυτοσχεδιάζουν ανάλογα με τις συνθήκες και τα 
προβλήματα 

Επιχειρηματικό σχέδιο 
να επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα γραπτό 

κείμενο που περιλαμβάνει τους στόχους του 
οργανισμού, τις στρατηγικές που θα 
ακολουθήσει για να πετύχει τους στόχους που 
έχει θέσει, τις προβλέψεις για τα προβλήματα 
που πιθανόν θα αντιμετωπίσει ο οργανισμός και 
τους τρόπους με τους οποίους θα τα επιλύσει. Η 
διεθνής βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι οι 
οργανισμοί εκείνοι που σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από αυτούς 
που δεν έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και 
αυτοσχεδιάζουν ανάλογα με τις συνθήκες και τα 
προβλήματα που προκύπτουν. 

Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)



Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

1. Εξώφυλλο 

Πρέπει να είναι καλαίσθητο αλλά σοβαρό και να καθιστά σαφές ότι πρόκειται για επιχειρηματικό σχέδιο. Να περιλαμβάνει το λογότυπο της
επιχείρησης και την πλήρη επωνυμία της.  

2. Περίληψη (ή Σύνοψη)

Είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελεί την πρώτη εντύπωση του αναγνώστη (συνήθως κάποιος «εν δυνάμει» χρηματοδότης / επενδυτής). 
βάση αυτή θα αποφασιστεί από τους ενδιαφερόμενους αν αξίζει να διαβαστεί το Επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον του αναγνώστη ,  χωρίς όμως να είναι φλύαρη (max 500  λέξεις ).  Γράφεται στο 
Σχέδιο για να μπορεί να το περιγράψει με σαφήνεια και πληρότητα .  

3. Περιεχόμενα 

Διευκολύνουν τον αναγνώστη να εντοπίσει τα κεφάλαια που τον ενδιαφέρουν .  
τμήμα του Επιχειρηματικού Σχεδίου χωρίς να δημιουργούν σύγχυση .  

4. Πίνακες 

Πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά μία κατάσταση με τους Πίνακες που υφίστανται εντός του Σχεδίου ανά κεφάλαιο . 

5. Γραφήματα 

Πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά μία κατάσταση με τα Γραφήματα που υφίστανται εντός του Σχεδίου ανά κεφάλαιο .  

Επιχειρηματικό σχέδιο 
Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

να είναι καλαίσθητο αλλά σοβαρό και να καθιστά σαφές ότι πρόκειται για επιχειρηματικό σχέδιο. Να περιλαμβάνει το λογότυπο της

ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελεί την πρώτη εντύπωση του αναγνώστη (συνήθως κάποιος «εν δυνάμει» χρηματοδότης / επενδυτής). Με 
βάση αυτή θα αποφασιστεί από τους ενδιαφερόμενους αν αξίζει να διαβαστεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο .  Σκοπός της είναι να διεγείρει το 

500  λέξεις ).  Γράφεται στο τέλος ,  αφού ολοκληρωθεί το υπόλοιπο Επιχειρηματικό 

ενδιαφέρουν .  Αποτυπώνονται αναλυτικά ,  αναδεικνύοντας κάθε επιμέρους 

να παρουσιάζεται αναλυτικά μία κατάσταση με τους Πίνακες που υφίστανται εντός του Σχεδίου ανά κεφάλαιο . 

να παρουσιάζεται αναλυτικά μία κατάσταση με τα Γραφήματα που υφίστανται εντός του Σχεδίου ανά κεφάλαιο .  
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Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

6. Εισαγωγή 

Είναι ίσως το σημαντικότερο μέρος του Σχεδίου καθώς εμπεριέχει την κεντρική του ιδέα. Πρέπει να απαντάει σύντομα και ουσιαστικά στα
ερωτήματα: Τι, Πού, Πώς, Πότε, Γιατί. Ειδικότερα: 

� Αποστολή (Τι): καθορισμός του τι είναι η επιχείρηση και τι θέλει να καταφέρει μακροπρόθεσμα (σκοπός της). 

� Συνεισφορά (Γιατί): Τεκμηρίωση της ηθικής της σκοπιμότητας και της διαφοροποίησής της από τον ανταγωνισμό. 

� Μέθοδος (Πώς): Σύντομη περιγραφή του τρόπου επίτευξης του σκοπού. 

� Τόπος – Χρόνος δραστηριοποίησης (Πού, Πότε): Πού είναι η έδρα της επιχείρησης, η περιοχή δραστηριοποίησης και πότε δραστηριοποιείται.

Επιχειρηματικό σχέδιο 
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ίσως το σημαντικότερο μέρος του Σχεδίου καθώς εμπεριέχει την κεντρική του ιδέα. Πρέπει να απαντάει σύντομα και ουσιαστικά στα 5 βασικά 

(Τι): καθορισμός του τι είναι η επιχείρηση και τι θέλει να καταφέρει μακροπρόθεσμα (σκοπός της). 

(Γιατί): Τεκμηρίωση της ηθικής της σκοπιμότητας και της διαφοροποίησής της από τον ανταγωνισμό. 

(Πώς): Σύντομη περιγραφή του τρόπου επίτευξης του σκοπού. 

Χρόνος δραστηριοποίησης (Πού, Πότε): Πού είναι η έδρα της επιχείρησης, η περιοχή δραστηριοποίησης και πότε δραστηριοποιείται.
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Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

6. Εσωτερική ανάλυση

Σε αυτή την ενότητα πρέπει να γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της επιχείρησης

Περιγραφή της επιχείρησης – Ιστορικό, Όραμα - Αποστολή  και Αξίες, Υφιστάμενη Στρατηγική και Στόχοι 
Πόροι και Ικανότητες, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ανώτατη Διοίκηση.

7. Εξωτερική ανάλυση 

Η εξωτερική ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

Α) Ανάλυση του ευρύτερου Μάκρο Περιβάλλοντος (PEST ανάλυση)

Β) Ανάλυση Κλαδικού Περιβάλλοντος

Ανάλυση 5 δυνάμεων του Porter (Υποκατάστατα προϊόντα, Απειλή από νεοεισερχόμενους, πελάτες, προμηθευτές, 
ομάδες στον κλάδο, κανάλια διανομής, τάσεις στον κλάδο-προοπτικές ανάπτυξης, παράγοντες επιτυχίας. 

Επιχειρηματικό σχέδιο 
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επιχείρησης

Αποστολή  και Αξίες, Υφιστάμενη Στρατηγική και Στόχοι , Οργανωτική Δομή, Προϊόντα/ Υπηρεσίες, 

Η εξωτερική ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

(Υποκατάστατα προϊόντα, Απειλή από νεοεισερχόμενους, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές), στρατηγικές 
προοπτικές ανάπτυξης, παράγοντες επιτυχίας. 

Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)



Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

8. Προσδιορισμός, αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής

Α) Ανάλυση SWOT

Β) Στρατηγικοί στόχοι

Γ) Στρατηγικές επιλογές 

Ανάπτυξη, Συρρίκνωση, Διάσωση, Σταθερότητα

Δ) Ανταγωνιστική Στρατηγική

Τρεις βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού: η ηγεσία κόστους (cost leadership 
στρατηγική της εστίασης σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς (focus strategy). Η τελευταία 
εστίασης στο κόστος), είτε  με διαφοροποίηση (στρατηγική εστίασης στη διαφοροποίηση

Ε) Λειτουργικές Στρατηγικές

Περιγραφή στρατηγικής των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης (Στρατηγική Μάρκετινγκ,  Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομικών
Παραγωγής-Διαχείρισης Λειτουργιών, Πωλήσεων)

Επιχειρηματικό σχέδιο 
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βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού: η ηγεσία κόστους (cost leadership strategy),  ηγεσία διαφοροποίησης (differentiation strategy) και η 
). Η τελευταία μπορεί να επιτευχθεί είτε με χαμηλό κόστος (στρατηγική 

διαφοροποίηση). 

Περιγραφή στρατηγικής των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης (Στρατηγική Μάρκετινγκ,  Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομικών, 

Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)



Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

9. Υλοποίηση προτεινόμενης στρατηγικής

Παρεμβάσεις στην οργανωτική δομή, στα συστήματα, στο ύφος διοίκησης, στις ικανότητες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κουλτούρα κα στις αξίε

10. Οικονομική ανάλυση

Ισολογισμός, ανάλυση χρηματορροών, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ανάλυση νεκρού σημείου, κύριοι χρηματοοικονομικοί δείκτες 
απόδοσης.

11. Ανάλυση κινδύνων

Υπάρχουν 4 κατηγορίες επιχειρηματικού κινδύνου:

Λειτουργικός. Υφίσταται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και προκαλείται από αδυναμία εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής. 

Κλαδικός. Προέρχεται από την είσοδο νέων ανταγωνιστών.

Χρηματοοικονομικός. Προέρχεται από την αδυναμία εκπλήρωσης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δραματική πτώση της 
μετοχής, τη σημαντικά άνοδο των επιτοκίων, την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών κλπ.

Πολιτικός. Προέρχεται από την αναποτελεσματικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων

Χρησιμοποιείται η μέθοδος  των  σεναρίων (scenario planning),  δηλαδή  η πρόβλεψη  πιθανών σημαντικών αλλαγών που θα επηρεάσουν την επιχείρηση και  
η  δημιουργία λογικών εναλλακτικών μελλοντικών συνθηκών που θα στηρίζονται στις  πιθανές αυτές αλλαγές. 

Επιχειρηματικό σχέδιο 
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στην οργανωτική δομή, στα συστήματα, στο ύφος διοίκησης, στις ικανότητες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κουλτούρα κα στις αξίες.

Ισολογισμός, ανάλυση χρηματορροών, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ανάλυση νεκρού σημείου, κύριοι χρηματοοικονομικοί δείκτες και κριτήρια 

Υφίσταται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και προκαλείται από αδυναμία εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής. 

Προέρχεται από την αδυναμία εκπλήρωσης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δραματική πτώση της 
μετοχής, τη σημαντικά άνοδο των επιτοκίων, την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών κλπ.

Προέρχεται από την αναποτελεσματικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων.

δηλαδή  η πρόβλεψη  πιθανών σημαντικών αλλαγών που θα επηρεάσουν την επιχείρηση και  
η  δημιουργία λογικών εναλλακτικών μελλοντικών συνθηκών που θα στηρίζονται στις  πιθανές αυτές αλλαγές. 
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Ενδεικτική μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

12. Επίλογος

Παρουσιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου με 

13. Πηγές

Αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

14. Παραρτήματα

Παράθεση επιπλέον στοιχείων στην περίπτωση που κάποιος από τους αναγνώστες θέλει να εμβαθύνει περισσότερο σε κάποιο θέμα του 

Μπορούν να περιληφθούν: 

� Τα βιογραφικά των βασικών συντελεστών για την υλοποίηση της ιδέας

� Αναλυτικότερα τεχνικά δεδομένα για το προϊόν/υπηρεσία που θα αναπτυχθεί

� Σχετικά με το προϊόν άρθρα, δημοσιεύσεις, κλπ.

� Αναλυτικοί υπολογισμοί

� Πιστοποιητικά ποιότητας

Επιχειρηματικό σχέδιο 
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Παρουσιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου με ανάδειξη της καλής προοπτικής της επιχείρησης.

Παράθεση επιπλέον στοιχείων στην περίπτωση που κάποιος από τους αναγνώστες θέλει να εμβαθύνει περισσότερο σε κάποιο θέμα του Σχεδίου.

τεχνικά δεδομένα για το προϊόν/υπηρεσία που θα αναπτυχθεί
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Η μελέτη σκοπιμότητας έχει ως στόχο την ανάλυση και μελέτη ενός προτεινόμενου επιχειρήματος ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες 
επιτυχίας του. 

1. Ιστορικο του σχεδιου

2. Αναλυση της αγορας και μαρκετινγκ 

3. Πρωτες υλες 

4. Τεχνολογία και μηχανολογικός εξοπλισμός 

5. Οργανωση μοναδας και γενικα εξοδα 

6. Ανθρωπινοι ποροι 

7. Τοποθεσια - χωρος εγκαταστασης - περιβαλλον 

8. Χρονοδιαγραμμα εκτελεσης του προγραμματος 

9. Χρηματοοικονομικη αναλυση και αξιολογηση επενδυσης 

10. Συμπερασματα 

Μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility study)
μελέτη σκοπιμότητας έχει ως στόχο την ανάλυση και μελέτη ενός προτεινόμενου επιχειρήματος ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες 

(Feasibility study)



Μείζονος σημασίας δραστηριότητα, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου, στον προβλεπόμενο χρόνο, με τον προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό. Περιλαμβάνει:

1. Αρχικό σχεδιασμό (Διαγραμμάτων Gantt – CPM - MPM)

2. Τυχαίο έλεγχο (αυτοψία – στατιστική – πρόβλεψη)

3. Υπερβάσεις κόστους – χρόνου

4. Περιορισμοί μέσων - πόρων

Διαχείριση Έργου
Μείζονος σημασίας δραστηριότητα, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου, στον προβλεπόμενο χρόνο, με τον προβλεπόμενο 



Διαχείριση Έργου
Ο σχεδιασμός της ακολουθίας των δραστηριοτήτων,
έλεγχος της εξέλιξης του έργου αποτελούν βασικά

Οι μέθοδοι προγραμματισμού και ελέγχου βοηθούν
παραμέτρων:
� Χρόνος.
� Κόστος.
� Μέσα παραγωγής.

δραστηριοτήτων, ο χρονικός προγραμματισμός τους και ο
βασικά ζητήματα της διοίκησης έργων.

βοηθούν το διευθυντή έργου στον έλεγχο των εξής



Διαχείριση Έργου
Διαγράμματα Gantt
� Οριζόντιος άξονας: χρόνος
(Χρονικές Μονάδες Προγραμματισμού,
ΧΜΠ: ημέρες, εβδομάδες, μήνες, κτλ).
Κατακόρυφος άξονας: δραστηριότητες του έργου.

� Πλεονεκτήματα: απλότητα, δεν απαιτούν συντήρηση

δεν αποτυπώνεται η επίδραση μιας καθυστέρησης 

συντήρηση.

� Μειονεκτήματα: Δεν απεικονίζεται 
η αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων,

δεν αποτυπώνεται η επίδραση μιας καθυστέρησης 
ή επίσπευσης κάποιας εργασίας στο έργο, κτλ.



Διαχείριση Έργου
Η μέθοδος CPM

� Πλεονεκτήματα: εποπτεία των αλληλουχιών
των δραστηριοτήτων, απλή επίλυση, κτλ.

� Μειονεκτήματα: εκφράζονται μόνο απλές σχέσεις 
αλληλουχίας (προηγείται – έπεται), 

ο σχεδιασμός του δικτύου είναι χρονοβόρος, 
κάθε δραστηριότητα θεωρείται πως έχει 

σταθερή διάρκεια, υπάρχουν πλασματικές 
δραστηριότητες, κ.α.



Διαχείριση Έργου
Η μέθοδος MPM

� Πλεονεκτήματα: σπάνια απαιτούνται πλασματικές
δραστηριότητες, απλούστερη σχεδίαση δικτύου,
δεν απαιτείται το σπάσιμο των δραστηριοτήτων
σε επιμέρους για λόγους ορθής απεικόνισης, κτλ.

� Μειονεκτήματα: δεν είναι σαφής η εποπτεία των 
αλληλουχιών των δραστηριοτήτων, 

η μέθοδος επίλυσης είναι πολύπλοκη, 
κάθε δραστηριότητα θεωρείται πως 

έχει σταθερή διάρκεια, κτλ.



Διαχείριση Έργου
Έλεγχος της οικονομικής και χρονικής προόδου ενός έργου

� PB (Project Budget): Ο προϋπολογισμός του έργου.
� Τ: η προγραμματισμένη συνολική διάρκεια του έργου
� t: το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την αρχή του έργου μέχρι τη χρονική στιγμή ελέγχου.
� q: το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου κατά τη χρονική στιγμή 
� ACWP (Actual Cost of Work Performed): Το πραγματικό αθροιστικό κόστος του έργου μέχρι την 

ημερομηνία ελέγχου.

Έλεγχος της οικονομικής και χρονικής προόδου ενός έργου 
� BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) ή EV (Earned Value): 

κόστος για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου.
Υποθέτοντας ομοιόμορφη κατανομή του κόστους σε όλη τη διάρκεια του έργου, έχουμε:

BCWP=

� BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled): Προϋπολογισμένο (μη πραγματικό) αθροιστικό κόστος των 
δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (χωρίς απαραίτητα να 
πραγματοποιήθηκαν).

BCWS= t

Έλεγχος της οικονομικής και χρονικής προόδου ενός έργου – Αρχικά Μεγέθη

Ο προϋπολογισμός του έργου.
η προγραμματισμένη συνολική διάρκεια του έργου
το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την αρχή του έργου μέχρι τη χρονική στιγμή ελέγχου.
το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου κατά τη χρονική στιγμή t

Το πραγματικό αθροιστικό κόστος του έργου μέχρι την 

Έλεγχος της οικονομικής και χρονικής προόδου ενός έργου – Υπολογιζόμενα Μεγέθη
(Earned Value): Προϋπολογισμένο (μη πραγματικό) αθροιστικό 

κόστος για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου.
Υποθέτοντας ομοιόμορφη κατανομή του κόστους σε όλη τη διάρκεια του έργου, έχουμε:

BCWP=PB·q,

Προϋπολογισμένο (μη πραγματικό) αθροιστικό κόστος των 
δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (χωρίς απαραίτητα να 

PBBCWS= t
T



Διαχείριση Έργου
Έλεγχος της οικονομικής και χρονικής προόδου ενός έργου 

• CV (Cost Variance): Απόκλιση κόστους
CV = BCWP – ACWP, Αν CV<0, 

• ECAC (Estimated Cost At Completion): εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης
ECAC1= PB-CV ή ECAC2= PB* ACWP/BCWP

• CPI (Cost Performance Index): δείκτης κόστους ή δείκτης παραγωγικότητας
CPI =BCWP/ACWP, Αν CPI<1, υπάρχει υπέρβαση κόστους

• CTC (Cost To Complete): εκτίμηση υπολειπόμενου κόστους για την ολοκλήρωση
CTC = ECAC – ACWP

• SV (Schedule Variance): απόκλιση προγράμματος
SV = BCWP-BCWS, Αν SV<0 το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση

• SPI (Schedule Performance Index): δείκτης προγραμματισμού
SPI = BCWP/BCWS, Αν SPI<1 το 

• TTC (Time To Complete): εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του 
έργου

TTC= (T/SPI)-t

Έλεγχος της οικονομικής και χρονικής προόδου ενός έργου – Υπολογιζόμενα μεγέθη

CV<0, υπάρχει υπέρβαση κόστους
: εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης

ECAC2= PB* ACWP/BCWP
δείκτης κόστους ή δείκτης παραγωγικότητας

, υπάρχει υπέρβαση κόστους
εκτίμηση υπολειπόμενου κόστους για την ολοκλήρωση

το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση
δείκτης προγραμματισμού

το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση
εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του 



Διαχείριση Έργου



Διαχείριση Έργου
Παράδειγμα ελέγχου έργου:
Διάρκεια Τ=10 ημέρες 
Προϋπολογισμός έργου PB= 10,000,000 Euros
Έλεγχος: Τέλος 5ης ημέρας (t=5, στο 50% του συνολικού χρόνου –
Δίνεται :  Πραγματικότητα : Ποσοστό εκτέλεσης: 36%      ACWP=4,000,000 

Τότε: ΒCWP=10,000,000 x 0.36=3,600,000
CV=BCWP-ACWP=-400,000à υπέρβαση κόστους
ECAC1=PB-CV=10,400,000 
CTC=ECAC1-ACWP=6,400,000 
CPI=BCWP/ACWP=0.9 < 1  à υπέρβαση κόστους

= 50% x 10,000,000 = 5,000,000       

SPI=BCWP/BCWS=0.72  (έχει ολοκληρωθεί το 72% της προγραμματισμένης εργασίας 
TTC=(T/SPI)-t=(10/0.72)-5 = 8.88 , δηλ. περίπου 9  à
εκτιμώμενη συνολική διάρκεια έργου = 5 + 9 = 14 ημέρες

– 10 ημέρες)
ACWP=4,000,000 

(έχει ολοκληρωθεί το 72% της προγραμματισμένης εργασίας à χρονική υστέρηση)



Ανακεφαλαίωση

· Τεχνικές Παραγωγής Ιδεών
· Τεχνικές Ανάλυσης Προβλημάτων
· Στατιστικές Τεχνικές
· Ανάλυση SWOT
· Ανάλυση PEST
· Επιχειρηματικό Σχέδιο 
· Μελέτη Σκοπιμότητας
· Διαχείριση έργου

Τεχνικές Παραγωγής Ιδεών
Ανάλυσης Προβλημάτων
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 1. Που βρισκόμαστε σήμερα 

 2. Οι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των LOGISTICS 

 3. Το διαδίκτυο (INTERNET) και ο ρόλος του στην εξέλιξη των LOGISTICS 

 4. Οι παραγωγικές αλλαγές στην τεχνολογία 

 5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                              
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics 

 6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαδικασία των προμηθειών 

 7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα 

 8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 (e-freight, e-customs, e-commerce) 

 9. Χρήσεις της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα                                                      
Αποτελεσματική διαχείριση 

 10. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον των μεταφορών                                                                            
και των συστημάτων διαχείρισης 
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1. Που βρισκόμαστε σήμερα (…1/2) 

        

 Οι εξελίξεις στην τεχνολογία αλλάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο τον τρόπο με τον οποίο 
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η τεχνολογία επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο 
λειτουργίας σε όλες τις πτυχές του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Από την συνεχή εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης των μεταφορών                   
(TMS /transportation management system) μέχρι και την εφαρμογή της τεχνολογίας 
Bluetooth για ανώτερη παρακολούθηση των κινήσεων των προϊόντων, η σύγχρονη 
τεχνολογία γίνεται αναπόσπαστο αν όχι αποκλειστικό μέρος της διαδικασίας αποστολής 
αγαθών. 

 Τα σημερινά «Logistics» καλούνται να εξ-υπηρετήσουν ένα συντονισμένο σύστημα μαζικής 
παραγωγής και διανομής προϊόντων. 

 Από την δεκαετία του 90 οι επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους 
παραγωγής και αύξησης της ανταγωνιστικότητας τους στράφηκαν στον έλεγχο και στην 
πλήρη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή στο κύκλωμα προμηθειών, 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής των προϊόντων. 

 Η διαχείριση και η διακίνηση προϊόντων από την παραγωγή στην κατανάλωση 
με το μικρότερο δυνατό κόστος ήταν πάντα ο ζητούμενος και στρατηγικός 
στόχος για τα Logistics σε διαχρονική βάση.  
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1. Που βρισκόμαστε σήμερα… (2/2) 

 Η ροή παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια σημερινή τυπική εφοδιαστική αλυσίδα: 

PAGE 04/35 



 
  

«Νέες Τάσεις  Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics  
\σε  συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας» 

2. Οι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον               
των LOGISTICS… (1/2) 

 Η βασικότερη τάση που χαρακτηρίζει το μέλλον των Logistics είναι η ίδια η δυναμική 
ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ποσοστό των εμπορικών και 
βιομηχανικών επιχειρήσεων οι οποίες αναθέτουν τις δραστηριότητες της δικής τους 
εφοδιαστικής αλυσίδας σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών Logistics (3PL) διαρκώς 
αυξάνεται. 

 Το επίπεδο εξυπηρέτησης καθίσταται διαχρονικά ποιο απαιτητικό για τις εταιρίες 3PL,    
με αποτέλεσμα ένα διαρκή αγώνα ανταγωνιστικότητας για την μείωση του κόστους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύτερης οργάνωσης των διαδικασιών διαχείρισης και 
εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων. 

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται επανασχεδίαση και 
αναπρογραμματίσμος του μοντέλου λειτουργίας των εταιριών 3PL, με την υιοθέτηση 
σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 3PL. 

 Η θεσμική ρύθμιση θεμάτων (βλ.νόμος 4302/2014) που απασχολούν διαχρονικά τον 
κλάδο των Logistics θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους από παραδοσιακά 
σε ποιο ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας με την υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων τα 
οποία θα ξεφεύγουν από τα όρια της ενδοεταιρικής διαχείρισης και θα εξαπλώνονται σε 
ένα ευρύτερο χώρο διαχείρισης και αξιοποίησης κοινών πληροφοριών. 
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2. Οι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον               
των LOGISTICS… (2/2) 

 Οι πρωταγωνιστές και οι υπηρεσίες Logistics… 
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3. Το διαδίκτυο (INTERNET) και ο ρόλος του στην 
εξέλιξη των LOGISTICS… (1/3) 

 Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως το διαδίκτυο (internet) εξελίσσεται και αναπτύσσεται  
με μία ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το πλήθος των εφαρμογών οι οποίες στηρίζονται στην 
ανάπτυξη και ύπαρξη του Internet ενισχύουν την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα 
αποτελέσει το βασικό όχημα για την διεκπεραίωση διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 
ανταλλαγής εταιρικών δεδομένων. 

 Μία από τις βασικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς εξαιτίας του Internet ως βασικής 
πλατφόρμας επικοινωνίας είναι η δημιουργία εταιριών 4PL (Cypermediaries). Πρόκειται 
για εταιρίες που δραστηριοποιούνται ως μεσάζοντες πληροφοριών για οποιαδήποτε 
εταιρία παρέχοντας υλικά η πληροφορίες με βάση την αρχή «value for money». 

 Η ανάπτυξη του Internet επιτρέπει την προσέγγιση χωροταξικά απομακρυσμένων 
πελατών που παλαιότερα η προσέγγιση τους ήταν ασύμφορη. 

 Η διείσδυση της πληροφορικής και του Internet συνέβαλαν στην παγκοσμιοποίηση-
διεθνοποίηση του εμπορίου αφού πλέον ο σύγχρονος καταναλωτής μπορεί να έχει άμεση 
και διαρκή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά καταστήματα.  

 Η μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι συνυφασμένη με την 
παγκοσμιότητα του Internet, την ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών, τον 
επιτυχή ανταγωνισμό και την επικράτηση του e-Logistics & του e-business. 
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3. Το διαδίκτυο (INTERNET) και ο ρόλος του στην 
εξέλιξη των LOGISTICS… (2/3) 
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3. Το διαδίκτυο (INTERNET) και ο ρόλος του στην 
εξέλιξη των LOGISTICS… (3/3) 
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4. Οι παραγωγικές αλλαγές στην τεχνολογία 

 Με βάση μία σύγχρονη γενική παραδοχή κάθε αύξηση της παραγωγής που δεν οφείλεται 
στην αύξηση των συντελεστών παραγωγής αποδίδεται στην τεχνολογική εξέλιξη.  

 Η παραγωγική αποτελεσματικότητα μιας παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από τις 
τεχνολογικές αλλαγές και εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στην παραγωγή μιας 
συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 Η παραγωγική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης διακρίνεται σε τεχνική 
αποτελεσματικότητα και σε αποτελεσματικότητα διανομής. Η τεχνική 
αποτελεσματικότητα επιτυγχάνει την βέλτιστη από τεχνικής πλευράς συνδυαστική 
αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής για δεδομένο επίπεδο παραγωγής. Η 
αποτελεσματικότητα της διανομής στοχεύει στην μέγιστη δυνατή από πλευράς αξίας 
εισροών στην επιχείρηση.  

 Ένας από τους πλέον βασικούς παράγοντες για την βελτίωση της παραγωγικής 
αποτελεσματικότητας είναι η τεχνολογική πρόοδος. 

 Κάθε τεχνολογική μεταβολή που επηρεάζει θετικά την παραγωγική αποτελεσματικότητα 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την μεγέθυνση που αποτελούν σε γενική βάση τον 
επιδιωκόμενο στόχο κάθε επιχειρηματικής μονάδας. 

 Οι ολοένα περιορισμένες ποσότητες διαθέσιμων φυσικών πόρων επιβάλουν 
την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω των τεχνολογικών αλλαγών και 
επιτευγμάτων. 
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5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                    
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics… (1/6) 

 Το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (Internet of Things / IoT) αφορά στην διασύνδεση 
διάφορων ηλεκτρονικών συσκευών (μικρών και μεγάλων) καθώς και οχημάτων που 
διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες και εξοπλισμό διασύνδεσης για να λαμβάνουν και 
να μεταδίδουν σχετικά δεδομένα με στόχο να προσφέρουν περισσότερες, προστιθέμενης 
αξίας υπηρεσίες.  

 Δηλαδή, πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο των καθημερινών αντικειμένων - από 
τις βιομηχανικές μηχανές έως τα καταναλωτικά αγαθά -που μπορεί να μοιράζεται 
πληροφορίες και να ολοκληρώνει εργασίες, ενώ εμείς είμαστε απασχολημένοι με άλλες 
δραστηριότητες (δουλειά, γυμναστήριο, ξεκούραση κλπ). 

 Με απλά λόγια το Internet of Things είναι το τεχνολογικό μέλλον που θα κάνει τη ζωή 
μας πιο εύκολη. 

 To IoT εξελίχθηκε με την γρήγορη διάδοση του ασύρματου internet & των 
ενσωματωμένων αισθητήρων και έτσι οι άνθρωποί άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η 
τεχνολογία θα μπορούσε να είναι επαγγελματικό αλλά και προσωπικό εργαλείο. 

 To ΙοΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς του λιανεμπορίου, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της ενέργειας, της βιομηχανικής 
παραγωγής, της υγειονομικής περίθαλψης κλπ. 
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5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                    
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics… (2/6) 

 Η κινητή τηλεφωνία βρίσκεται σε ένα απόγειο ανάπτυξης σε μια μορφή που παρουσιάζει 
σημεία κορεσμού. Παρ’ όλα αυτά η Σουηδική εταιρία Ericsson έχει προβλέψει το τέλος 
της κινητής τηλεφωνίας έτσι όπως την γνωρίζουμε μέχρι το 2018 περίπου και την 
σταδιακή αντικατάσταση της από τον φυσικό της διάδοχο που θα είναι το Internet of 
Thinks, (το διαδίκτυο των πραγμάτων). 

 Μία άλλη πιθανή εφαρμογή του ΙοΤ έρχεται από την τηλεματική και τις μεταφορές  όπου 
θα μπορεί να εξασφαλισθεί καλύτερη διαχείριση του στόλου των μεταφορικών εταιριών 
με μείωση του λειτουργικού κόστους μέχρι και 20%. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα 
από την διασύνδεση του αυτοκινήτου με αισθητήρες οι οποίοι μετρούν την κατανάλωση 
του καυσίμου, εντοπίζουν την γεωγραφική του θέση, αξιοποιούν τη βέλτιστη 
δρομολόγηση κι ελέγχουν έως και την θερμοκρασία του φορτίου. 
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5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                    
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics… (3/6) 

 Τι αναμένεται να προκύψει από την υιοθέτηση του ΙοΤ…? 

 

 Η συνολική προστιθέμενη αξία από το IoT σε όλους τους κλάδους, θα φτάσει τα 1.9 
τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2020 παγκοσμίως, σύμφωνα με την Gartner. 

 Πενήντα δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδεθούν με το Internet μέχρι το 2020, 
προβλέπει η Cisco. 

 Η αγορά των μηχανημάτων για εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών (remote patient 
monitoring), διπλασιάστηκε από το 2007 ως το 2011, και αναμένεται να διπλασιαστεί 
ξανά ως το 2018. 

 Τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα στον κλάδο της ενέργειας αναμένεται να διπλασιάσουν την 
αγορά πληροφοριακών συστημάτων πελατών από $2.5 δισεκατομμύρια το 2013 σε $5.5 
δισεκατομμύρια το 2020, σύμφωνα με μελέτη της Navigant Research. 

 Η ευρεία χρήση τεχνολογιών IoT στον κλάδο των αυτοκινήτων, θα μπορούσε να σώσει, 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως με την μείωση των ατυχημάτων, σύμφωνα με    
την McKinsey. 

 Η βιομηχανία του διαδικτύου θα μπορούσε να προσθέσει 10-15 τρισεκατομμύρια δολάρια 
στο παγκόσμιο ΑΕΠ, διπλασιάζοντας την οικονομία των ΗΠΑ, σύμφωνα με την GE. 
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5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                    
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics… (4/6) 

 Τι αναμένεται να προκύψει από την υιοθέτηση του ΙοΤ…? 

 Το 75% των ηγετών του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου, διερευνούν τις οικονομικές 
δυνατότητες του Internet των πραγμάτων, σύμφωνα με έκθεση του περιοδικού           
The Economist. 

 Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε πρόσφατα £ 45 εκατομμύρια, στη 
χρηματοδότηση έρευνας για τις τεχνολογίες του Internet of Things 

 Τα μεγάλα αστικά κέντρα επρόκειτο να δαπανήσουν $41 τρισεκατομμύρια μέσα στα 
επόμενα 20 χρόνια, στην αναβάθμιση των υποδομών του Internet of Things σύμφωνα με 
την Intel. 

 Ο αριθμός των κατασκευαστών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με το IoT, 
θα φθάσει τον αριθμό των 1,8 εκατομμυρίων παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2018, 
σύμφωνα με την ABI Research 
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5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                    
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics… (5/6) 

 Διασύνδεση καθημερινών συσκευών μέσω διαδικτύου 
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5. Διαδίκτυο των πραγμάτων (INTERNET OF THINGS)-                                    
Αντίκτυπος στην βιομηχανία και τα logistics… (6/6) 

 Επενδύσεις στο IoT 
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6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαδικασία των 
προμηθειών… (1/3) 

 
 H διαδικασία διαχείρισης προμηθειών ενός έργου αφορά σε μία τυπική μέθοδο μέσω της 

οποίας αποκτούνται προϊόντα (αγαθά η υπηρεσίες) από εξωτερικούς προμηθευτές για την 
κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου έργου.  

 Σημαντικό ρόλο στην σύγχρονη διαχείριση των προμηθειών επιτελούν τα πληροφοριακά 
συστήματα μιας επιχείρησης, όπως ειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που παρέχουν 
πληροφορίες για το σύνολο των διαδικασιών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πλέον 
γνωστές εφαρμογές είναι αυτές των συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού    
(Enterprise Resource Planning-ERP) τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας όπως π.χ. το πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης,            
Warehouse Management System (WMS), τα συστήματα αναγνώρισης και απόκτησης 
δεδομένων (φορητά τερματικά), συστήματα γραμμωτού κώδικα και έξυπνων καρτών, τα 
συστήματα τηλεματικής (πομποδέκτες και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) και τα συστήματα 
ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων που καταγράφουν ανά πάσα στιγμή σε 
πραγματικό χρόνο τα δεδομένα μίας αποθήκης Logistics. 

 Ο ρόλος του e-Logistics σε επίπεδο διαχείρισης αποθεμάτων και προμηθειών θεωρείται    
ο βασικός πνεύμονας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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«Νέες Τάσεις  Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics  
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6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαδικασία των 
προμηθειών… (2/3) 

  Η περίπτωση της αποθήκης είναι χαρακτηριστική για την «συνύπαρξη» και την 
«συνεργασία» διαφορετικών τεχνολογικών υποδομών για την επιτέλεση πλήθους 
διαφορετικών εργασιών, όπως π.χ. η καταγραφή των αποθεμάτων, ο ποιοτικός και 
ποσοτικός τους έλεγχος, η ανάλυση δεδομένων, η χάραξη στρατηγικής πωλήσεων και 
εφοδιασμού, το δίκτυο διανομής των αγαθών κλπ.  

 Η σημερινή εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται από έναν κοινά αποδεκτό 
όρο, τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία και αξία των πληροφοριών που παράγονται και 
διακινούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.  

 Η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών με την ταυτόχρονη απελευθέρωση των συνόρων 
και των κρατικών περιορισμών, η τεράστια εξάπλωση του διαδικτύου, καθώς και η 
αποδοχή των νέων τεχνολογιών από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν ξεκάθαρα 
καταστήσει σαφές πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία επιχείρηση πηγάζει από την 
ικανότητά της για την έγκαιρη και έγκυρη ανάλυση-διαχείριση του τεράστιου όγκου των 
πληροφοριών που δέχεται και που ταυτόχρονα η ίδια παράγει.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία (ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα) 
παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement). Οι ηλεκτρονικές προμήθειες 
εκμεταλλεύονται τις τεχνολογίες του διαδικτύου για να αυτοματοποιήσουν, απλοποιήσουν 
και να βελτιστοποιήσουν τις εργασίες που περιλαμβάνει ο προμηθευτικός κύκλος.   
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6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαδικασία των 
προμηθειών… (3/3) 
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7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική 
αλυσίδα…(1/4) 

 

 

 Τα logistics, οι κατασκευαστές, η αλυσίδα εφοδιασμού, και οι βιομηχανίες μεταφορών 
διέρχονται μια περίοδο ταχείας και άνευ προηγουμένου μεταμόρφωσης. Το μέλλον των 
βιομηχανιών αυτών είναι απόλυτα εξαρτώμενο από τις τεχνολογικές καινοτομίες. 

 Τεχνολογικές καινοτομίες όπως η 3D εκτύπωση και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 
έπαψαν να φαντάζουν ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, οι έμποροι και οι 
πάροχοι υπηρεσιών προχωρούν προσεκτικά στην υιοθέτηση τεχνολογιών με σκοπό την 
εφαρμογή ταχύτερων, φθηνότερων, αξιόπιστων και βιώσιμων επιχειρηματικών 
πρακτικών. 

 Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα της μεταποίησης, όπως η 
νανοτεχνολογία, το cloud computing, το Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) αλλάζουν το 
πρόσωπο της παραγωγής με τρόπους αδιανόητους πριν από μερικές δεκαετίες. Εκτός από 
τη μείωση του κόστους, οι τεχνολογίες αυτές συνεισφέρουν στην ταχύτητα, την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία για τις βιομηχανικές εταιρείες.  

 Οι πέντε αυτές βασικές τεχνολογίες αιχμής είναι το 3D PRINTING, η 
Νανοτεχνολογία (Nanotechnology), το CLOUD COMPUTING, η τεχνολογία των 
BIG DATA AND PREDICTIVE MAINTENANCE TECHNOLOGY (έξυπνη τεχνολογία 
συντήρησης), και το Internet of Things (διαδίκτυο των πραγμάτων).  
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7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική 
αλυσίδα… 2/4)  

 

 

 Τα logistics, οι κατασκευαστές, η αλυσίδα εφοδιασμού, και οι βιομηχανίες μεταφορών 
διέρχονται μια περίοδο ταχείας και άνευ προηγουμένου μεταμόρφωσης. Το μέλλον των 
βιομηχανιών αυτών είναι απόλυτα εξαρτώμενο από τις τεχνολογικές καινοτομίες. 

 Οι προηγμένες τεχνολογίες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη 
των μεταποιητικών βιομηχανιών, και θα διαδραματίσουν στις βιομηχανίες του μέλλοντος 
μεγαλύτερο ρόλο. Καθώς οι νέες τεχνολογίες αναδύονται, οι κατασκευαστές θα  
αναγκαστούν να τις υιοθετήσουν για να επιβιώσουν. Από την πλευρά τους, οι τεχνολογίες 
θα αλλάξουν τις βιομηχανίες πέρα από την αναγνώριση. Για παράδειγμα, η τεχνολογία 
της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) αλλάζει ήδη τον τρόπο σχεδιασμού σε 
πολλούς κατασκευαστές. 

 Η εταιρία Gartner, Inc (εταιρία τεχνολογικών ερευνών) εκτιμά ότι το 2020 πάνω από 26 
δισεκατομμύρια συσκευές θα είναι σε θέση να επικοινωνούν και να σηματοδοτούν μέσω 
του διαδικτύου.  Η εταιρία Cisco εκτιμά η IoT market θα προσθέσει περισσότερα από $ 
14 τρισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία, εκ των οποίων McKinsey επισημαίνει ότι 
τα 310 δισεκατομμυρία $ θα αντιπροσωπεύουν επιπρόσθετα έσοδα για τις επιχειρήσεις. 

 Η αξία του IoT δεν είναι η τεχνολογία. Η πραγματική αξία βρίσκεται στη δημιουργία νέων 
επιχειρηματικών προτάσεων με τεράστιες δυνατότητες για νέες πηγές εσόδων, το κλειδί 
είναι η αγορά να κινηθεί προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες που θα τα 
υποστηρίζουν. 
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7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική 
αλυσίδα… (3/4) 

 

 
 

SYSTEMS OF RECORD, DIFFFERENTIATION &  

INNOVATION 
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7. Επιπτώσεις στα Logistics και την εφοδιαστική 
αλυσίδα… (4/4) 

 

 

 

DIGITAL INTERFACE IN TRANSPORT MEDIA 
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (1/8) 

 

 
 Ένα θεμελιώδες ερώτημα που απασχολεί την σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα είναι αν 

μπορεί να είναι αποδοτική και αποτελεσματική σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρησιακό περιβάλλον με ραγδαίους ρυθμούς, με αυξημένες ανάγκες καταναλωτών, 
με σύνθετα δίκτυα εφοδιασμού και με τεράστιο όγκο πληροφοριών από ανόμοια και 
ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές.  

 Στα πλαίσια του παραπάνω ερωτήματος έχουν εμφανισθεί και εφαρμοσθεί 
πληροφοριακές πλατφόρμες από διάφορους φορείς οι οποίες φιλοδοξούν να μειώσουν το 
μεταφορικό κόστος (κυρίως στο διοικητικό-διαχειριστικό επίπεδο) όπως το e-freight, το 
e-customs και το e-commerce. 

 H IATA ανακοίνωσε από τον Ιούλιο του 2008 στην έκδοση του e-freight Handbook ενός 
οδηγού ο οποίος επικαιροποιείται κάθε χρόνο αναφορικά με την αντικατάσταση των 
έγγραφων πληροφοριών στην διακίνηση ενός φορτίου με ηλεκτρονική ανταλλαγή 
μηνυμάτων και δεδομένων. 

 Στο συγκεκριμένο project του e-freight από πλευράς IATA συμμετέχουν οι 
μεταφορείς φορτίων, οι διαμεταφορείς, οι φορείς επίγειας  εξυπηρέτησης, οι 
τελωνειακές αρχές κλπ.  
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (2/8) 

 

 

 IATA e-freight international monthly report, March 2018   
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (3/8) 

 

 

 IATA e-freight international monthly report, March 2018   
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (4/8) 
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (5/8) 
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (6/8) 
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
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(e-freight, e-customs, e-commerce)… (7/8) 
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8. Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας  
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(e-freight, e-customs, e-commerce)… (8/8) 
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9. Χρήσεις της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 
/Αποτελεσματική διαχείριση 

 

 Οι κατασκευαστές όλων των μεγεθών, θα επενδύσουν στην αποδοτικότητα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας όχι μόνο εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα μιας αποθήκης 
αλλά επενδύοντας ολοένα και περισσότερο σε web-based εργαλεία, όπως π.χ. ένα 
σύστημα διαχείρισης της μεταφοράς που να επεξεργάζεται πιο αποτελεσματικά τις 
αποστολές με αποτέλεσμα περισσότερη προβολή και καλύτερο έλεγχο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.  

 Καθώς ο κόσμος και η κοινωνία επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, η βιομηχανική παραγωγή παλεύει διαρκώς να συμβαδίζει με την σύγχρονη 
καταναλωτική ζήτηση. Η τεχνολογία παραγωγής και Logistics υπόσχονται να επιφέρουν 
αποτελεσματική διαχείριση στα δίκτυα παραγωγής και διανομής. 

 Προκύπτουν αλλαγές επίσης στις τεχνολογίες κατασκευής υλικών όπου επιστημονικές 
εφευρέσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν να παρουσιάσουν νέα κράματα και νέα 
υλικά προς χρήση. Αυτά τα νέα υλικά μπορούν να επιτρέπουν σε ένα προϊόν που 
πρόκειται να κατασκευαστεί να αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, η να λειτουργεί 
σε αφιλόξενες ρυθμίσεις. 
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10. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον των μεταφορών                                                    
και των συστημάτων διαχείρισης… (1/2) 

 

 

 Η εξέλιξη της παραγωγής θα ήταν αδύνατη χωρίς την αύξηση της χρήσης της δύναμης 
της πληροφορικής. Όλες οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες θα πρέπει να αυξήσουν την 
χρήση υπολογιστών υψηλών επιδόσεων. Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες παραγωγής 
θα παρέχουν ολοένα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων τα συστήματα διαχείρισης θα 
πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα, χρησιμοποιώντας καινοτόμους τρόπους για την 
ανάλυση και την διασύνδεση των πληροφοριών όπως είναι το internet των πραγμάτων 
(IoT). Η ψηφιακή σχεδίαση και η προσομοίωση θα αποτελέσουν καθημερινές πρακτικές 
για κάθε επιχειρηματική μονάδα. 

 Ιστορικά, η Βιομηχανική Επανάσταση έχει θεωρηθεί ότι είναι το μεγαλύτερο άλμα στην 
εξέλιξη του σύγχρονου κόσμου, η τεχνολογική όμως επανάσταση είναι αυτή που θα 
αλλάξει πλήρως την φύση των επιχειρήσεων με τρόπους που θα κάνουν να φαίνεται η 
βιομηχανική επανάσταση ως ένας απλός σταθμός προς τον δρόμο για την 
αυτοματοποίηση. 

 Αυτές οι τάσεις είναι σαφείς και σε αυτό η τεχνολογία θα συνεχίσει, όπως και κατά την 
τελευταία δεκαετία, να αποτελεί το όχημα για την αλλαγή στη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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«Νέες Τάσεις  Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics  
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10. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον των μεταφορών                                                    
και των συστημάτων διαχείρισης… (2/2) 

 

 

 Ο Bill Gates έχει αναφέρει πως ο πρώτος κανόνας κάθε τεχνολογίας που χρησιμοποιείται 
σε μια επιχείρηση είναι ότι η αυτοματοποίηση που εφαρμόζεται σε αποδοτική λειτουργία 
θα μεγεθύνει την αποτελεσματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι η αυτοματοποίηση που 
εφαρμόζεται σε αναποτελεσματική λειτουργία θα μεγεθύνει την αναποτελεσματικότητα. 

 Η τεχνολογία θα μπορέσει να υπηρετήσει τα επιδιωκόμενα θετικά αποτελέσματα εάν 
εφαρμοστεί σύμφωνα με την στρατηγική των επιχειρήσεων που τηρούν τις βέλτιστες 
πρακτικές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι ένα ουσιαστικό μέρος του 
συνόλου των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εταιρίες θα πρέπει να 
επανεξετάζουν συνεχώς πώς μπορούν να βελτιώσουν τη διατήρηση, την αναβάθμιση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, των στοιχείων αυτών με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. 

 Η βιώσιμη διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας αποσκοπεί στην 
αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των πληροφοριών, της ροής 
κεφαλαίου, των απαιτήσεων των πελατών και της εκμετάλλευσης της 
τεχνολογίας. Η επιβίωση συνεπάγεται προσαρμογή και συμμόρφωση στα νέα 
δεδομένα με παράλληλη αντιμετώπιση του έντονου ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος. 
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ΔΡ. ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΡ. ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΗΓΕΣΙΑ



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η λέξη στρατηγική , όπως και οι συγγενικές της (πχ στρατηγός) 
προέρχεται ετυμολογικά από την Αρχαία Ελλάδα (στρατός + 
ηγούμαι) και αρχικά είχε καθαρά στρατιωτική έννοια. Ειδικότερα, η 
στρατηγική υποδήλωνε την επιστήμη ή την τέχνη της στρατιωτικής 
διοίκησης και την απαραίτητη σχεδίαση για τη βέλτιστη 
χρησιμοποίηση των έμψυχων και άψυχων πόρων (δηλαδή 
στρατιωτών και πολεμικού υλικού) προς την επίτευξη των τεθέντων 
στόχων.



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στρατηγική είναι ο τρόπος της χρήσης/σύζευξης των 
υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη των εταιρικών ή των 
εθνικών/πολιτικών στόχων (goals) από τους οποίους πηγάζουν 
οι (αντικειμενικοί) στόχοι (objectives) της εταιρείας ή της εθνικής 
ασφάλειας (για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων) εν 
όψει υπάρχουσας ή δυνητικής σύγκρουσης (υπαρκτών ή 
δυνητικών αντιπάλων). Αποτελεί επιστήμη και τέχνη (βασίζεται 
στην εμπειρία και στο ταλέντο).



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Λήψη υπόψη των ενεργειών, των λοιπών συμμετεχόντων -
ανταγωνιστών. 

2. Σχεδιασμός.



ΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) είναι μια 
διαδικασία ενός οργανισμού για να καθορίσει και να υλοποιήσει 
την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του 
κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει  αυτή τη 
στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματος (Vision).



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Ανάλυση Επιχειρηματικών τάσεων

• Ανάλυση της αγοράς

• Ανάλυση ανταγωνισμού

• Κατανομή της αγοράς σε τομείς

• Marketing-mix

• Ανάλυση SWOT

• Τοποθέτηση - ανάλυση των 
εναλλακτικών αντιλήψεων

• Πηγές πληροφόρησης

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του προηγούμενου έτους



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στρατηγική σχεδίου μάρκετινγκ & στόχοι για το επόμενο έτος

• Στρατηγική Μάρκετινγκ

• Επιθυμητή κατανομή της αγοράς

• Επιθυμητό μάρκετινγκ-mix

• Στόχοι με βάση TOWS, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 
SWOT

• Θέση & αντιληπτικά κενά

• Ετήσια πρόβλεψη πωλήσεων



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1)

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά 
συνήθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία τριών βημάτων:

• Κατάσταση - αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και πώς προέκυψε.

• Στόχος - καθορισμός σκοπών και στόχων (μερικές φορές ονομαζόμενη ιδανική 
κατάσταση).

• Διαδρομή / Πρόταση – χαρτογράφηση μιας πιθανής διαδρομής για τους 
σκοπούς / στόχους.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2)

• Σχεδιάστε – την ιδανική απεικόνιση ή την επιθυμητή τελική κατάσταση.
Δείτε – την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Την διαφορά από το ιδανικό και την 

αιτία.

• Σκεφτείτε - τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για να κλείσει η 
απόκλιση μεταξύ της σημερινής κατάστασης και της ιδανικής κατάστασης.

• Προγραμματίστε - τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 3)

• Δείτε - Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα.

• Σκεφτείτε - καθορίστε τους σκοπούς / στόχους.

• Σχεδιάστε - μια διαδρομή προς την επίτευξη των σκοπών / στόχων.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (HARWARD)

ΒΗΜΑ 1ο : Προσδιορισμός του στρατηγικού προφίλ
α. Προσδιορισμός του πεδίου δράσεως.

β. Προσδιορισμός του ανταγωνισμού.

γ. Προσδιορισμός της εικόνας της επιχειρήσεως ( νοοτροπία,σύστημα αξιών ).

ΒΗΜΑ 2Ο : Προσδιορισμός των έγκυρων εξωτερικών παραγόντων

α. Εθνική και διεθνής 
οικονομική πολιτική.

β. Νομικό πλαίσιο.

γ.  Πολιτικές και 
κοινωνικές εξελίξεις.

δ. Οικονομικές εξελίξεις.

ε. Αγορά διάθεσης 
προϊόντων.

στ. Πρώτες ύλες, προϊόντα, 

τεχνολογία.

ζ. Ανταγωνισμός. 

ΒΗΜΑ 3o : Στρατηγικές προγνώσεις

Εκτιμήσεις για την πιθανή εξέλιξη των εξωτερικών (2) παραγόντων.



ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (HARVARD)

ΒΗΜΑ 4ο : Ανάλυση των αποθεμάτων (Καθορισμός των αδυναμιών και των  <<δυνατών>> 
στοιχείων της οργάνωσης) 

α. Επιχειρησιακό πεδίο.

β. Επενδυτικό πεδίο.

γ. Management

ΒΗΜΑ 5ο : Ανάπτυξη στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων 
α. Απάθεια - αναμονή.

β. Εκκαθάριση

γ.  Εξειδίκευση

δ. Κατακόρυφη απομόνωση (εξαγορά προμηθευτών)

ε. Διαφορικότητα

στ. Διεθνοποίηση



ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (HARVARD)

ΒΗΜΑ 6ο : Τεστ καταλληλότητας 

Δίνουν την δυνατότητα συνδυασμού των αδυναμιών και των <<δυνατών>> 
στοιχείων της οργάνωσης με τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.

ΒΗΜΑ 7ο : Στρατηγική επιλογή

α. Εκτίμηση μεταξύ πολλαπλασιασμού των ευκαιριών και εκμηδένισης των 
κινδύνων.

β. Ακριβής χρονικός καθορισμός των στρατηγικών βημάτων σε σχέση με τις 
προσδοκώμενες εξελίξεις.

γ. Εκτίμηση των αντιδράσεων των αντιπάλων.

δ. Έκθεση των προτεραιοτήτων των ηγετών – αυτών που λαμβάνουν τις 
αποφάσεις .

ε. Ανάληψη των κοινωνικών ευθυνών.



ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (HARVARD)

1. Προσδιορισμός 
ευκαιριών – κινδύνων

2. Προσδιορισμός αδυναμιών 
& δυνατοτήτων

3. Προσδιορισμός αξιών 
& προσδοκιών

4. Ανάληψη 
κοινωνικών ευθυνών

Διατύπωση 
(Αποφάσεις) Επίτευξη

1. Οργανωτική Διάρθρωση 
- Επιμερισμός Εργασίας
- Συντονισμός
- Πληροφορίες

2. Συμπεριφορά και διαδικασίες
- Κανόνες 
- Παρακίνηση – κίνητρα
- Σύστημα Ελέγχων 
- Επιλογή – Προώθηση 

ανθρωπ. Δυναμικού

3. Ανώτερη διοίκηση 
- Στρατηγικές
- Οργάνωση
- Άτομα



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1977

1. Γενικός σχεδιασμός στόχων (καθορισμός γενικού σχεδίου, στόχος οργάνωσης και 
κατευθυντήριες οδηγίες).

2. Στρατηγικός σχεδιασμός (μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πεδίου δράσεως, ανθρώπινου 
δυναμικού, ηγετικών και οργανωτικών δομών).

3. Επιχειρησιακός σχεδιασμός (βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός προγραμμάτων, 
σχεδιασμός στόχων και μέσων επίτευξης αυτών).

4. Σχεδιασμός αποτελεσμάτων – εξεύρεσης πόρων (Μονεταριστική απεικόνιση των 
τριών πρώτων σχεδίων και μελλοντικές απεικονίσεις).



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MANAGEMENT

1. Management by Control :

α. Κανονισμοί και οδηγίες.

β. Έλεγχος οικονομικών δεδομένων.

2. Management by Extrapolation :

α. Προϋπολογισμός των μελλοντικών μεγεθών.

β. Διοίκηση αντικειμενικών στόχων.

γ. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MANAGEMENT

3. Management by Anticipation : 

4. Management by Flexible/Rapid Response :

α. Στρατηγικό management εκροών.

β. Management ασθενών σημάτων ( Weak Signals Management ).

γ. Management κρίσεων (Crisis Management).

α. Στρατηγικός σχεδιασμός – Έρευνα εξωτερικού περιβάλλοντος.

β. Προσαρμογή στις εξωτερικές μεταβολές.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MANAGEMENT

5. Management of Evolution :

Η σύγχρονη μορφή του στρατηγικού Management έχει ως κεντρική ιδέα την θεωρεία της 
«προγραμματισμένης εξέλιξης», κατά την οποία οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε μία 
σειρά μικρών και ευδιάκριτων βημάτων. Το στρατηγικό Management μετατρέπεται με τον 
τρόπο αυτό σε Management της εξέλιξης και δεν αποτελεί πλέον κομμάτι του 
στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά ένα σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο τον εξωτερικό 
στρατηγικό σχεδιασμό όσο και την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων (οργανωτική 
εξέλιξη και εξέλιξη της επιχειρηματικής κουλτούρας). Αυτή η αλληλουχία (δεν ακολουθεί 
μόνο η κουλτούρα την στρατηγική αλλά και αντίστροφα η στρατηγική την κουλτούρα) 
αναστρέφει την παραδοσιακή συνάρτηση: στρατηγικός σχεδιασμός > εσωτερική 
προσαρμογή > ενέργεια σε: εσωτερική ετοιμότητα > στρατηγικός σχεδιασμός > ενέργεια. 
Η αλλαγή αυτή του τρόπου σκέψης οδηγεί όπως είναι κατανοητό σε μία μεταφορά του 
επίκεντρου του ενδιαφέροντος από το εξωτερικό περιβάλλον στις εσωτερικές 
αρμοδιότητες της οργάνωσης ή στην σχέση μεταξύ της εσωτερικής αρμοδιότητας και του 
εξωτερικού προσανατολισμού.



ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MANAGEMENT



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT VS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1. Το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικοί παράγοντες ( περιβάλλον, 
αντίπαλοι ).

2. Το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη η κατανομή των εσωτερικών αρμοδιοτήτων.

3. Το γεγονός ότι απαιτείται η ύπαρξη στρατηγικής και για τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στο εσωτερικό του οργανισμού.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α. Εξωτερικές απαιτήσεις και αξιώσεις.

Β. Η συμμετοχή εξωτερικών – εσωτερικών κανόνων και αξιών στην 
διαμόρφωση της στρατηγικής.

α. Εξωτερική ευθύνη έναντι του κράτους ( τήρηση νόμων και κανόνων ).

β. Εξωτερική ευθύνη έναντι των συνδικαλιστικών οργάνων και της κοινωνίας.

γ. Εσωτερική ευθύνη έναντι της διοίκησης του οργανισμού. 

δ. Ηθική υποχρέωση της διοίκησης έναντι του κράτους και της κοινωνίας.

α. Καθορισμός από το κράτος γενικών κατευθυντήριων οδηγιών. Οι οργανισμοί 
ελέγχουν από μόνοι τους την τήρηση των κανόνων.

β. Το κράτος πέρα από την θέσπιση των κανόνων, φροντίζει και για την 
εφαρμογή αυτών.



-

Λειτουργίες του Management

Δημιουργία ενός Πλήρωση των θέσεων
«δίκαιου» συστήματος με τα κατάλληλα άτομα

Δίκαιη
συμπεριφορά

Καθορισμός επικοινωνία
επιθυμητού
Τρόπου -
Στόχων Ανάλυση

Αρμοδιότητες

Ενέργειες Έλεγχος Αποτελεσμάτων
(Στόχοι – Αποτελέσματα)

Αντικείμενα          Άνθρωποι

Ιδέες

Στοιχεία

Η
Γ
Ε
Σ
Ι
Α

ΈλεγχοςΛειτουργίες

Σ
χ
ε
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ι
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Οργάνωση Ανθρ. Δυναμικό



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ
n

n α). Οικονομικοί λόγοι – Ευκολία εφαρμογής. 

β). Ιδεολογικοί λόγοι.

γ). Πολυπλοκότητα αντικειμένου.



1. Ηγεσία είναι κάθε στοχευόμενη προσπάθεια επιρροής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 
ανεξάρτητα από τα επηρεαζόμενα άτομα, με την βοήθεια επικοινωνιακών μέσων 
(Baumgarτen 1977).

2. Η οργανωτική ηγεσία έχει ως στόχο την μείωση της αμφιβολίας (Bavelas 1960).

3. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των σχέσεων στις επιχειρήσεις είναι δυνατή η 
επίτευξη, μέσω της ηγεσίας (λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες), της 
αναβάθμισης των δυνατοτήτων και ο έλεγχος – η καθοδήγηση της συμπεριφοράς των 
καθοδηγούμενων ατόμων από μία ηγετική ομάδα (Bleicher & Mayer 1976).

4. Η ηγεσία είναι η στοχευόμενη επιρροή στην συμπεριφορά άλλων ατόμων με στόχο την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (συμπεριλαμβάνεται η χρησιμοποίηση υλικών μέσων). 
Βασική προϋπόθεση επιτυχίας στην άσκηση ηγεσίας αποτελεί η ύπαρξη δυναμικής 
(HDV 100/200).

5. Ηγεσία είναι η πραγματοποίηση μίας ενέργειας η οποία, ως κομμάτι της ολικής 
διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, οδηγεί σε αλληλεπιδράσεις (Hemphill 1967).

ΗΓΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ



6. Η ηγεσία χαρακτηρίζεται από μία σχέση αλληλεπίδρασης, στην οποία ο ένας 
συμμετέχων (ηγέτης) επιδιώκει μέσω της επιρροής της συμπεριφοράς των λοιπών 
συμμετασχόντων, την επίτευξη των θεσπισθέντων από τον ίδιο στόχων (Lattmann
1982).

7. Η ηγεσία είναι μία διαδικασία απόδοσης ευθυνών – αιτιών σε κοινωνικές ομάδες 
(Pfeffer 1977).

8. Ηγεσία είναι η επιβολή ξένων απόψεων, ήτοι η επιβολή αποφάσεων, μέσω ενεργειών 
πληροφόρησης και παρακίνησης (Seidel 1978).

9. Από επιχειρησιακή σκοπιά η ηγεσία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία διαδικασία 
ενίσχυσης της διάρθρωσης και των τομέων ευθύνης των προϊσταμένων (Sims 1977).

10. Η ηγεσία νοείται ως ο «επηρεασμός των επόψεων και των συμπεριφορών των ατόμων, 
καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών ομάδων ή και μέσα σε αυτές, με στόχο 
την επίτευξη κοινά αποδεκτών – από κοινού θεσπισθέντων στόχων. Η ηγεσία ως 
λειτουργία είναι ένας ρόλος, το εύρος του οποίου τα διάφορα μέλη των οργανισμών –
ομάδων αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετική ένταση (Stähle
1980).

ΗΓΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ



11. Ως ηγεσία νοείται μία συστηματική – διαρθρωτική διαδικασία επιρροής 
προκειμένου επιτευχθούν οι θεσπισθέντες στόχοι. Με τον τρόπο αυτό η ηγεσία 
τοποθετείται στο κέντρο του ενδιαφέροντος στοχευμένων και προσανατολισμένων 
στο μέλλον ενεργειών, ενώ παράλληλα στόχο προς επίτευξη αποτελούν η απόδοση 
και η ικανοποίηση (Steinle 1978).

12. Ηγεσία…η επιβολή κυριαρχίας κατά την παρακίνηση (Stöber, Bindig& Derschka
1974).

13. Ως ηγεσία ορίζεται μία ενέργεια η οποία έχει ως αντικείμενο την καθοδήγηση και 
διαμόρφωση των ενεργειών άλλων ατόμων (Wild 1974).

14. Ηγεσία σε οργανισμούς: Στοχευόμενη κοινωνική επιρροή προκειμένου 
εκτελεσθούν κοινά καθήκοντα μέσα σε ή διαμέσου μίας διαρθρωμένης εργασιακής 
λειτουργίας (Wunderer & Grunwald 1980). 

ΗΓΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ

n α. Θεσμός: Η ηγεσία ως θεσμός επικεντρώνεται στους φορείς, τα 
όργανα, τα άτομα και στις διαδικαστικές σχέσεις  της διοίκησης και 
χαρακτηρίζεται με τον τρόπο αυτό ως η στοχευόμενη προσπάθεια επιρροής 
της ανώτατης διοίκησης στην συμπεριφορά των υφισταμένων και κατ’ 
επέκταση στην συμπεριφορά όλου του θεσμού – της οργάνωσης (Neu 1998).

n β. Λειτουργία: Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, ανεξάρτητα από το εάν 
είναι πολύλειτουργική ή μονολειτουργική, η ηγεσία είναι μία λειτουργία η 
οποία θα πρέπει να εκπληρωθεί από ένα σύστημα – μία οργάνωση 
(Steinmann/Schryöger 2000). Στόχος της ηγεσίας είναι κατ’ επέκταση ο 
ακριβής καθορισμός των επιμέρους προς επίτευξη στόχων, προκειμένου 
καταστεί δυνατή η επίτευξη του ύψιστου - γενικότερου στόχου (Wöhe 1986), 
καθώς οι υφιστάμενοι, λόγω του αυξανόμενου μεγέθους, της αυξανόμενης 
πολυπλοκότητας και διαφοροποίησης των οργανισμών, δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη συνολική θεώρηση (Neuberger 1990).

n γ. Διαδικασία: Η ηγεσία θα πρέπει σύμφωνα με την αντίληψη αυτή να 
κατανοηθεί ως ένα κοινωνικό φαινόμενο – μία κοινωνική διαδικασία επιβολής 
επιρροών, κατά την οποία ένα άτομο ωθεί τα άλλα μέλη στην εκπλήρωση των 
θεσπισθέντων στόχων (Lang 2001).



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 
ΗΓΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

n - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηγετών είναι 
αυτά τα οποία τους δίνουν την δυνατότητα να ηγούνται.

n - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ευφυΐα, σχολική απόδοση, 
ηλικία, μέγεθος, βάρος, κοινωνικότητα, δημοτικότητα.

n - Κριτική: α) Πολύ (απλή), καθώς αιτιολογεί την επιτυχία με την 
ύπαρξη δεδομένων χαρακτηριστικών ιδιωμάτων και όχι ως 
αποτέλεσμα πολύπλοκων συνδυασμών διαφόρων παραγόντων, β) Μη 
απόδειξη της σχέσης μεταξύ της πλήρωσης των χαρακτηριστικών και 
της επιτυχίας ενός ατόμου ως ηγέτης, γ) Αδυναμία προσαρμογής στις 
εκάστοτε απαιτήσεις.

n - Ευκολία εφαρμογής (με διάφορα τεστ είναι δυνατή η αναγνώριση 
των ατομικών χαρακτηριστικών), γεγονός το οποίο οδήγησε στην 
γενικευμένη εφαρμογή αυτών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΥΦΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

n - Ανάλυση του φαινομένου της ηγεσίας κάτω από το πρίσμα των 
σχέσεων προϊσταμένων – υφισταμένων και ειδικότερα στην σχέση 
αλληλεξάρτησης όσον αφορά το προσδοκώμενο όφελος των δύο αυτών 
ομάδων. 

n - Μοντέλο κινήτρων – αντίδρασης.

n - Ύφος (στυλ) ηγεσίας

n - Δυνατότητα εκμάθησης ηγετικών συμπεριφορών.

n - Ο εσωτερικός κόσμος κάθε ατόμου διαμορφώνεται από το σύνολο των 
επιρροών που έχει λάβει (με διαφορετική ένταση) κατά το παρελθόν..



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)
n Η εφαρμογή στην πράξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκμάθησης ηγετικών 

συμπεριφορών παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς τις περισσότερες φορές 
είναι πρακτικά αδύνατος ο συγκερασμός των υπαρχόντων αντιλήψεων περί 
ηγεσίας, με τις νέες μεθόδους διοίκησης. Κυρίως λόγω κόστους η εκπαίδευση 
είναι τις περισσότερες φορές ελλιπής - επιφανειακή, με αποτέλεσμα οι 
εκπαιδευμένοι προϊστάμενοι να έχουν «αμφιβολίες» όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των εφαρμοσμένων μεθόδων. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις 
περισσότερες φορές στην εγκατάλειψη και επιστροφή στις «παλιές και 
επιβεβαιωμένες» μεθόδους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι οι 
υφιστάμενοι αντιδρούν, με έκπληξη στην αρχή και, σπασμωδικά στη συνέχεια, 
γεγονός το οποίο όχι μόνο δυσχεραίνει, αλλά καθιστά αδύνατη επί της ουσίας 
την  εφαρμογή ενός νέου στιλ ηγεσίας. Η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων 
των συνεργατών αναφέρεται ως η ενδεδειγμένη λύση στην αντιμετώπιση των 
προαναφερομένων  προβλημάτων (Μερτζεμεκίδης 2007).

n Ένα πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί και η μηδαμινή βοήθεια στους νέους 
ηγήτορες κατά την διάρκεια εφαρμογής, ήτοι η παροχή οδηγιών –
εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης και εν συνεχεία ενσωμάτωσης 
των νέων μεθόδων. Οι νέοι ηγέτες εκπαιδεύονται στις μεθόδους, αλλά όχι και 
στον τρόπο μετάδοσης αυτών. Αυτό το οποίο συνήθως εφαρμόζεται, είναι ο 
έλεγχος του βαθμού προσαρμογής των συνεργατών (προϊσταμένων και 
υφισταμένων) στις νέες μεθόδους, με στόχο την εκ των υστέρων «θεραπεία» 
και όχι την «πρόληψη», γεγονός το οποίο μειώνει σημαντικά  την 
αποτελεσματικότητα εφαρμογής (Oechsler 1987). 



ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΥΛ

n Με το όρο ύφος διοίκησης – ηγεσίας καθορίζεται
γενικότερα ο τρόπος και οι μέθοδοι με τον οποίο ένας
προϊστάμενος διοικεί τους υφισταμένους του, με στόχο την
επίτευξη προκαθορισμένων στόχων (Neu 1998). Με τον
τρόπο αυτό περιγράφεται η συμπεριφορά των
προϊσταμένων, ανεξάρτητα από την γενικότερη διοικητική
κατάσταση, ως ένα μέσο παρακίνησης του ανθρωπίνου
δυναμικού, χωρίς την θέσπιση υλικών κινήτρων.

n



ΥΦΟΣ (ΣΤΙΛ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΦΟΣ (ΣΤΙΛ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -- ΗΓΕΣΙΑΣΗΓΕΣΙΑΣ

nn ΚΛΑΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΛΑΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑυταρχικόΑυταρχικό συνεργατικόσυνεργατικό Laissez Laissez -- fairefaire
ύφοςύφος ύφοςύφος ύφοςύφος

Πολλή ψηλήΠολλή ψηλή ΚαθόλουΚαθόλου

ΕπιρροήΕπιρροή επιρροήεπιρροή

ΠατριαρχικόΠατριαρχικό ΣυμβουλευτικόΣυμβουλευτικό ΑντιπροσωπευτικόΑντιπροσωπευτικό
ΎφοςΎφος ύφοςύφος ύφοςύφος



1. Αυταρχικό ύφος: Χαρακτηριστικό του στιλ αυτού είναι ότι ο 
ηγέτης λαμβάνει εξ ολοκλήρου μόνος του τις αποφάσεις. Σε ένα 
τέτοιο σύστημα υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ 
προϊσταμένων και υφισταμένων, διαταγές εκτέλεσης, στενός 
έλεγχος και κοινωνική απόσταση μεταξύ προϊσταμένων και 
υφισταμένων (Stiezel 1979).

2. Πατριαρχικό ύφος: Το ύφος αυτό είναι παραπλήσιο του 
αυταρχικού με την διαφορά ότι υπάρχει μεγαλύτερος 
προσανατολισμός στο ανθρώπινο δυναμικό και προστασία αυτού. 
Στον αντίποδα η συμμετοχή στις αποφάσεις και η μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων παραμένουν και στο στιλ αυτό μηδενικές 
(Wunderer 1985).

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ



ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ

3. Συνεργατικό ύφος: Η συνεργατική ηγεσία περιλαμβάνει στην σημερινή εποχή, κατά 
την οποία έχει διαπλατυνθεί η έννοια του όρου αυτού, όχι μόνο την συμμετοχή στην 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αλλά σε όλη την διοικητική διαδικασία, καθώς 
επίσης την αναγνώριση και την εκτίμηση των υφισταμένων από τους προϊσταμένους 
τους (Flüge 1994). Κατά τον Liebel (1992) ο συνεργάτης εμφανίζεται παράλληλα ως 
φορέας επιθυμιών, στόχων, οραμάτων και ιδανικών, γεγονός το οποίο δρα 
καταλυτικά στην διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων 
και κατ’ επέκταση στην διαμόρφωση του κοινωνικού ιστού μίας οργάνωσης. Θα 
πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες, το συνεργατικό ύφος 
άσκησης της ηγεσίας, μπορεί να συμβάλει στην εκτόνωση των κοινωνικών και 
διαπροσωπικών εντάσεων. Πολλές φορές μάλιστα η ίδια η κοινωνία – οργάνωση 
επιβάλει την εφαρμογή δημοκρατικότερων θεσμών, ως μέσο αποφυγής – εκτόνωσης 
κρίσεων (Ezler 1977).

4. Συμβουλευτικό ύφος: Η αρμοδιότητα λήψης των αποφάσεων στο ύφος αυτό 
παραμένει στους ηγέτες, ενώ το λοιπό ανθρώπινο δυναμικό συμμετέχει μόνο 
συμβουλευτικά. Η συνεργασία μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων βασίζεται σε 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η  σπουδαιότητα του ελέγχου και της εποπτείας μειώνεται 
και το ανθρώπινο δυναμικό παρακινείται συμβουλευτικά και στοχευόμενα από τους 
προϊσταμένους (Oechsler 1987).



5. Αντιπροσωπευτικό ύφος: Το ανθρώπινο δυναμικό επιφορτίζεται με την 
διεκπεραίωση ολοκληρωμένων αντικειμένων, με στόχο την απρόσκοπτη και 
ανεξάρτητη εργασία του. Οι προϊστάμενοι συμμετέχουν συμβουλευτικά και 
επεμβαίνουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (Neu 1998).  

6. Laissez – faire ύφος: Οι αποφάσεις λαμβάνονται εξ ολοκλήρου από το λοιπό 
ανθρώπινο δυναμικό. Επί της ουσίας δεν υπάρχει διοίκηση, καθόσον εκλείπουν οι 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων (Rosner 1991).



- Στο δικτυωτό πλέγμα συμπεριφοράς των Blake & Mouton, ως 
ιδανικός χαρακτηρίζεται ο ηγέτης ο οποίος δύναται να συνδυάζει  
τον προσανατολισμό στην εργασία από την μία πλευρά και το
ανθρώπινο δυναμικό από την άλλη. 





Σύστημα τριών διαστάσεων: Ο Redin εισήγαγε και ένα
τρίτο παράγοντα (αποτελεσματικότητα) ο οποίος είναι κατά την
άποψή του καθοριστικός για την επιτυχή ηγεσία. Σύμφωνα με το
σύστημα αυτό δεν υπάρχει κάποιος ιδανικός ηγέτης.

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η κεντρική ιδέα της θεωρητικής αυτής αντίληψης βασίζεται στην ανάγκη 
συνυπολογισμού των διαφόρων συνθηκών στην διαμόρφωση της ηγετικής 
συμπεριφοράς, για να εξασφαλισθεί η διοικητική επιτυχία (Rafee 1989). 

Η βασική αυτή αρχή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή των θεωριών μάθησης, 
καθώς αντιλαμβάνεται την ηγετική επιτυχία ως αποτέλεσμα προσαρμογής στις 
εκάστοτε συνθήκες και όχι ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το εύλογο 
ερώτημα που τίθεται παράλληλα είναι: Πώς είναι δυνατό, ένα για μακρό χρονικό 
διάστημα εφαρμοζόμενο στιλ διοίκησης να τροποποιηθεί, κατόπιν μίας σχετικά 
μικρής διάρκειας εκπαίδευση σε κάποια αίθουσα σεμιναρίων;

Από εμπειρικές έρευνες οι οποίες διενεργήθηκαν σε περίπου 800 ομάδες 
διαφόρων τύπων (ομάδες μπάσκετ, στρατιωτικές μονάδες κ.λ.π.) προέκυψε ότι α) οι 
εκάστοτε συνθήκες επιβάλουν το στιλ ηγεσίας και β) για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
επιλέγεται ο κατάλληλος ηγέτης για το χρησιμοποιούμενο στιλ ηγεσίας, το οποίο με 
τη σειρά του προκύπτει από τις εκάστοτε συνθήκες. Προέκυψε επίσης ότι οι 
επικρατούσες συνθήκες μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκές για ένα 
ηγέτη.



ΜΟΝΤΕΛΟ VROOM/JATTON
Στην βασική του μορφή (Πίνακας 9) το συγκεκριμένο 

μοντέλο παρέχει στον ηγέτη την δυνατότητα επιλογής μίας 
απόφασης από ένα πλήθος εναλλακτικών λύσεων - τρόπων 
συμπεριφοράς. Η αποτελεσματικότητα της κάθε απόφασης 
εξαρτάται παράλληλα από την καταλληλότητα της μεθόδου 
έρευνας των εκάστοτε συνθηκών. Οι βασικές προϋποθέσεις –
αρχές του μοντέλου είναι οι ακόλουθες:  
1. Εμπιστοσύνη στην ορθότητα του τρόπου λήψης της 
απόφασης.
2. Έλεγχος της καταλληλότητας των ηγετικών 
συμπεριφορών, βάση των αποτελεσμάτων. 
3. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ποιότητα και 
την αποδοχή (οι δύο βασικές παράμετροι) των ηγετικών 
αποφάσεων. Ως ποιότητα χαρακτηρίζεται παράλληλα η 
ορθότητα στην πράξη και ως αποδοχή το μέγεθος 
κινητοποίησης των υφισταμένων, ήτοι ο βαθμός στήριξης του 
ηγέτη και της προσπάθεια επίτευξης των στόχων. 
(Reber/Jago/Bönisch 1993).



ΜΟΝΤΕΛΟ VROOM/JATTON
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΙ: Ο ηγέτης παίρνει μόνος του τις αποφάσεις και λύνει μόνος του τα
προβλήματα. Την βάση αποτελούν οι διαθέσιμες πληροφορίες.

ΑΙΙ: Οι απαραίτητες για την λήψη της απόφασης πληροφορίες
παρέχονται από τους συνεργάτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία πρόσθετη συμμετοχή
στην διαδικασία λήψης της απόφασης.

ΒΙ: Η απόφαση λαμβάνεται από τον ηγέτη, μετά από συζήτηση του
προβλήματος με τους συνεργάτες, οι οποίοι όμως δεν αποτελούν συγκροτημένη για
το σκοπό αυτό ομάδα εργασίας. Οι απόψεις των συνεργατών δεν επιβάλλεται,
μπορούν όμως να ληφθούν υπόψη.

ΒΙΙ: Η απόφαση λαμβάνεται από τον ηγέτη, μετά από συζήτηση του
προβλήματος με τους συνεργάτες, οι οποίοι συγκροτούνται για το σκοπό αυτό ως
ομάδα εργασίας. Οι απόψεις των συνεργατών δεν επιβάλλεται, μπορούν όμως να
ληφθούν υπόψη.



Πλέον των προαναφερομένων πέντε στρατηγικών μπορούν να υπάρξουν (λόγω
ατομικών ιδιαιτεροτήτων ή/και ιδιαιτεροτήτων των ομάδων) δύο πρόσθετες
εναλλακτικές στρατηγικές:

ΓΙ: Είναι όμοια με την ΓΙΙ, με την διαφορά ότι η απόφαση
λαμβάνεται από τον προϊστάμενο και ένα συνεργάτη.

ΔΙ: Η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης μεταβιβάζεται σε ένα
υφιστάμενο.

ΓΙΙ: Τα προβλήματα συζητούνται σε ομάδες εργασίας. Ο
προϊστάμενος είναι παράλληλα υποχρεωμένος να παρέχει στην ομάδα όλες τις
διαθέσιμες σε αυτόν πληροφορίες και να εκφράζει τις απόψεις του. Παράλληλα
λειτουργεί κυρίως ως συντονιστής με στόχο την συζήτηση όλων τα βασικών
στοιχείων. Επιπρόσθετα είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει και να αναλάβει
(την ευθύνη) των αποφάσεων.



Α. Απαίτηση ποιότητας: Είναι κάποια λύση καλύτερη από τις άλλες;

Β. Είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες (ποιοτικά και ποσοτικά) πληροφορίες,
οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα λήψης της σωστής απόφασης;

Γ. Είναι το πρόβλημα διαρθρωμένο – αναλυτικά παρουσιαζόμενο;

ΜΟΝΤΕΛΟ VROOM/JATTON
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δ. Είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των συνεργατών, για να επιτευχθεί ο
στόχος;

Ε. Θα υποστηριχθεί η εκάστοτε λύση από τους συνεργάτες, εάν η απόφαση
ληφθεί από τον ηγέτη;

ΣΤ. Συμφωνούν οι συνεργάτες με τις λύσεις οι οποίες προσδοκάται να
επιτευχθούν με μία απόφαση;

Ζ. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις – αντίθετες απόψεις μεταξύ των
συνεργατών, όσον αφορά την προς επιλογή λύση;



1. Κανόνες πληροφόρησης: 

2. Κανόνας συμφωνίας στόχων

3. Κανόνες για ασαφή προβλήματα    

4. Κανόνες αποδοχής

5. Κανόνες σύγκρουσης

6. Κανόνες εντιμότητας

7. Κανόνας αποδοχής – προτεραιότητας

ΜΟΝΤΕΛΟ VROOM/JATTON
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ



ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ



ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

nn Παρακίνηση: «Η παρακίνηση είναι αυτό Παρακίνηση: «Η παρακίνηση είναι αυτό 
που βρίσκεται μέσα μας και γύρω από εμάς που βρίσκεται μέσα μας και γύρω από εμάς 
και το οποίο μας ωθεί σε μία συγκεκριμένη και το οποίο μας ωθεί σε μία συγκεκριμένη 
συμπεριφορά».συμπεριφορά».

nn Οι προσπάθειες παρακίνησης είναι Οι προσπάθειες παρακίνησης είναι 
στοχευμένες προσπάθειες καθοδήγησης της στοχευμένες προσπάθειες καθοδήγησης της 
συμπεριφοράς των στελεχών η οποία με τον συμπεριφοράς των στελεχών η οποία με τον 
τρόπο αυτό καθίσταται σε μία από τις τρόπο αυτό καθίσταται σε μία από τις 
κεντρικές υπευθυνότητες της ηγεσίας.κεντρικές υπευθυνότητες της ηγεσίας.



ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΥ && ΠΑΡΑΚΙΝΙΣΗΣΠΑΡΑΚΙΝΙΣΗΣ

nn ΣΤΟΧΟΣ  ΗΓΕΣΙΑΣΣΤΟΧΟΣ  ΗΓΕΣΙΑΣ
Πρωταρχικό στόχο της ηγεσίας πρέπει να αποτελεί η Πρωταρχικό στόχο της ηγεσίας πρέπει να αποτελεί η 

προσπάθεια επηρεασμού των στελεχών με σκοπό προσπάθεια επηρεασμού των στελεχών με σκοπό 
την υιοθέτηση των στόχων της οργάνωσης ως την υιοθέτηση των στόχων της οργάνωσης ως 
στόχους του ίδιου του εργαζόμενου. στόχους του ίδιου του εργαζόμενου. 

Κοινωνικοί
Στόχοι

Στόχοι 
Οργάνωσης

Παρακίνηση
Ανθρωπίνου
Δυναμικού



Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή 
ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε 
ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο 
ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων 
και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά 
του

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ



ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ
QUALITYQUALITY

ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ
QUALITYQUALITY

Σεμινάριο
Management – Logistics
& Economics – Energy Fundamentals
30/5 – 2/6, Volos (Portaria)

Σεμινάριο
Management – Logistics
& Economics – Energy Fundamentals
30/5 – 2/6, Volos (Portaria)

ΤΑΞΧΟΣ (Μ) Πέτρος ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ
ΥΠΕΘΑ / ΓΔΑΕΕ

ΔΝΤΗΣ   ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΞΧΟΣ (Μ) Πέτρος ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ
ΥΠΕΘΑ / ΓΔΑΕΕ

ΔΝΤΗΣ   ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ



ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΟΙΟΤΗΤΑ (Quality)(Quality)

• Η  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΟΡΟΙ  &  ΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΑΡΧΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΚΟΣΤΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
•• ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Η  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΟΡΟΙ  &  ΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΑΡΧΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΚΟΣΤΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
•• ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΗΗ ΕΕΠΟΧΗ ΠΟΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ

(1 από 3)(1 από 3)

••Εποχή των ΤεχνιτώνΕποχή των Τεχνιτών
••Ποιότητα = Καταλληλότητα για προοριζόμενη χρήσηΠοιότητα = Καταλληλότητα για προοριζόμενη χρήση

••Βιομηχανοποίηση Βιομηχανοποίηση –– Κατακερματισμός ΕργασίαςΚατακερματισμός Εργασίας
••ΕναλλακτάΕναλλακτά εξαρτήματαεξαρτήματα
••Ποιότητα = Συμμόρφωση με ΠροδιαγραφέςΠοιότητα = Συμμόρφωση με Προδιαγραφές
••Έλεγχος Ποιότητας μέσω Επιστασίας των εργατώνΈλεγχος Ποιότητας μέσω Επιστασίας των εργατών

••Διαχωρισμός Σχεδίασης Διαχωρισμός Σχεδίασης -- ΠαραγωγήςΠαραγωγής
••Μαζικοποίηση ΠαραγωγήςΜαζικοποίηση Παραγωγής
••Έλεγχος ποιότητας μέσω Επιθεώρησης Έλεγχος ποιότητας μέσω Επιθεώρησης (Inspection)(Inspection)
••Διαχωρισμός ΕπιθεώρησηςΔιαχωρισμός Επιθεώρησης -- ΠαραγωγήςΠαραγωγής



19
67

ΗΗ ΕΕΠΟΧΗ ΠΟΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ

(2 από 3)(2 από 3)

••Ανασυγκρότηση Ιαπωνίας Ανασυγκρότηση Ιαπωνίας ((General General MacArthurMacArthur))

••Joseph M. Joseph M. JuranJuran –– W. W. EdwEdwardsards DemingDeming
••Quality Management Quality Management –– SQC & Deming wheelSQC & Deming wheel

(Design(Design--ProductionProduction--SalesSales--Research)Research)

••Διασφάλιση Ποιότητας (Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance)Quality Assurance)
••Ποιότητα = ΑξιοπιστίαΠοιότητα = Αξιοπιστία

••MILMIL--QQ--9858A (9858A (Quality Quality Program Program RequirementsRequirements))

••Έλεγχος Ποιότητας μέσω ΣτατιστικήςΈλεγχος Ποιότητας μέσω Στατιστικής
••SQCSQC(Statistical Quality Control) (Statistical Quality Control) Walter Walter ShewhartShewhart
••Εμφάνιση των Εμφάνιση των MILMIL--STDsSTDs

••DEFDEF--Stan 05Stan 05--08 British Quality Standard08 British Quality Standard

••BS 5750. UK’s 1st Systems Quality Management StdBS 5750. UK’s 1st Systems Quality Management Std
((αντικαταστάθηκε από το αντικαταστάθηκε από το ISO 9000ISO 9000 το 1987)το 1987)

20
08

19
93



ΗΗ ΕΕΠΟΧΗ ΠΟΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ

(3 από 3)(3 από 3)

••Η Η Ford Ford καλεί τον καλεί τον Deming Deming να εκκινήσει μια να εκκινήσει μια 
πρωτοβουλία στον τομέα της Ποιότηταςπρωτοβουλία στον τομέα της Ποιότητας

••Ποιοτική υπεροχή των Ιαπωνικών προϊόντωνΠοιοτική υπεροχή των Ιαπωνικών προϊόντων

••Ο Οκτώβριος μήνας Ποιότητας για τις ΗΠΑΟ Οκτώβριος μήνας Ποιότητας για τις ΗΠΑ

••EFQM European Quality AwardEFQM European Quality Award

••Excellence Award for Quality and Productivity (NASA)Excellence Award for Quality and Productivity (NASA)

••Malcolm Malcolm BaldrigeBaldrige Quality AwardQuality Award

••Έκδοση της σειράς διεθνών προτύπων Έκδοση της σειράς διεθνών προτύπων ISOISO--90009000
••Federal Quality Prototype AwardFederal Quality Prototype Award

••EFQM (European Foundation for Quality Management) EFQM (European Foundation for Quality Management) 



ΟΟΡΟΙ  &  ΡΟΙ  &  ΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΡΙΣΜΟΙ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΚΚΟΙΝΗ  ΟΙΝΗ  ΚΚΑΤΑΝΟΗΣΗΑΤΑΝΟΗΣΗ (1 από 3)(1 από 3)

ΠοιότηταΠοιότητα:: Ο βαθμός κατά τον οποίο ένα σύνολο εγγενών Ο βαθμός κατά τον οποίο ένα σύνολο εγγενών 
χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις. χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις. «Τ«Τhe degree to which a set of he degree to which a set of 
inherent characteristics fulfils requirementsinherent characteristics fulfils requirements» (» (ISO 9000:2008)ISO 9000:2008). . Ο Ο 
προσδιορισμός των χαρακτηριστικών ως «εγγενών» τονίζει τη μονιμότητα τουςπροσδιορισμός των χαρακτηριστικών ως «εγγενών» τονίζει τη μονιμότητα τους

ΠροϊόνΠροϊόν:: Είναι το αποτέλεσμα μιας Διεργασίας. Είναι το αποτέλεσμα μιας Διεργασίας. ««the result of a processthe result of a process» » 
((ISO 9000:2008). ISO 9000:2008). Μπορεί να είναι υλικό, λογισμικό ή υπηρεσίαΜπορεί να είναι υλικό, λογισμικό ή υπηρεσία

Έλεγχος Ποιότητας Έλεγχος Ποιότητας ((Quality Control)Quality Control):: Είναι μέρος της Είναι μέρος της 
διοίκησης ποιότητας εστιασμένο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων διοίκησης ποιότητας εστιασμένο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων 
ποιότητας. ποιότητας. ««part of quality management focused on fulfilling quality part of quality management focused on fulfilling quality 
requirementsrequirements»». . Ο Έλεγχος Ποιότητας δρα θεραπευτικά/διορθωτικάΟ Έλεγχος Ποιότητας δρα θεραπευτικά/διορθωτικά

Διασφάλιση Ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας ((Quality Assurance)Quality Assurance):: Είναι μέρος της Είναι μέρος της 
διοίκησης ποιότητας εστιασμένο στην παροχή εμπιστοσύνης ότι οι διοίκησης ποιότητας εστιασμένο στην παροχή εμπιστοσύνης ότι οι 
απαιτήσεις ποιότητας θα ικανοποιηθούν. απαιτήσεις ποιότητας θα ικανοποιηθούν. ««part of quality management part of quality management 
focused on providingfocused on providing confidence that quality requirements will be confidence that quality requirements will be 
fulfilledfulfilled»». . H H Διασφάλιση Ποιότητας δρα προληπτικάΔιασφάλιση Ποιότητας δρα προληπτικά



ΟΟΡΟΙ  &  ΡΟΙ  &  ΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΡΙΣΜΟΙ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΚΚΟΙΝΗ  ΟΙΝΗ  ΚΚΑΤΑΝΟΗΣΗΑΤΑΝΟΗΣΗ (2 από 3)(2 από 3)

Διεργασία Διεργασία ((Process)Process):: Είναι ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενες ή Είναι ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενες ή 
αλληλοεπιδρώσες δραστηριότητες το οποίο μετασχηματίζει εισροές σε αλληλοεπιδρώσες δραστηριότητες το οποίο μετασχηματίζει εισροές σε 
εκκροέςεκκροές. . ««a set of interrelated or interacting activities which transforms a set of interrelated or interacting activities which transforms 
inputs into outputsinputs into outputs»». . Οι εκροές μιας Διεργασίας αποτελούν συνήθως εισροές μιας Οι εκροές μιας Διεργασίας αποτελούν συνήθως εισροές μιας 
άλλης.άλλης.

Διαδικασία Διαδικασία ((Procedure)Procedure):: Είναι ο προκαθορισμένος τρόπος για την Είναι ο προκαθορισμένος τρόπος για την 
υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή Διεργασίας. υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή Διεργασίας. ««the specified way to carry the specified way to carry 
out an activity or a processout an activity or a process»». . H H Διεργασία απαντά στο τί ενώ η Διαδικασία στο πώςΔιεργασία απαντά στο τί ενώ η Διαδικασία στο πώς

PROCESS
Input Output

Resources

Guidance

PROCEDURE
Resources
Προσωπικό
Υποδομές

Χρήμα
Πρώτες Ύλες

Υλικά
Πληροφορίες
Περιβάλλον 

Εργασίας



ΟΟΡΟΙ  &  ΡΟΙ  &  ΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΡΙΣΜΟΙ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΚΚΟΙΝΗ  ΟΙΝΗ  ΚΚΑΤΑΝΟΗΣΗΑΤΑΝΟΗΣΗ (3 από 3)(3 από 3)

Συμμόρφωση Συμμόρφωση ((Compliance)Compliance): : Η ακολουθία κανόνων Η ακολουθία κανόνων 
(κανονιστικών κειμένων, προτύπων, πολιτικών κλπ) ή διαταγών. (κανονιστικών κειμένων, προτύπων, πολιτικών κλπ) ή διαταγών. «Τ«Τhe he 
act of following a rule or orderact of following a rule or order»»..

Συμμόρφωση Συμμόρφωση ((Conformity)Conformity):: Η εκπλήρωση μιας απαίτησης. Η εκπλήρωση μιας απαίτησης. 
««fulfillment of a requirementfulfillment of a requirement»»..

Επαλήθευση Επαλήθευση ((Verification)Verification):: Επιβεβαίωση μέσω παροχής Επιβεβαίωση μέσω παροχής 
αντικειμενικής τεκμηρίωσης ότι καθορισμένες απαιτήσεις έχουν αντικειμενικής τεκμηρίωσης ότι καθορισμένες απαιτήσεις έχουν 
εκπληρωθεί. εκπληρωθεί. ««confirmation, through the provision of objective evidence, confirmation, through the provision of objective evidence, 
that specified requirements havethat specified requirements have been fulfilledbeen fulfilled»»..

Επικύρωση Επικύρωση ((Validation)Validation):: Η επικύρωση μέσω παροχής Η επικύρωση μέσω παροχής 
αντικειμενικής τεκμηρίωσηςαντικειμενικής τεκμηρίωσης,, της εκπλήρωσης των απαιτήσεων για της εκπλήρωσης των απαιτήσεων για 
συγκεκριμένη χρήση ή εφαρμογή. συγκεκριμένη χρήση ή εφαρμογή. ««confirmation, through the provision confirmation, through the provision 
of objective evidence, that the requirements for a specific intended use or of objective evidence, that the requirements for a specific intended use or 
application have been fulfilledapplication have been fulfilled»». . Απαιτεί εμπλοκή του Πελάτη ή Τρίτου ΜέρουςΑπαιτεί εμπλοκή του Πελάτη ή Τρίτου Μέρους

Πιστοποίηση Πιστοποίηση ((Certification)Certification): : Η επίσημη αναγνώριση Η επίσημη αναγνώριση 
Συμμόρφωσης. (υπό την έννοια του Συμμόρφωσης. (υπό την έννοια του ComplianceCompliance ή του ή του Conformity)Conformity)



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1. ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠροσέγγισηΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Προσέγγιση
2.2. Έμφαση στο Ρόλο της ΗΓΕΣΙΑΣΈμφαση στο Ρόλο της ΗΓΕΣΙΑΣ
3.3. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΠροσωπικούΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του Προσωπικού
4.4. ΔΙΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠροσέγγισηΔΙΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Προσέγγιση
5.5. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ Προσέγγιση Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ Προσέγγιση Διοίκησης 
6.6. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
7.7. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ Προσέγγιση Λήψης ΑποφάσεωνΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ Προσέγγιση Λήψης Αποφάσεων
8.8. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

•• Έμφαση στην Ικανοποίηση του Πελάτη μέσω Έμφαση στην Ικανοποίηση του Πελάτη μέσω 
εκπλήρωσης των απαιτήσεών τουεκπλήρωσης των απαιτήσεών του
•• Ο Πελάτης είναι ο τελικός αποδέκτης της ΠοιότηταςΟ Πελάτης είναι ο τελικός αποδέκτης της Ποιότητας
•• Ποιότητα πέραν των προσδοκιών του ΠελάτηΠοιότητα πέραν των προσδοκιών του Πελάτη
•• Διαχείριση Προσωπικού και Ποιότητα στις εσωτερικές Διαχείριση Προσωπικού και Ποιότητα στις εσωτερικές 
Διεργασίες Διεργασίες (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

•• Κοινωνική ευαισθησία Κοινωνική ευαισθησία (Εταιρική Ευθύνη (Εταιρική Ευθύνη –– Περιβάλλον)Περιβάλλον)

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠροσέγγισηΠροσέγγιση1



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Έμφαση στο Ρόλο της ΗΓΕΣΙΑΣΈμφαση στο Ρόλο της ΗΓΕΣΙΑΣ2

•• Δημιουργία και Προβολή ΟράματοςΔημιουργία και Προβολή Οράματος
•• Καθορισμός ΣτρατηγικήςΚαθορισμός Στρατηγικής
•• Δέσμευση στην Δέσμευση στην ΠοιότηταΠοιότητα και την και την ΑριστείαΑριστεία
•• Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και απομάκρυνση ΦόβουΟικοδόμηση Εμπιστοσύνης και απομάκρυνση Φόβου
•• Προαγωγή ειλικρινούς και ανοιχτής ΕπικοινωνίαςΠροαγωγή ειλικρινούς και ανοιχτής Επικοινωνίας
•• Στήριξη Ενημέρωσης, Κατάρτισης και ΕκπαίδευσηςΣτήριξη Ενημέρωσης, Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
•• Κινητοποίηση και Αναγνώριση της ΠροσπάθειαςΚινητοποίηση και Αναγνώριση της Προσπάθειας
•• Στήριξη Ελευθερίας Δράσης και Ανάληψη ΕυθύνηςΣτήριξη Ελευθερίας Δράσης και Ανάληψη Ευθύνης
•• Παρακολούθηση και Κατανόηση των ΑλλαγώνΠαρακολούθηση και Κατανόηση των Αλλαγών



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΠροσωπικούΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του Προσωπικού3

•• Αφοσίωση στην Αποστολή και το ΌραμαΑφοσίωση στην Αποστολή και το Όραμα
•• Πνεύμα Ομάδας και Αμοιβαίου ΟφέλουςΠνεύμα Ομάδας και Αμοιβαίου Οφέλους
•• Κατανόηση της Ποιότητας και Δέσμευση σε αυτήΚατανόηση της Ποιότητας και Δέσμευση σε αυτή
•• Επιδίωξη Επιδίωξη ΑυτοβελτίωσηςΑυτοβελτίωσης και τάση για Αριστείακαι τάση για Αριστεία
•• Αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για όλουςΑρμοδιότητες και υπευθυνότητες για όλους
•• Αίσθηση Δημιουργικότητας και Συμμετοχής στην Αίσθηση Δημιουργικότητας και Συμμετοχής στην 
Ποιότητα του τελικού Προϊόντος Ποιότητα του τελικού Προϊόντος 
•• Αυτοεκτίμηση και Υπερηφάνεια για το ΈργοΑυτοεκτίμηση και Υπερηφάνεια για το Έργο
•• Χαρά του Χαρά του ΑνήκεινΑνήκειν



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠροσέγγισηΠροσέγγιση4
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ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠροσέγγισηΠροσέγγιση4
•• Μέτρηση παραμέτρων και επιδόσεων ΕπιμεριστικάΜέτρηση παραμέτρων και επιδόσεων Επιμεριστικά
•• Καλύτερη παρακολούθηση Εσωτερικών Καλύτερη παρακολούθηση Εσωτερικών –– Εξωτερικών Εξωτερικών 
Πελατών, Προμηθευτών και Ενδιαφερομένων ΜερώνΠελατών, Προμηθευτών και Ενδιαφερομένων Μερών
•• Αντιμετώπιση των Διεργασιών ως Προστιθέμενη Αξία Αντιμετώπιση των Διεργασιών ως Προστιθέμενη Αξία 
επί του τελικού Προϊόντοςεπί του τελικού Προϊόντος
•• Διαχείριση Διακινδύνευσης Διαχείριση Διακινδύνευσης ((RiskRisk//ΟΟpportunitiespportunities
Management) Management) και λήψη αποφάσεων βάσει εκτίμησης και λήψη αποφάσεων βάσει εκτίμησης 
κινδύνου (κινδύνου (RiskRisk BasedBasedThinkingThinking))
•• Ευκολότερη και αποδοτικότερη Κοστολόγηση και Ευκολότερη και αποδοτικότερη Κοστολόγηση και 
εκτίμηση απαιτούμενων Πόρωνεκτίμηση απαιτούμενων Πόρων
•• Ευκολότερη Ευκολότερη αποκέντρωση εξουσιών και ευθυνώναποκέντρωση εξουσιών και ευθυνών

PROCESS
Input Output

Resources

Guidance

PROCEDURE
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ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ Προσέγγιση Προσέγγιση ΔιοίκησηςΔιοίκησης5

•• Αντιμετώπιση του Οργανισμού ως σύνολο Αντιμετώπιση του Οργανισμού ως σύνολο 
αλληλοσχετιζόμενων Διεργασιώναλληλοσχετιζόμενων Διεργασιών
•• Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας 
προς ικανοποίηση των Στόχωνπρος ικανοποίηση των Στόχων
•• Δυνατότητα για έγκαιρη εκτίμηση τάσεων, εντοπισμό Δυνατότητα για έγκαιρη εκτίμηση τάσεων, εντοπισμό 
προβλημάτων και λήψη σχετικών αποφάσεωνπροβλημάτων και λήψη σχετικών αποφάσεων
•• Διευκόλυνση της Διαχείρισης ΔιακινδύνευσηςΔιευκόλυνση της Διαχείρισης Διακινδύνευσης
•• Διευκόλυνση της Διαχείρισης ΑλλαγώνΔιευκόλυνση της Διαχείρισης Αλλαγών



ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ6
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DEMINGΟ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DEMING



ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ6
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ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ6



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛήψηΛήψη ΑποφάσεωνΑποφάσεων7

•• Οι Αποτελεσματικές Αποφάσεις στηρίζονται σε Οι Αποτελεσματικές Αποφάσεις στηρίζονται σε 
αντικειμενικάαντικειμενικά δεδομέναδεδομένα
•• Τα δεδομένα προκύπτουν από την Τα δεδομένα προκύπτουν από την κατάλληληκατάλληλη ανάλυση ανάλυση 
αξιόπιστωναξιόπιστων στοιχείων (στοιχείων (data) data) και πληροφοριώνκαι πληροφοριών
(information)(information)
•• Η Η πείραπείρα και η και η διαίσθησηδιαίσθηση χρησιμοποιούνται στον χρησιμοποιούνται στον 
προσανατολισμό αναζήτησης δεδομένων και στη προσανατολισμό αναζήτησης δεδομένων και στη 
εξισορρόπηση εξισορρόπηση (balancing) (balancing) της ανάλυσηςτης ανάλυσης



ΑΑΡΧΕΣ  ΡΧΕΣ  ΔΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΙΣ  ΣΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ8

•• Επιλογή αξιόπιστων Προμηθευτών (Επιλογή αξιόπιστων Προμηθευτών (Suppliers) Suppliers) και και 
ΣυνεργατώνΣυνεργατών (Partners) (Partners) με μακροχρόνια προοπτικήμε μακροχρόνια προοπτική
•• Αντιστάθμιση βραχυπρόθεσμων με μακροπρόθεσμα Αντιστάθμιση βραχυπρόθεσμων με μακροπρόθεσμα 
οφέληοφέλη
•• Ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία με ανταλλαγή Ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία με ανταλλαγή 
εμπειρίας, πόρων, πληροφοριών και σχεδίωνεμπειρίας, πόρων, πληροφοριών και σχεδίων
•• Συνεργασία για τη βελτίωση και ανάπτυξηΣυνεργασία για τη βελτίωση και ανάπτυξη
•• Αναγνώριση και επιβράβευση της επιτυχίας των άλλωνΑναγνώριση και επιβράβευση της επιτυχίας των άλλων



ΔΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 
ΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΝΑΓΝΩΡΙΣΗ –– ΑΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΚΚΙΝΔΥΝΟΥΙΝΔΥΝΟΥ

⑤ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΕΙΚΤΗ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

① ΔΗΛΩΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ (STATEMENT) 
• Περιγράφεται συνοπτικά μια ανεπιθύμητη κατάσταση 

/εξέλιξη. Τί μπορεί να πάει στραβά?

② ΑΙΤΙΕΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CAUSE) 
• Εντοπίζονται οι λόγοι ή αιτίες που μπορεί να 

προκαλέσουν την εκδήλωση του κινδύνου. Γιατί να 
πάει στραβά?

③ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CONSEQUENCE) 
• Εκτιμώνται οι επιπτώσεις από την εκδήλωση του 

κινδύνου στην επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας. 
Πόσο σημαντικό είναι κάτι να πάει στραβά?

④ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (LIKELIHOOD) 
• Υπολογίζεται η πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου. 

Πόσο πιθανό είναι κάτι να πάει στραβά?



ΔΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 
ΕΕΣΧΑΡΑΣΧΑΡΑ ΔΔΕΙΚΤΗΕΙΚΤΗ ΚΚΙΝΔΥΝΟΥΙΝΔΥΝΟΥ
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Ανακατασκευή
Απόρριψη

Ανάλυση
Αστοχιών

Φήμη
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ΚΚΟΣΤΟΣ  ΟΣΤΟΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΠΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

CONFORMANCE COST
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NON-CONFORMANCE COST

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
NON-CONFORMANCE COST



ΚΚΟΣΤΟΣ  ΟΣΤΟΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΠΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΟΙΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ECONOMIC CONFORMANCE LEVEL (ECL)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ECONOMIC CONFORMANCE LEVEL (ECL)



ΚΚΟΣΤΟΣ  ΟΣΤΟΣ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΠΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΤΟ
Vilfredo Pareto (1896) - Joseph M. Juran (1941)

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΤΟ
Vilfredo Pareto (1896) - Joseph M. Juran (1941)

ΚΚΑΝΟΝΑΣ ΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥΤΟΥ 2020--8080:: Το 80% ενός προβλήματος οφείλεται στο Το 80% ενός προβλήματος οφείλεται στο 
20% των αιτίων που το προκαλούν20% των αιτίων που το προκαλούν

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ %

ΑΣΗΜΑΝΤΑ
ΠΟΛΛΑ

ΑΣΗΜΑΝΤΑ
ΠΟΛΛΑ

ΖΩΤΙΚΑ
ΛΙΓΑ

ΖΩΤΙΚΑ
ΛΙΓΑ



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

BSI : British Standards Institution (1931) BSI : British Standards Institution (1931) ïï (1901) (1901) 

ANSI : American National Standard Institute (1918) ANSI : American National Standard Institute (1918) 

IEC : International IEC : International ElectrotechnicalElectrotechnical Commission (1906) Commission (1906) 

CEN : European Committee for Standardization (1961) CEN : European Committee for Standardization (1961) 

NSO : NATO Standardization Office (2014) NSO : NATO Standardization Office (2014) ïï (1951) (1951) 

CENELEC : European Committee for CENELEC : European Committee for ElectrotechnicalElectrotechnical
Standardization (1973) Standardization (1973) 

DIN : DIN : DeutschesDeutsches InstitutInstitut fürfür NormungNormung (1917) (1917) 

ISO : International Standards Organization (1947) ISO : International Standards Organization (1947) 

AFNOR : Association AFNOR : Association FrançaiseFrançaise de de NormalisationNormalisation ((19261926) ) 

ΕΛΟΤΕΛΟΤ : : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (19(197676) ) 



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ISO9000,  AS9000ISO9000,  AS9000

••AS 9100:1999. AS 9100:1999. Quality Management System Quality Management System για την αεροδιαστημική για την αεροδιαστημική 
βιομηχανίαβιομηχανία, , έκδοσης των έκδοσης των Society of Automotive Engineers Society of Automotive Engineers και και European European 
Association of Aerospace IndustriesAssociation of Aerospace Industries

••Έκδοση της σειράς διεθνών προτύπων Έκδοση της σειράς διεθνών προτύπων ISO 9000.ISO 9000.

••ISO 9000:1994 ISO 9000:1994 ((11ηη ΑναθεώρησηΑναθεώρηση)). . Έμφαση στη Διασφάλιση Έμφαση στη Διασφάλιση 
Ποιότητας μέσω προληπτικών ενεργειώνΠοιότητας μέσω προληπτικών ενεργειών

••Έκδοση του Έκδοση του AS 9000 (AS 9000 (Aerospace Basic Quality System StdAerospace Basic Quality System Std). ). 
Κατασκευαστές του αεροδιαστημικού τομέα όπως οι Κατασκευαστές του αεροδιαστημικού τομέα όπως οι Boeing, Lockheed Boeing, Lockheed 
Martin, Northrop Grumman, GE Aircraft Engines and Pratt & Whitney Martin, Northrop Grumman, GE Aircraft Engines and Pratt & Whitney 
ανέπτυξαν το ανέπτυξαν το ASAS 9000, 9000, βάσει τουβάσει του ISO 9000, ISO 9000, ώστε να εξασφαλίσουν ένα ώστε να εξασφαλίσουν ένα 
πρότυπο διοίκησης ποιότητας προσαρμοσμένο στην αεροδιαστημική πρότυπο διοίκησης ποιότητας προσαρμοσμένο στην αεροδιαστημική 
βιομηχανίαβιομηχανία..

••ISO 900ISO 90011::20002000 ((22ηη ΑναθεώρησηΑναθεώρηση)). . Έμφαση στη Διαχείριση μέσω Έμφαση στη Διαχείριση μέσω 
Διεργασιών (Διεργασιών (process approach)process approach), στην συμμετοχή των ανώτερων , στην συμμετοχή των ανώτερων 
στελεχών, στις μετρήσεις επιδόσεων και στη συνεχή βελτίωσηστελεχών, στις μετρήσεις επιδόσεων και στη συνεχή βελτίωση



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ISO9000,  AS9000ISO9000,  AS9000

••AS 9100AS 9100 Rev.CRev.C. . Οι αλλαγές οδηγήθηκαν από τις φτωχές επιδόσεις Οι αλλαγές οδηγήθηκαν από τις φτωχές επιδόσεις 
εταιρειών πιστοποιημένων με εταιρειών πιστοποιημένων με AS AS 9100 Α/Β. Προς αντιμετώπιση του 9100 Α/Β. Προς αντιμετώπιση του 
προβλήματα ενσωματώθηκαν απαιτήσεις για Διαχείριση Κινδύνου προβλήματα ενσωματώθηκαν απαιτήσεις για Διαχείριση Κινδύνου (Risk (Risk 
Management)Management)

••ISO 900ISO 90011::20082008 ((33ηη ΑναθεώρησηΑναθεώρηση). ). Μικρές αλλαγές & διευκρινίσειςΜικρές αλλαγές & διευκρινίσεις

••ISO 900ISO 90011::20152015 ((44ηη ΑναθεώρησηΑναθεώρηση)). . 
•• Στόχος ένα νέο μοντέλο Στόχος ένα νέο μοντέλο QMSQMS για τα επόμενα 25 έτη. Περισσότερο για τα επόμενα 25 έτη. Περισσότερο 
προσαρμοστικό στις ανάγκες των διαφόρων Επιχειρήσεων. προσαρμοστικό στις ανάγκες των διαφόρων Επιχειρήσεων. 
•• Εισαγωγή απαιτήσεων Διαχείρισης Διακινδύνευσης και Αλλαγών.Εισαγωγή απαιτήσεων Διαχείρισης Διακινδύνευσης και Αλλαγών.
•• Μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις (Μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις (performance) performance) ως αποτέλεσμα του ως αποτέλεσμα του 
συνδυασμού συνδυασμού ΔιεργασιοκεντρικήςΔιεργασιοκεντρικής προσέγγισης προσέγγισης (process approach) (process approach) και και 
σκέψης βάσει Διακινδύνευσης σκέψης βάσει Διακινδύνευσης (risk(risk--based thinking) based thinking) καθώς και της καθώς και της 
εφαρμογής του κύκλου εφαρμογής του κύκλου PDCAPDCA ((PlanPlan--DoDo--CheckCheck--Act) Act) σε όλα τα επίπεδα του σε όλα τα επίπεδα του 
Οργανισμού. Οργανισμού. 
•• Ηγεσία της Ποιότητας και λογοδοσία της Διοίκησης επί των Ηγεσία της Ποιότητας και λογοδοσία της Διοίκησης επί των 
αποτελεσμάτων του Συστήματος Ποιότηταςαποτελεσμάτων του Συστήματος Ποιότητας



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
AQAPAQAP ((AALLIEDLLIED QQUALITYUALITY AASSURANCESSURANCE PPUBLICATIONSUBLICATIONS))

AQAP SUBJECT

160 Integrated Quality Requirements for Software throughout the Life Cycle

169 Guidance on the Use of AQAP 160 Ed.1

2000 Policy on an Integrated Systems Approach to Quality through the Life Cycle

2009 Guidance on the Use of the AQAP 2000 Series

2050 Project Assessment Methodology

2070 Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process

2105 Requirements for Deliverable Quality Plans

2110 Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production

2120 Quality Assurance Requirements for Production

2130 Quality Assurance Requirements for Inspection and Test

2131 Quality Assurance Requirements for Final Inspection

2210 Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110

2310 Quality Management System Requirements for Aviation, Space and Defense 
Suppliers



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
AQAPAQAP--20702070 Edition B Version 3,  AUG 2015Edition B Version 3,  AUG 2015

ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ::

•• Η τυποποίηση και εναρμόνιση της διαδικασίας με την οποία τα ΚΜ Η τυποποίηση και εναρμόνιση της διαδικασίας με την οποία τα ΚΜ 
του ΝΑΤΟ αιτούνται και παρέχουν ΚΔΠ το ένα στο άλλο. του ΝΑΤΟ αιτούνται και παρέχουν ΚΔΠ το ένα στο άλλο. 

•• Προϋπόθεση για την αρχικοποίηση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη Προϋπόθεση για την αρχικοποίηση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη 
μιας μιας Σύμβασης Προμήθειας Αμυντικού Υλικού Σύμβασης Προμήθειας Αμυντικού Υλικού και μία και μία Ανάλυση Ανάλυση 
Επικινδυνότητας Επικινδυνότητας που να υπαγορεύει την ανάγκη για εφαρμογή ΚΔΠ.που να υπαγορεύει την ανάγκη για εφαρμογή ΚΔΠ.

•• Η ΚΔΠ Η ΚΔΠ δενδεν υποκαθιστά τις ενέργειες και ευθύνες του Προμηθευτή. υποκαθιστά τις ενέργειες και ευθύνες του Προμηθευτή. 
Μόνος σκοπός της είναι να παρέχει σιγουριά ότι οι ενέργειες του Μόνος σκοπός της είναι να παρέχει σιγουριά ότι οι ενέργειες του 
Προμηθευτή που αφορούν στην ποιότητα εκτελούνται Προμηθευτή που αφορούν στην ποιότητα εκτελούνται 
αποτελεσματικά βεβαιώνοντας τον Αγοραστή ότι οι Συμβατικές αποτελεσματικά βεβαιώνοντας τον Αγοραστή ότι οι Συμβατικές 
Απαιτήσεις ικανοποιούνται ή θα ικανοποιηθούν.Απαιτήσεις ικανοποιούνται ή θα ικανοποιηθούν.



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
AQAPAQAP--20702070 Edition B Version 3,  AUG 2015Edition B Version 3,  AUG 2015

Αναγνώριση & Εκτίμηση ΚινδύνουΑναγνώριση & Εκτίμηση ΚινδύνουΑναγνώριση & Εκτίμηση ΚινδύνουΑναγνώριση & Εκτίμηση Κινδύνου

Υποβολή Αιτήματος για ΚΔΠΥποβολή Αιτήματος για ΚΔΠΥποβολή Αιτήματος για ΚΔΠΥποβολή Αιτήματος για ΚΔΠ

Απάντηση στο Αίτημα για ΚΔΠΑπάντηση στο Αίτημα για ΚΔΠΑπάντηση στο Αίτημα για ΚΔΠΑπάντηση στο Αίτημα για ΚΔΠ

Σχεδίαση της ΚΔΠΣχεδίαση της ΚΔΠΣχεδίαση της ΚΔΠΣχεδίαση της ΚΔΠ

Εφαρμογή της ΚΔΠΕφαρμογή της ΚΔΠΕφαρμογή της ΚΔΠΕφαρμογή της ΚΔΠ

Ολοκλήρωση της ΚΔΠΟλοκλήρωση της ΚΔΠΟλοκλήρωση της ΚΔΠΟλοκλήρωση της ΚΔΠ



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
AQAPAQAP--20702070 Edition B Version 3,  AUG 2015Edition B Version 3,  AUG 2015

• Ο τύπος δραστηριότητας της ΚΔΠ για 
συγκεκριμένο κίνδυνο εξαρτάται από 
την Επίπτωση (Impact) του κινδύνου

• Η συχνότητα δραστηριότητας εξαρτάται 
από την πιθανότητα εκδήλωσης 
(likelihood) του συγκεκριμένου κινδύνου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΔΠΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΔΠ



ΠΠΡΟΤΥΠΑΡΟΤΥΠΑ ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΟΙ  ΟΙ  ΔΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΙΕΘΝΕΙΣ  ΤΤΑΣΕΙΣΑΣΕΙΣ

•• Διαχείριση ΔιακινδύνευσηςΔιαχείριση Διακινδύνευσης
Risk (opportunities) Management, Risk Based ThinkingRisk (opportunities) Management, Risk Based Thinking

•• Αξιολόγηση Αξιολόγηση -- Αριστεία ΕπιδόσεωνΑριστεία Επιδόσεων
Performance Evaluation Performance Evaluation -- Performance Excellence Performance Excellence 
BaldrigeBaldrige Performance Excellence AwardPerformance Excellence Award, , EFQM Excellence EFQM Excellence AwardAward

•• Διαχείριση ΑλλαγώνΔιαχείριση Αλλαγών
Changes ManagementChanges Management

•• Ενδιαφερόμενα ΜέρηΕνδιαφερόμενα Μέρη
Interest PartiesInterest Parties

•• ΟργανωσιακήΟργανωσιακή Γνώση & Διαχείριση ΓνώσηςΓνώση & Διαχείριση Γνώσης
Organizational KnowledgeOrganizational Knowledge & & Knowledge ManagementKnowledge Management

•• Ηγεσία αντί Διαχείρισης Ηγεσία αντί Διαχείρισης ((Leadership Leadership vsvs ManagementManagement))

•• Ευθύνη Διοίκησης Ευθύνη Διοίκησης ((Top Management accountabilityTop Management accountability))

•• Εγχειρίδιο Ποιότητας Προαιρετικό Εγχειρίδιο Ποιότητας Προαιρετικό ((Quality Manual OptionalQuality Manual Optional))



ΠΠΟΙΟΤΗΤΑΟΙΟΤΗΤΑ (Quality)(Quality)

• Η  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΟΡΟΙ  &  ΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΑΡΧΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΚΟΣΤΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
•• ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Η  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΟΡΟΙ  &  ΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΑΡΧΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΚΟΣΤΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
•• ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ
QUALITYQUALITY

ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ
QUALITYQUALITY

Management – Logistics
& Economics – Energy Fundamentals
30/5 – 2/6, Volos (Portaria)

Management – Logistics
& Economics – Energy Fundamentals
30/5 – 2/6, Volos (Portaria)

ΤΑΞΧΟΣ (Μ) Πέτρος ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ
ΥΠΕΘΑ / ΓΔΑΕΕ

ΔΝΤΗΣ   ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΞΧΟΣ (Μ) Πέτρος ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ
ΥΠΕΘΑ / ΓΔΑΕΕ

ΔΝΤΗΣ   ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ



ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΑΞΧΟΣ (Μ) ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ 

Η ιστορική εξέλιξη της ποιότητας είναι συνυφασμένη με την βιομηχανοποίηση και την 
τεχνολογική έκρηξη των τελευταίων δύο αιώνων. Ο κατακερματισμός της παραγωγής, η 
καθετοποίηση, η πολυπλοκότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφορία και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς είναι οι σημαντικότεροι από τους 
παράγοντες που οδήγησαν τον τρόπο προσέγγισης της ποιότητας σε διαρκή εξέλιξη. Έτσι 
από την επιστασία εργασίας του 18ου αιώνα, περάσαμε διαδοχικά στην Επιθεώρηση 
(Inspection), στον Έλεγχο (Control), τη Διασφάλιση (Assurance) Ποιότητας και την Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), ενώ στις μέρες μας σε προσπάθεια 
επίτευξης αποτελεσματικής ποιότητας γίνεται πλέον λόγος για Αριστεία Επιδόσεων 
(Performance Excellence). 

Βασικό ρόλο κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες έπαιξε η τυποποίηση μέσω μιας σειράς από 
πρότυπα ποιότητας και διαχείρισης ποιότητας που εξέδωσαν Εθνικοί και Διεθνείς 
Οργανισμοί. Πρώτη βέβαια απαίτηση κυρίως λόγω του παγκοσμιοποιημένου 
περιβάλλοντος είναι η επικράτηση κοινής γλώσσας, ορολογίας και κατανόησης. Ακολουθεί 
η υιοθέτηση Αρχών οι οποίες συνοψίζονται στην Πελατοκεντρική προσέγγιση, την έμφαση 
στο ρόλο της Ηγεσίας, την Διεργασιοκεντική προσέγγιση (Process Approach), την καθολική 
συμμετοχή και την συνεχή βελτίωση. 

Είναι φανερό ότι οι σχετικές με την ποιότητα δράσεις αυξάνουν διαρκώς και παράλληλα 
μεγαλώνει το επιβαλλόμενο κόστος για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις γεγονός που 
αποτελεί επίσης σημείο εστίασης της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Πρακτικές όπως η 
Διαχείριση Διακινδύνευσης (Risk/Οpportunities Management) και συνεπακόλουθα η λήψη 
αποφάσεων βάσει εκτίμησης κινδύνου (Risk Based Thinking) βοηθούν στην 
βελτιστοποίησης της εξίσωσης κόστους-αποτελέσματος.  



ΑσμχοςΑσμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης(ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης
MSc Ergonomics and Safety at WorkMSc Ergonomics and Safety at Work,, MBAMBA((Hons), IOSH, Hons), IOSH, PGCertPGCert GeMGeM, , 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_wRCB9KWEMB5sqjzbkF/SIG=129akane4/EXP=1243634065/**http:/www.flickr.com/photos/22331715@N06/3142524452/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_nsBx9Kob8ApjCjzbkF/SIG=129vli0v1/EXP=1243634028/**http:/www.flickr.com/photos/22331715@N06/3141693395/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefVQBB9KOEUB1fyjzbkF/SIG=129ea3ie9/EXP=1243633104/**http:/www.flickr.com/photos/13722921@N06/3077083305/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefQlBB9KqhkAgQijzbkF/SIG=1249norbd/EXP=1243633061/**http:/www.flickr.com/photos/stg_gr1/2852867981/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefaTBB9Kn.0A3IejzbkF/SIG=12nc69jfs/EXP=1243633171/**http:/www.aviaworld.com/home/thumbs/Hellenic%20Air%20Force.jpg
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefWzBB9KQ0oBIJmjzbkF/SIG=1576sevhi/EXP=1243633203/**http:/military-content.info/albums/soldiers%20with%20gas%20mask%20on/thumb_Hellenic_Air_Force_-_Ground_team_carrying_an_AIM-9M_missile.jpg
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefPpBB9KL9YAC22jzbkF/SIG=1297ejoud/EXP=1243633257/**http:/www.flickr.com/photos/13722921@N06/3077342747/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefcNBR9K9YMA5VejzbkF/SIG=127lmi1cm/EXP=1243633293/**http:/www.flickr.com/photos/7398991@N08/425117023/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefhDBR9KJFwBSWqjzbkF/SIG=128f8mbg4/EXP=1243633347/**http:/www.flickr.com/photos/39865705@N00/241188871/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefYGBh9KAOEAIwijzbkF/SIG=1295f2ubl/EXP=1243633542/**http:/www.flickr.com/photos/22331715@N06/3142524088/
http://www.haf.gr/el/structure/shields.asp?id=4
http://www.haf.gr/el/structure/shields.asp?id=14
http://www.haf.gr/el/structure/shields.asp?id=17
http://www.haf.gr/media/shields/339mpk.jpg
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTbx7FBh9K6uoAXlSjzbkF/SIG=124j8n11k/EXP=1243633733/**http:/www.flickr.com/photos/manousta/315180530/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_v1Bh9KXPAADXOjzbkF/SIG=1248lhcdm/EXP=1243633781/**http:/www.flickr.com/photos/johnsen/1472695051/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_o6Bx9K0CkA3TGjzbkF/SIG=129ids3rc/EXP=1243633850/**http:/www.flickr.com/photos/22331715@N06/3142516838/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_teBx9KXPAAnNGjzbkF/SIG=1297qu4il/EXP=1243633886/**http:/www.flickr.com/photos/22331715@N06/3142520644/
http://www.haf.gr/el/structure/shields.asp?id=15
http://www.haf.gr/el/structure/shields.asp?id=5


2Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Υγεία & Ασφάλεια Υγεία & Ασφάλεια –– Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

ΕργονομίαΕργονομία



3Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης



4Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

ΕΕργονομίαργονομία

«Η Εργονομία είναι η επιστήμη «Η Εργονομία είναι η επιστήμη 
που ασχολείται με τη μελέτη που ασχολείται με τη μελέτη 

της της αλληλεπίδρασης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των ανθρώπωνμεταξύ των ανθρώπων

και των λοιπών στοιχείων ενός συστήματος»και των λοιπών στοιχείων ενός συστήματος»

ΠηγήΠηγή: IEA: IEA



5Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση



6Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

6

Φυσική ΕΦυσική Εργονομία ργονομία ((Physical Physical ErgonomicsErgonomics) ) 



7Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

7

Γνωσιακή Γνωσιακή Εργονομία Εργονομία ((CognitiveCognitive EErgonomicsrgonomics) ) 



8Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

8

ΟργανωσιακήΟργανωσιακή Εργονομία Εργονομία 
((OrganisationalOrganisational ErgonomicsErgonomics) ) 



9Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση



10Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

10

Human Performance

Design Workplace Environment

Inclusive Ergonomics

Human Machine Interaction

Human Error



11Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

1111

Simulation - Training

Organisational Change

Organisational Develpoment

Risk - Reliability

Occupational Medicine



12Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

12



13Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Θεωρητική ΠροσέγγισηΕργονομία / Θεωρητική Προσέγγιση

13

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
(Data Collection Methods)

Μέθοδοι Ανάλυσης Εργασιών/Στόχων 
(Task Analysis Methods)

Μέθοδοι Γνωσιακής Ανάλυσης 
Εργασιών/Στόχων 

(Cognitive Task Analysis Methods)

Μέθοδοι Εντοπισμού Ανθρώπινων Λαθών
(Human Error Identification Methods)

Μέθοδοι Διαχείρισης Ανθρώπινου Λάθους
(Human Error Management Methods)



14Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία Εργονομία 

14



15Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

15



16Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

16



17Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

17

Εκπαίδευση Εκπαίδευση 

Μοντέλο Dick & Carey

Μοντέλο ΑDDIE 

Ανάλυση DIF 



18Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

18

Εκπαίδευση Εκπαίδευση 

Μοντέλο 6 επιπέδων 
αξιολόγησης της εκπαίδευσης 

Μοντέλο 4 επιπέδων 
τωv Kirkpatrick & Kirkpatrick



19Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

19

Εκπαίδευση Εκπαίδευση 

Καλύτερη Επιλογή ΑτόμωνΚαλύτερη Επιλογή Ατόμων

Καλύτερη Ανάλυση ΑπαιτήσεωνΚαλύτερη Ανάλυση Απαιτήσεων

Μείωση Εργατοώρων ΕκπαίδευσηςΜείωση Εργατοώρων Εκπαίδευσης

Μείωση Κόστους ΕκπαίδευσηςΜείωση Κόστους Εκπαίδευσης

Αύξηση Επιχειρησιακής ΑπόδοσηςΑύξηση Επιχειρησιακής Απόδοσης



20Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

20

Ασφάλεια Ασφάλεια 

48

Η Ι Ρ / Ολοκληρωμένο Διάγραμμα

Υποδοχείς
(Receptors)

Αισθητήρια
Μνήμη

(Sensory
Memory)

Μηχανισμός
Πρόκλησης
Προσοχής

(Attentional
Mechanism)

Αντίληψη

(Perception)

Προσωρινή
Μνήμη

(WM, STM)

Αντίδραση

(Response)

Υπόβαθρο: Steve Jarvis, IHF Notes, Cranfield 2008

Μόνιμη Μνήμη

(Long Term Memory)

Αυτόματες Ρουτίνες
Ικανοτήτων

(Motor Programs)

61

Επισφαλείς
Πράξεις

Χωρίς Πρόθεση

Με Πρόθεση

Ολίσθημα-Αβλεψία
(Slip)

Παράλειψη
(Lapse)

Σφάλμα
(Mistake)

Παραβίαση
(Violation)

Υπόβαθρο: Reason, 1990

Κατηγορίες

Σφαλμάτων

Υποκείμενος

Γνωσιακός

Μηχανισμός

Βιασύνη
Στρες

Λανθασμένη Αντίληψη

Ελλιπή Πρότυπα
Αντικρουόμενες

Απαιτήσεις

Ελλιπή Γνώση
Ελλιπή Εμπειρία
Ελλιπή Δεδομένα
Ακατάλληλες

Προειδοποιήσεις

Απαξίωση Συνεπειών
Μη Αντίληψη της
Ριψοκίνδυνης
Συμπεριφοράς

Λανθασμένες
Αποφάσεις
Διοίκησης

• Ελλιπή
Ανάθεση Έργου
• Ελλιπή
Προγραμματισμό
• Ελλιπή Σχεδίαση
• Ελλιπή
διαδικασίες

• Ελλιπή
Εκπαίδευση
• Κακή
Επικοινωνία
• Ελλιπή

Στρατηγική
Σχεδίαση

Wickens

GEMS



21Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

21

Ασφάλεια Ασφάλεια 
Πρόληψη Επισφαλών ΚαταστάσεωνΠρόληψη Επισφαλών Καταστάσεων

Μείωση ΑτυχημάτωνΜείωση Ατυχημάτων

Μείωση Μείωση Αναγκών Εκπαίδευσης Αναγκών Εκπαίδευσης 

Βελτίωση Προσομοίωσης Βελτίωση Προσομοίωσης 

Βελτίωση Διερεύνησης Βελτίωση Διερεύνησης ΑτυχημάτωνΑτυχημάτων
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

22

Μείωση Κόστους Μείωση Κόστους 

Ασφάλεια Ασφάλεια 

Βελτίωση Βελτίωση ΨυχοΨυχο--νοητικής νοητικής 
Κατάστασης Κατάστασης ΠροσωπικούΠροσωπικού

Βελτίωση ΚουλτούραςΒελτίωση Κουλτούρας
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες
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Υγεία & ΠροστασίαΥγεία & Προστασία

Προστασία των εργαζομένωνΠροστασία των εργαζομένων

Υγεία των εργαζομένωνΥγεία των εργαζομένων

Περιβάλλον εργασίαςΠεριβάλλον εργασίας

Πρόληψη Εργασιακών ΑσθενειώνΠρόληψη Εργασιακών Ασθενειών

Εργασιακό ΣτρεςΕργασιακό Στρες

ΘόρυβοςΘόρυβος

ΦωτισμόςΦωτισμός

ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία

ΔονήσειςΔονήσεις

ΜικροκλίμαΜικροκλίμα
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

24

Υγεία & ΠροστασίαΥγεία & Προστασία

Βελτίωση στη Προμήθεια ΜΑΠ Βελτίωση στη Προμήθεια ΜΑΠ 

Αύξηση Χρήσης ΜΑΠ Αύξηση Χρήσης ΜΑΠ 

Μείωση Επισφαλών Καταστάσεων λόγω ΜΑΠ Μείωση Επισφαλών Καταστάσεων λόγω ΜΑΠ 

Αύξηση Παραγωγικότητας Αύξηση Παραγωγικότητας 

Βελτίωση Προγραμμάτων Διοίκησης Ασφάλειας Βελτίωση Προγραμμάτων Διοίκησης Ασφάλειας 
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες
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Υγεία & ΠροστασίαΥγεία & Προστασία

Μείωση Παροδικών Ασθενειών Μείωση Παροδικών Ασθενειών 

Μείωση Ημιμόνιμων Μείωση Ημιμόνιμων -- Μόνιμων ΑσθενειώνΜόνιμων Ασθενειών

Μείωση Εργασιακού Στρες Μείωση Εργασιακού Στρες 

Αύξηση Ευεξίας ΠροσωπικούΑύξηση Ευεξίας Προσωπικού

Μείωση Κόστους ΥΑΕΜείωση Κόστους ΥΑΕ
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

26

ΟργάνωσηΟργάνωση Σχεδιασμός της ροής των εργασιώνΣχεδιασμός της ροής των εργασιών
Σχεδιασμός στόχωνΣχεδιασμός στόχων
Μέτρηση απόδοσης και αποτελεσματικότηταςΜέτρηση απόδοσης και αποτελεσματικότητας
Διαδικασία λήψης αποφάσεωνΔιαδικασία λήψης αποφάσεων
Στρατηγικού σχεδιασμούΣτρατηγικού σχεδιασμού
Εταιρικής κουλτούρας Εταιρικής κουλτούρας 
Οργανωσιακής αλλαγής Οργανωσιακής αλλαγής 
ΣυμπεριφορικήςΣυμπεριφορικής αλλαγής αλλαγής 
ΗγεσίαςΗγεσίας
ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνίας
Πολιτικής ισχύος Πολιτικής ισχύος 
Οργανωσιακής κοινωνικής δικτύωσης Οργανωσιακής κοινωνικής δικτύωσης 
Ανάλυσης δεξιοτήτωνΑνάλυσης δεξιοτήτων
Δραστηριοποίηση Δραστηριοποίηση -- κίνητρακίνητρα
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

27

ΟργάνωσηΟργάνωση

Μετάβαση σε Ευέλικτες Δομές Μετάβαση σε Ευέλικτες Δομές 

Βελτίωση Αποδοτικότητας Βελτίωση Αποδοτικότητας -- ΑποτελεσματικότηταςΑποτελεσματικότητας

Μείωση ΓραφειοκρατίαςΜείωση Γραφειοκρατίας

Βελτίωση Επικοινωνίας Βελτίωση Επικοινωνίας 

Βελτίωση Διαγραμμάτων Ροής Εργασιών Βελτίωση Διαγραμμάτων Ροής Εργασιών 
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

28

ΟργάνωσηΟργάνωση

Προσαρμογή Τρόπου Σκέψης Στελεχών Προσαρμογή Τρόπου Σκέψης Στελεχών 

Μείωση Συνολικού Κόστους ΛειτουργίαςΜείωση Συνολικού Κόστους Λειτουργίας
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Εργονομία / Εργονομία / Αναμενόμενες ΩφέλειεςΑναμενόμενες Ωφέλειες

29

Μείωση Προϋπολογισμού
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Υγεία και ΑσφάλειαΥγεία και Ασφάλεια

31

«Η εργασιακή υγεία και ασφάλεια πρέπει να στοχεύει στην: 
προώθηση και διατήρηση του υψηλότερου βαθμού της σωματικής, ψυχικής 

και κοινωνικής ευεξίας  των εργαζομένων σε όλα τα επαγγέλματα. 
Την πρόληψη των εργαζομένων από τις αποκλίσεις από την υγεία, που

προκαλούνται από τις συνθήκες εργασίας τους.
Την προστασία των εργαζομένων στο εργασιακό τους περιβάλλον 

από την επικινδυνότητα που προκύπτει από 
δυσμενείς παράγοντες για την υγεία.

Την διατήρηση του εργαζομένου σε ένα εργασιακό περιβάλλον, 
προσαρμοσμένο στις φυσιολογικές και ψυχολογικές δυνατότητες του,

και, συνοψίζοντας, την προσαρμογή της εργασίας 
στον άνθρωπο και του κάθε ανθρώπου στην εργασία του.

(ILO/WHO, 1995)
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

33
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

34
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

35

Κουλτούρα 
Ασφάλειας

Εταιρική
Κουλτούρα
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

36

Κουλτούρα 
Ασφάλειας
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

37

Αξίες Πεποιθήσεις

Συμπεριφορές
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

38

Επάρκεια
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

39

Δέσμευση

Τρόπο

Ικανότητα
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Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

40

Αξίες

Πεποιθήσεις Δέσμευση

Όραμα

Συστήματα 
Προγράμματα

Διαδικασίες
Πιστοποιήσεις Επικοινωνία

Ασφαλή Συμπεριφορά – Κουλτούρα 
Ασφάλειας
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Κοινή Αντίληψη

Αμοιβαία Εμπιστοσύνη

Αποτελεσματικότητα

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

43

Ανθρώπινο Ανθρώπινο Σφάλμα  Σφάλμα  ((Human Error)Human Error)

Το να κάνει λάθος κανείς Το να κάνει λάθος κανείς 
στους υπολογισμούς ή στους υπολογισμούς ή 

τις εκτιμήσεις τις εκτιμήσεις τουτου
Λεξικό Μπαμπινιώτη Γ.Δ. (1998)

Οι περιπτώσεις που ηΟι περιπτώσεις που η
προγραμματισμένη αλληλουχία νοητικών προγραμματισμένη αλληλουχία νοητικών 

ή φυσικών ενεργειών αποτυγχάνει ή φυσικών ενεργειών αποτυγχάνει 
να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, 

και η αποτυχία αυτή δεν μπορεί να και η αποτυχία αυτή δεν μπορεί να 
αποδοθεί σε τυχαίους αποδοθεί σε τυχαίους παράγοντεςπαράγοντες

Reason, J. (1990)  
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Πρόθεση Πρόθεση –– Ελευθερία ΒούλησηςΕλευθερία Βούλησης

Επιθυμητή ΑπόδοσηΕπιθυμητή Απόδοση

Για να καταλογίσουμε ένα λάθος…
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Human Information Processing, H I PHuman Information Processing, H I P

Generic Error Modeling System, GEMSGeneric Error Modeling System, GEMS

Swiss Cheese Model, SCMSwiss Cheese Model, SCM
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Υποδοχείς
(Receptors)

Αισθητήρια 
Μνήμη

(Sensory
Memory)

Μηχανισμός 
Πρόκλησης
Προσοχής

(Attentional
Mechanism)

Αντίληψη

(Perception)

Προσωρινή
Μνήμη

(WM, STM)

Αντίδραση

(Response)

Υπόβαθρο: Steve Jarvis, IHF Notes, Cranfield 2008

Μόνιμη Μνήμη

(Long Term Memory)

Αυτόματες Ρουτίνες 
Ικανοτήτων

(Motor Programs)

Human Information Processing Human Information Processing 
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Γιατί οι άνθρωποι δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο?

Ø Προηγούμενες Εμπειρίες

Ø Διαφορετική Αντίληψη

Ø Συναισθηματική Κατάσταση

Ø Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά & Γνωρίσματα

Ø Κοινωνικοί Παράγοντες
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

§ Κοινωνικο-Tεχνικό Σύστημα 
(Socio-Technical System)

§ Σφάλμα έγκειται σε αστοχία της διαδικασίας 
επεξεργασίας της πληροφορίας
(HIP Failure)

§ Συνδέεται με τους βασικούς τρόπους ανθρώπινης
λειτουργίας:

Ø Βάσει Δεξιοτήτων (skill-based)
Ø Βάσει Κανόνων (rule-based)
Ø Βάσει Γνώσεων (Knowledge-based)

(Rasmussen, J.)

Generic Error Modeling Generic Error Modeling System  System  (Reason, J. 1998)(Reason, J. 1998)
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Επισφαλείς
Πράξεις

Χωρίς Πρόθεση
(Unintended)

Με Πρόθεση
(Intended)

Ολίσθημα-Αβλεψία
(Slip)

Παράλειψη
(Lapse)

Σφάλμα
(Mistake)

Παραβίαση
(Violation)

Υπόβαθρο: Reason, Human Error, 2006

Κατηγορίες Σφαλμάτων Υποκείμενος Γνωσιακός Μηχανισμός

Βιασύνη
Στρες

Λανθασμένη 
Αντίληψη

Ελλιπή Πρότυπα  
Αντικρουόμενες 

Απαιτήσεις

Ελλιπή Γνώση  
Ελλιπή Εμπειρία
Ελλιπή Δεδομένα

Ακατάλληλες 
Προειδοποιήσεις

Απαξίωση 
Συνεπειών  

Μη Αντίληψη της 
Ριψοκίνδυνης
Συμπεριφοράς

Αποφάσεις
Διοίκησης

• Ελλιπή 
Ανάθεση Έργου
• Ελλιπή 
Προγραμματισμό
• Ελλιπή Σχεδίαση
• Ελλιπή 
διαδικασίες

• Ελλιπή 
Εκπαίδευση
• Κακή
Επικοινωνία
• Ελλιπή 
Στρατηγική 
Σχεδίαση
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Τρύπες: Απουσία 
Μηχανισμών Άμυνας

Επιδράσεις
Οργανισμού

Επίβλεψη

Λανθάνουσες
Καταστάσεις

Επισφαλείς
Πράξεις

Τροποποιημένο από Reason, Human Error, 1990

Swiss Cheese ModelSwiss Cheese Model

(Reason, J. 1990)(Reason, J. 1990)
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Συστημική Προσέγγιση Πρόβλεψης και Μείωσης του Ανθρώπινου ΛάθουςΣυστημική Προσέγγιση Πρόβλεψης και Μείωσης του Ανθρώπινου Λάθους
((Systematic Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach, Human Error Reduction and Prediction Approach, SHERPASHERPA))

TTο Ανθρώπινο Λάθος στη Μελέτη Κινδύνου και Λειτουργικότηταςο Ανθρώπινο Λάθος στη Μελέτη Κινδύνου και Λειτουργικότητας
(( Human Human Error Hazard and Operability Study, HE(HAZOP)Error Hazard and Operability Study, HE(HAZOP)
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος
§§ Human Error Template, HETHuman Error Template, HET
§§ Technique for the Retrospective and Predictive Analysis Technique for the Retrospective and Predictive Analysis 

of Cognitive Errors,  of Cognitive Errors,  TRACErTRACEr
§§ Task Analysis for Error Identification, TAFEITask Analysis for Error Identification, TAFEI
§§ Technique for Human Error Assessment, THEATechnique for Human Error Assessment, THEA
§§ Human Error Identification in System Tools, HEISTHuman Error Identification in System Tools, HEIST
§§ The Human Error and Recovery Assessment The Human Error and Recovery Assessment 

Framework, HERAFramework, HERA
§§ System for Predictive Error Analysis and Reduction,  System for Predictive Error Analysis and Reduction,  

SPEARSPEAR
§§ Human Error Assessment and Reduction Technique, Human Error Assessment and Reduction Technique, 

HEARTHEART
§§ The Cognitive Reliability and Error Analysis Method, The Cognitive Reliability and Error Analysis Method, 

CREAMCREAM
§§ Human Factors Analysis and Classification System, Human Factors Analysis and Classification System, 

HFACSHFACS
§§ Human Factors Intervention Human Factors Intervention matriXmatriX, HFIX, HFIX
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Ανθρώπινο Ανθρώπινο 
ΣφάλμαΣφάλμα

Διοίκηση

Διαδικασίες
Συστήματα
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Αλλαγή Προοπτικής και Τρόπου ΣκέψηςΑλλαγή Προοπτικής και Τρόπου Σκέψης

§§ Βελτιστοποίηση  Βελτιστοποίηση  
Ανθρώπινης ΑπόδοσηςΑνθρώπινης Απόδοσης

§§ Αύξηση Αξιοπιστίας Αύξηση Αξιοπιστίας 
Συστημάτων/ΔιαδικασιώνΣυστημάτων/Διαδικασιών

§§ Εστίαση στη βελτίωση Εστίαση στη βελτίωση 
θετικών στοιχείων από την θετικών στοιχείων από την 
μείωση των αρνητικών μείωση των αρνητικών 

Εκπαίδευση ΠροσωπικούΕκπαίδευση Προσωπικού
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Εφαρμογή Μεθοδολογιών Ανθρώπινου ΛάθουςΕφαρμογή Μεθοδολογιών Ανθρώπινου Λάθους

Δημιουργία Κουλτούρας ΑσφάλειαςΔημιουργία Κουλτούρας Ασφάλειας

Δημιουργία Αποτελεσματικού Συστήματος ΔιερευνήσεωνΔημιουργία Αποτελεσματικού Συστήματος Διερευνήσεων
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Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικής Επικοινωνίας Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικής Επικοινωνίας 

• Ενθάρρυνση να αναφέρονται τα  λάθη αντί να 
κρύβονται

• Επικοινωνούμε τα λάθη έτσι ώστε να τα 
γνωρίζουν όλοι και να προλάβουμε παρόμοια 
επανάληψη

• Συζητήσεις στο λειτουργικό επίπεδο



57Ασμχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης

Ανθρώπινο ΛάθοςΑνθρώπινο Λάθος

Δέσμευση ΔιοίκησηςΔέσμευση Διοίκησης

•• Έκδοση Στρατηγικής Έκδοση Στρατηγικής 
ΑσφάλειαςΑσφάλειας

•• Διευθυντές ΠρότυπαΔιευθυντές Πρότυπα

•• Ενεργή Παρουσία Ενεργή Παρουσία 

•• Ενεργό ΕνδιαφέρονΕνεργό Ενδιαφέρον

•• Δημιουργία Δημιουργία 
Κατάλληλου Κλίματος Κατάλληλου Κλίματος 
ΕργασίαςΕργασίας

•• ΑξιοπιστίαΑξιοπιστία
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The Internet of Corrections Things is an exciting emerging 
technology that has the potential for improving corrections and 

saving lives. 
Our panel will focus on the key benefits and challenges of 

leveraging ubiquitous networks of wearable and non
sensors in corrections.
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• Introduction
• What is the Internet of Things
• A Practitioner's Perspective 

What is the Internet of Things
A Practitioner's Perspective 



A new ecology of data assets is emerging 
and trustworthy communications and for
digital identity of people, devices and institutions.
World Economic Forum

new ecology of data assets is emerging that provides the means for secure 
for entirely new solution-sets related to the

digital identity of people, devices and institutions.



DEVICES THAT 
COLLECT AND 
TRANSMIT DATA 
VIA THE INTERNET
Source: Forbes
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Collect and secure large amounts of data from your 
assets in the cloud for analysis

Monitor and track the health of these assets to assure 
reliability and reduce costs

Connect disparate assets to increase situational 
awareness and improve response
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Create operational intelligence to improve efficiency 
and decision making

Create insights for the right people at the right time to 
access and act on

Analyze data from multiple sources in near real time to 
increase correctional staff safety and aide in decision
making
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Leverage machine learning to understand trends and 
influence policy

Apply historical data to new problems to successfully 
predict future behavior and trends

Convert the raw data from your “things” into actionable 
insights and results.
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Data 
Corrections 
Staff Need

Cameras, 
Video, Audio
surveillance

Cell Phone 
Detectors

Offenders on
Parole 
(ankle bracelets, bands)

*OZY: Could a Sensor Solve Our Prison Suicide Problem

Data 
Corrections 
Staff Need

Special  
Population 
Management

Cell Phone 
Detectors



Search and 
Query per day*

Correctional Video and 
Audio Data Collected 
per day*

*Theoretical Data. 
150 K

Medical/
Biometric Device
Data per day *

GPS Monitoring 
Data per day*





SCALABILITY

PROVEN METHODOLOGY

CONNECTION

LEVERAGE CLOUD SERVICES 

STANDARDS DEVELOPMENT

SECURITY PROVEN METHODOLOGY

LEVERAGE CLOUD SERVICES 

STANDARDS DEVELOPMENT



IoT Sweet Spot $400 Phones$400 Phones

• IoT capabilities are primarily value-add to other primary capabilities
• Legacy devices are used or when new devices are added budget is an important 

consideration
• Tiny devices make awfully vulnerable network

Cost
Computational Capabilities

Memory/Storage Capacity

Energy Consumption/Source

$1 
Sensor

Component Quality
$1000 PCs$1000 PCs

add to other primary capabilities
Legacy devices are used or when new devices are added budget is an important 

network servers

Cost
Computational Capabilities

Memory/Storage Capacity

Energy Consumption/Source

$10000 $10000 
Server

Component Quality







Expand by adding new devices, new services, new data

Utilize services 
and the cloud 
as a jump-start

Start by 
connecting the 
already existing 
devices

Generate new 
insights to 
create new 
business value

Combine the 
data which is 
already 
collected

Expand by adding new devices, new services, new data
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Enabling  IoT  for  Corrections: As
Sensor ‘Things’  - vendor proprietary device

Correction/Parole 
Officer

Proprietary Format 1

Proprietary Format 2

Proprietary Format 3

Proprietary Format 4

Proprietary Format 5

Enabling  IoT  for  Corrections: As-Is Environment
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Corrections Operations Center

Correction/Parole 

Booking Management

Proprietary Format 1

Proprietary Format 2

Proprietary Format 3

Proprietary Format 4

Proprietary Format 5
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Enabling  IoT  for  Corrections: To
Sensor ‘Things’  - proprietary device / format  

Enabling  IoT  for  Corrections: To-Be Environment
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Correctional Operations Center

Next Generation
Corrections/Parole

Data Driven 
Corrections Management

Sensor Catalog
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Θεωρητικό πλαίσιο διοικητικής λογιστικής 
• Γενικές αρχές κοστολόγησης 
• Εφαρμογή της διοικητικής λογιστικής στο δημόσιο 

τομέα 
• Τεχνικές κοστολόγησης 
• Πρότυπη κοστολόγηση 
• Σύνδεση με τη διαδικασία του προϋπολογισμού 
• Κοστολόγηση κύκλου ζωής 
• Εφαρμογή της διοικητικής λογιστικής στη λήψη 

αποφάσεων: Τεκμηρίωση οικονομικής 
σκοπιμότητας (business case modeling)
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ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
(ACCOUNTING)

• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(FINANCIAL ACCOUNTING)

• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (MANAGEMENT 
ACCOUNTING)
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(FINANCIAL ACCOUNTING)

• Ασχολείται με την πληροφόρηση των
ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ : 
κράτος, τράπεζες κ.λπ.

• Έχει την μορφή προδιαγεγραμμένων
εκθέσεων – καταστάσεων

• Δημοσιοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Πληροφορεί σε μεγάλο ποσοστό μέσω των 

οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 
(annual financial statements)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(MANAGEMENT ACCOUNTING) 

• Ασχολείται με την εσωτερική πληροφόρηση της 
επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα της σε ότι αφορά :

• Την ανάλυση του κόστους λειτουργίας
(cost accounting)

• Τον προγραμματισμό δράσης (planning)
• Τον έλεγχο της υλοποίησης του προγραμματισμού 

(control)
• Την αξιολόγηση της απόδοσης ατόμων και

δραστηριοτήτων (evaluation)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(MANAGEMENT ACCOUNTING)

Η Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής
που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, 
την ανάλυση, την προετοιμασία και την παρουσίαση 
δεδομένων χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας 
οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο εντός των ορίων αυτής της 
μονάδας, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και 
ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
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Στον ευρύτερο κλάδο της Διοικητικής λογιστικής 
υπάγεται και η Λογιστική Κόστους (ή Κοστολόγηση 
ή Αναλυτική Λογιστική).
Η πληροφορία που επεξεργάζεται η Διοικητική 
Λογιστική χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των 
διοικητικών λειτουργιών, οι οποίες συνοπτικά 
μπορούν να αναφερθούν ως εξής:
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• η λήψη αποφάσεων
• ο προγραμματισμός
• η διοίκηση καθημερινής λειτουργίας και 
• ο έλεγχος
• η διαμόρφωση των πολιτικών
• η προφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης
• λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές στρατηγικές
• οι κοινοποιήσεις προς τους εργαζόμενους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(MANAGEMENT ACCOUNTING)



• Με βάση τα παραπάνω ο Διοικητικός Λογιστής 
πρέπει να συμμετέχει στη Διοίκηση της 
επιχείρησης ή του οργανισμού για να 
διασφαλίσει την αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα της στους τομείς:

• Της Διαμόρφωσης των σχεδίων –
προγραμμάτων – προϋπολογισμών 
(Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης) με στόχο     
την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της 
επιχείρησης /οργανισμού
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• Της Διαμόρφωσης των βραχυχρόνιων 
επιχειρησιακών σχεδίων

• Της Καταγραφής των πεπραγμένων της 
επιχείρησης (και σύγκριση με τα 
προγραμματισμένα)

• Της Διόρθωσης των ενεργειών της 
επιχείρησης με στόχο την επαναφορά 
στο πρόγραμμα (αν και όταν αυτό 
κρίνετε σκόπιμο)
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• Της Αντίληψης και του ελέγχου των 
χρηματοοικονομικών ενεργειών 

• Της Αναθεώρησης και των αναφορών για το 
σύστημα και τη λειτουργία του 

• Σαφέστατα από τα παραπάνω προκύπτει η 
εμπλοκή τω σύγχρονων λογιστών σε θέματα 
διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σαφέστατα επίσης προκύπτει ότι ο σύγχρονος 
Διοικητικός Λογιστής εμπλέκεται στις 
διαδικασίες του : 
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• σχεδιασμού, του προγραμματισμού και 
του προϋπολογισμού

• στη διαδικασία της οργάνωσης 
• στη διαδικασία της διαχείρισης 

(διοίκησης) 
• αλλά και στη λειτουργία του ελέγχου
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Ο γνωστικός τομέας της Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικός σε 
θέματα Εμπορικού, Φορολογικού και 
Εργατικού Δικαίου , Δικαίου των Εταιριών
και Διοικητικής Δικονομίας, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμη είναι και η 
γνώση Πτωχευτικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου
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• Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική 
Λογιστική

• Χαρακτηριστικά δημοσιών οργανισμών και 
διαφορές με ιδιωτικούς φορείς

• Λογιστικά συστήματα (ταμειακή 
/δεδουλευμένη βάση)

• Αρχές δεδουλευμένης βάσης
• Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στην εννοιολογική προσέγγιση του κόστους:
α) των οικονομολόγων και 
β) των λογιστών
Οι λογιστές ενδιαφέρονται κύρια για τον προσδιορισμό του κόστους – μέτρηση με σκοπό 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτσι ώστε να παρέχονται στις 
διοικήσεις των οικονομικών μονάδων όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο.
Οι οικονομολόγοι ενδιαφέρονται κύρια για την λήψη απόφασης των χρησιμοποιούμενων 
πόρων με σκοπό την ευημερία της κοινωνίας και εάν δεν είναι δυνατόν αυτό την καλύτερη 
δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών μιας κοινωνίας. 
Για την κοινωνία συνολικά, το πλήρες κόστος είναι ίσο με το κόστος ευκαιρίας και 
ισοδυναμεί με την αξία της καλύτερης εναλλακτικής χρήσης των πόρων που αναλώνονται
(McGuigan & Moyer,1993;Smith & Barnett,2003). 
Ο υπολογισμός του κόστους ευκαιρίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και πολύπλοκος και 
χρειάζεται ιδαίτερη μελέτη για κάθε περίπτωση (Zimmerman,2003). Είναι πιθανόν ο 
υπολογισμός του λογιστικού κόστους να αντανακλά το κόστος ευκαιρίας. Τα λογιστικά 
συστήματα υπολογισμού του κόστους δεν εστιάζουν στο κόστος ευκαιρίας επειδή δεν 
μπορούν να προβλέψουν όλες τις μελλοντικές αποφάσεις (Zimmerman,2003). 
Ο τρόπος υπολογισμού του κόστους ευκαιρίας δεν είναι ένας συγκεκριμένος τύπος αλλά 
ως μία μακροοικονομική προσέγγιση με την προϋπόθεση ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις 
πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψη (Perrin, 1998).

5



Πίνακας 1. Σχέση μεταξύ των διαφόρων όρων κόστους 
(πηγή: Dyson, 2001, Zimmerman, 2003  και Young, 2003). 

Σχέση μεταξύ των διαφόρων όρων κόστους. Πίνακας 1.
Άμεσο 
κόστος 
(κόστος 

παραγωγής)

Πρώτες 
ύλες

Πρωταρχικό 
κόστος

Συνολικό 
κόστος 

παραγωγή
ς πρϊόντων 
ή παροχής 
υπηρεσιών

Συνολικό 
κόστος

Τιμή 
πώλησης

Άμεσες 
δαπάνες

Κόστος
μετατροπής

Άμεση 
εργασία

Γενικά 
Βιομηχανικά 

έξοδα 
(έμμεσο 
κόστος)

Σταθερά

Μεταβλητά

Έξοδα 
Διοίκησης & 

Διάθεσης

Σταθερά Κόστος 
περιόδου

Μεταβλητά

Κέρδος



Διακρίσεις του κόστους
• Ανάλογα με την χρήση των πληροφοριών που 

είναι σχετικές με το κόστος, υπάρχουν 
ορισμένες διακρίσεις του κόστους σύμφωνα 
με ορισμένα κριτήρια. Τα σημαντικότερα από 
αυτά είναι :

• α. Η δυνατότητα συσχέτισης με τους φορείς 
του κόστους

• β. Η συσχέτισή του με τις μεταβολές του 
όγκου παραγωγής
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Άμεσο και έμμεσο κόστος
Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο, το κόστος το διακρίνουμε σε άμεσο και έμμεσο.

Άμεσο κόστος χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο μπορεί ευθέως και προφανώς να 
αποδοθεί σε ένα φορέα ή κέντρου κόστους και η συσχέτιση αυτή να είναι εφικτή 
οικονομικά. 
Υπάρχουν αρκετές φορές αναλούμενοι πόροι οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με ένα 
φορέα ή κέντρο κόστους αλλά επειδή η απόδοση αυτή συνεπάγεται αυξημένο 
κόστος (δεν σχετίζεται οικονομικά).
Υπάρχουν αρκετές φορές αναλούμενοι πόροι οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με ένα 
φορέα ή κέντρο κόστους αλλά επειδή η απόδοση αυτή συνεπάγεται αυξημένο 
κόστος (δεν είναι εφικτή οικονομικά), τους κατατάσσουμε στο έμμεσο κόστος 
(Clewer & Perkins, 1998; Dyson, 2001; Finkler, 2001; Homgren et al,2003; 
Millicamp, 1997; Zimerman, 2003).

Έμμεσο κόστος είναι εκείνο το οποίο άμεσα δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα 
φορέα ή κέντρο κόστους και κατανέμεται μέσω επιμερισμού.

Οι έννοιες έμμεσο κόστος και βιομηχανικά έξοδα είναι συνώνυμες και 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.
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Σταθερό και μεταβλητό κόστος
Σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο της συμπεριφοράς του κόστους σε σχέση 
με τις μεταβολές του όγκου παραγωγής σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, 
διαχωρίζουμε το κόστος παραγωγής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε 
μεταβλητό ή σταθερό κόστος άν και στην βιβλιογραφία βρίσκουμε επίσης 
και τους όρους ημιμεταβλητό (semi-variable) και κλιμακούμενο σταθερό 
(stepped-fixed) κόστος σύμφωνα με τους          (Γ. Βενιέρης –Σ. Κοέν –Μ. 
Κωλέτση, 2003; Pyke, 1998), οι οποίες αφορούν κόστος με μικτή 
συμπεριφορά.
Το μεταβλητό κόστος μεταβάλλεται ανάλογα με την μεταβολή στο επίπεδο 
των δραστηριοτήτων, ενώ το σταθερό κόστος δεν επηρεάζεται από 
μεταβολές του επιπέδου της δραστηριότητας (π.χ. ενοίκιο εξοπλισμού, 
ασφάλιστρα, αποσβέσεις, μισθοί προσωπικού) (Bean&Hussey, 1996;Clewer, 
1998;Lucey, 2002;Young,2003).
Για να συνδέσουμε αυτή με την προηγούμενη ταξινόμηση του κόστους σε 
άμεσο και έμμεσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συνήθως το άμεσο 
κόστος είναι μεταβλητό και το έμμεσο σταθερό, παρά το γεγονός ότι 
υπάρχουν και περιπτώσεις άμεσου σταθερού κόστους (Clewer & Perkins, 
1998;Dyson, 2001; Finkler, 2001; Homgren et al,2003; Millicamp,1997; 
Zimerman, 2003).
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Η παραπάνω ταξινόμηση είναι πολύ σημαντική για την λήψη αποφάσεων και 
μάλιστα σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η διάκριση αυτή του κόστους 
προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα δεδομένο εύρος δραστηριοτήτων για μια 
βραχυπρόθεσμη χρονική περίοδος και περιγράφει τη συμπεριφορά 
συγκεκριμένων ειδών κόστους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και το εύρος 
των δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι όλα τα κόστη μακροπρόθεσμα υπόκεινται 
σε μεταβολές (Finkler, 1994; Lucey, 2002). Το αποτέλεσμα πάντως αυτής της 
συμπεριφοράς του κόστους είναι ότι το κόστος ανά μονάδα συγκεκριμένης 
υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά, επηρεαζόμενο από τον όγκο 
παραγωγής (Brent,2003;Brouwer et al, 2001; Finkler, 2001; Jegers et al, 2002).
Μια άλλη διάσταση του προβλήματος της ταξινόμησης του κόστους σε σταθερό 
και μεταβλητό, είναι ο προσδιορισμός των εννοιών «βραχυπρόθεσμο κόστος» και 
«μακροπρόθεσμο κόστος».
Ο προσδιορισμός αυτός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πρόβλημα το οποίο 
καλούμαστε να επιλύσουμε και από τα χαρακτηριστικά της υπό εξέτασης 
υπηρεσίας. Έτσι βραχυπρόθεσμη χρονική περίοδος μπορεί να είναι η περίοδος 
3,6,9 μηνών κ.λπ. αλλά πάντως κάτω από τρία χρόνια. Πάνω από τρία χρόνια 
υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα,η οποία οφείλεται σε τεχνολογικές και 
περιβαντολογικές μεταβολές (Byford et al, 2003; Lucey, 2002).
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αναπτύχθηκαν ουσιαστικά μετά τις 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και ουσιαστικά αποτελούν ακόμη και σήμερα το 
βασικό εργαλείο για την αποτίμηση του αποθεμάτων και τον προσδιορισμό του 
αποτελέσματος.Θα εξετάσουμε στη συνέχεια πρώτα τις δύο κυρίαρχες 
εννοιολογικές κοστολογικές θεωρήσεις στις οποίες δομούνται τα δύο κοστολογικά 
συστήματα της παραδοσιακής κοστολόγησης.
Το κύριο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης είναι η 
χρήση εξατομικευμένων ποσοστών μερισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων, τα 
οποία σχετίζονται κυρίως με την άμεση εργασία (π.χ. ώρες ή κόστος εργασίας). Στα 
πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών μπορεί να προσμετρηθούν η μεγάλη 
ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν και η 
σαφήνεια των αντικειμενικών στόχων της Λογιστικής Κόστους. Όμως υπάρχουν και 
αρκετά μειονεκτήματα στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Αυτά έχουν να 
κάνουν κυρίως με την αδυναμία αυτών των συστημάτων να παρέχουν τις 
πληροφορίες εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν την Διοίκηση ενός οργανισμού να 
λάβει στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις (όπως είναι το κατάλληλο μίγμα 
προϊόντων, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του παραγωγικού, κ.λ.π.) και να 
ελέγξει με ουσιαστικό τρόπο τις διαδικασίες του
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Πλήρης και απορροφητική κοστολόγηση
Η πλήρης και απορροφητική κοστολόγηση είναι η βάση για όλα 
τα κοστολογικά συστήματα. 
Έχει την έννοια ότι όλα τα είδη του κόστους απορροφώνται 
(επιμεριζόμενα) από τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, μη 
διακρίνοντας ανάμεσα σε σταθερό και μεταβλητό κόστος. 
Αντίθετη λογική δηλαδή από την άμεση κοστολόγηση, κατά την 
οποία το σταθερό κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται στους 
υπολογισμούς. 
Οι δύο μέθοδοι δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα στον 
προσδιορισμό του κέρδους εξ αιτίας του διαφορετικού τρόπου 
αποτίμησης των αποθεμάτων (Lucey, 2002; Zimmerman, 2003).
Η πλήρης και απορροφητική κοστολόγηση χρησιμοποιείται 
ευρέως σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και σε εκείνες της 
παροχής υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι στις δεύτερες είναι 
αρκετές φορές δύσκολος ο προσδιορισμός του προϊόντος 
(Zimmerman, 2003).
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Πίνακας 2. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της άμεσης και της πλήρους 
κοστολόγησης (πηγή: Lucey, 2002).

Πλεονεκτήματα της άμεσης κοστολόγησης Μειονεκτήματα της πλήρους κοστολόγησης 

Απλή στην εφαρμογή της. Λαμβάνεται υπ' όψη το σταθερό κόστος, το να 

αποτελεί μεγάλο συνολικού κόστους οποίο μπορεί 

να αποτελεί μεγάλο κομμάτι του.

Μη αυθαίρετη κατανομή των γενικών 

βιομηχανικών εσόδων.

Είναι περισσότερο κατάλληλη στις περιπτώσεις που 

η δημιουργία αποθεμάκον είναι απαραίτητη.

Τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται ανεξάρτητα από 

τη διακύμανση της παραγωγής.

Τα καθαρά κέρδη επηρεάζονται λιγότερο από τις 

διακυμάνσεις των πωλήσεων σε σχέση με την άμεση 

κοστολόγηση.

Αποφεύγεται η υπό ή υπεραπορρόφηση των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων.

Λαμβάνοντας υπ' όψη το σταθερό κόστος, οδηγεί σε 

ακριβέστερη τιμολόγηση.

Το σταθερό κόστος, χειρίζεται διαφορετικά. Καταλληλότερη για τη χρηματοοικονομική 

Λογιστική.

Οι λογαριασμοί δείχνουν ακριβέστερα την 

πραγματική ταμιακή ροή.



3Πίνακας 3.  Σχηματική παράστασις του επιμερισμού (εις τας 
θέσεις) και του καταλογισμού (εις τους φορείς) του κόστους. 



Πίνακας 4. Βιομηχανικός Λογισμός



Άμεση κοστολόγηση
Η πραγματική διαφορά ανάμεσα στην πλήρη κοστολόγηση και 
την άμεση κοστολόγηση, είναι ο χειρισμός των σταθερών 
γενικών βιομηχανικών εξόδων. Ενώ στην πλήρη κοστολόγηση 
προσμετρούνται στο κόστος του προϊόντος, η άμεση 
κοστολόγηση τα αντιμετωπίζει ως κόστος περιόδου. Ένα από τα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ευκολία της κατανόησής 
της. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις και το καθαρό κέρδος 
κινούνται προς την ίδια φορά. 
Από την άλλη μεριά, η μεταβολή κοστολόγηση υποεκτιμά το 
κόστος προϊόντος από την στιγμή που κατατάσσει στα σταθερά 
γενικά βιομηχανικά έξοδα στο κόστος προϊόντος. Επειδή πολλές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κοστολόγηση για τιμολόγηση, 
η άμεση κοστολόγηση για τιμολόγηση θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε απαράδεκτα χαμηλές τιμές (Young, 2003).
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Κοστολόγηση συνεχούς κατά φάση 
παραγωγής (process costing) (1)

Η κοστολόγηση συνεχούς (ή μαζικής παραγωγής ) αφορά την 
κοστολόγηση των προϊόντων παραγωγικών διαδικασιών από τις οποίες 
παράγονται μεγάλες ποσότητες μονάδων προϊόντων όμοιες μεταξύ 
τους ως προς την επεξεργασία (μέθοδος και διάρκεια ), καθώς και των 
υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή τους ( Αυγουστίνος Ι. 
Δημητράς – Απ. Μπάλλας Ιαν. 2009) (δηλαδή οι προδιαγραφές για 
κάθε είδος προϊόντος δεν αλλάζουν). Για το λόγο αυτό η συνεχής 
παραγωγή ονομάζεται και μαζική παραγωγή.
“…irms that continuously manufacture only a few products do not 
require feedback on the cost of specific batches of product but instead 
can rely on average costs determined on a periodic basis. The 
accounting procedure for periodically determing average unit costs is 
called process costing (S. Moriarity – Carl P. Allen 1987 p.681”
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Κοστολόγηση συνεχούς κατά φάση 
παραγωγής (process costing) (2)

“Φάση” ονομάζεται μια οργανωτική και λειτουργική μονάδα της 
παραγωγής όπου διεξάγεται εξειδικευμένη (διαχωρισμένη από άλλα 
στάδια παραγωγής) και επαναλαμβανόμενη μεταποιητική εργασία.
Πολλές φορές, αντί του όρου φάση παραγωγής, γίνεται χρήση των 
όρων “τμήμα παραγωγής” ή “κέντρο κόστους” ή “κέντρο ευθύνης” ή 
“θέση κόστους”.
Μέσω του λογισμού κόστους θέσεων αποκτώνται ακριβή κριτήρια δια 
τον κατά περιοχάς –θέσεις λογισμόν (Berechnung) του κόστους Όταν είς 
έν εργοστάσιον παράγωνται προιόντα, άτινα αντιστοιχούν εις διάφορα 
καθ’έκαστον τμήματα, πρέπει διά τον λογισμόν του πλήρους κόστους, 
να γνωρίζωμεν το κόστος των καθ’ έκαστον τμημάτων..( Ιωάννη Τρ. 
Χρυσοκέρη 1960)
Σχεδ. Θέσεις κόστους Ιωάννη Τρ.Χρυσοκέρη 1960 σελ.304



Πίνακας 5. Διαδικασία παραγωγής σε διαδοχικές και παράλληλες φάσεις. 
Η κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων 2010, (πηγή Ιωάννης Δ. Κεχράς )

 

Διαδικασία παραγωγής σε διαδοχικές και παράλληλες φάσεις 

Πρώτη ύλη Ημικατεργασμένα  Ημιέτοιμα 
 

Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Α 

  Έτοιμα Προϊόντα  

Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 B 

Πρώτη ύλη Ημικατεργασμένα  Ημιέτοιμα Γ 

 



Πίνακας 6. Φυσική ροή της παραγωγής μέσω διαγράμματος
(πηγή Ιωάν. Κεχράς Κοστολόγηση 2010 ).

   ΤΜΗΜΑ Α     

     Z  Η Θ 

        

        

   Δ  Ε   

        

        

 A Β  Γ     

        

        

        

   Συγκεκριμένη 

χρονική περίοδος 

  

  Τ΄      T΄΄  

 



Πίνακας 7. Υπολογισμός Ισοδύναμων μονάδων του Σταθμικού Μέσου Όρου

Υπολογισμός Ισοδύναμων μονάδων του Σταθμικού Μέσου Όρου

Κόστος αρχικού αποθέματος 

ημικατεργασμένων μονάδων
+ Κόστος παραγωγής περιόδου

Ολόκληρωμένες μονάδες 

περιόδου
+

Ισοδύναμες μονάδες τελικού 

αποθέματος



Πίνακας 8. Υπολογισμός Ισοδύναμων μονάδων της μεθόδου F.I.F.O. 
(πηγή Αυγουστίνος Ι.Δημητράς –Απ. Μπάλλας Ιαν 2009)

Υπολογισμός Ισοδύναμων μονάδων της μεθόδου F.I.F.O.

Κόστος παραγωγής περιόδου +
Ισοδύναμες μονάδες αρχικού 

αποθέματος ημικατεργασμένων

Ολοκληρωμένες μονάδες που 

εισήλθαν κατά την διάρκεια της 

περιόδου

+

Ισοδύναμες μονάδες τελικού που 

ολοκληρώθηκαν εντός της 

περιόδου



Πίνακας 9. Διαδρομή κόστους στην κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
(πηγή Ι.Κεχράς Κοστολόγηση 2010 ) (Αυγουστίνος Ι.Δημητράς –Απ. Μπάλλας Ιαν.2009)

 

Διαδρομή κόστους στην κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Διάγραμμα 1?  

Παραγωγή σε εξέλιξη: Παραγωγικό τμήμα 
Α 

 Παραγωγή σε εξέλιξη: Παραγωγικό τμήμα 
Β 

Άμεσα Υλικά 
Άμεση Εργασία 
Γ.Β.Ε. καταλογισμένα 

Κόστος προϊόντων 

που ολοκληρώθηκαν 

και μεταφέρθηκαν στο 

τμήμα Β 

Κόστος προϊόντων 

που ολοκληρώθηκαν 

και μεταφέρθηκαν από 

το τμήμα Α 

Άμεσα Υλικά 
Άμεση Εργασία 

Γ.Β.Ε. καταλογισμένα 

Κόστος προϊόντων 

που ολοκληρώθηκαν 

και μεταφέρθηκαν στα 

έτοιμα προϊόντα 
 

Παραγωγικό τμήμα Α 

Κόστος έτοιμων 
προϊόντων 

 



Εξατομικευμένη κοστολόγηση κατά παραγγελία 

παραγωγής (Job order)

• Όταν σε μία παραγωγική μονάδα η παραγωγή γίνεται κατόπιν 
παραγγελίας ενός πελάτη τότε η παραγωγή καλείται εξατομικευμένη και 
η κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων πραγματοποιείται με την 
μέθοδο της εξατομικευμένης κοστολόγησης κατά παραγγελία παραγωγής 
(job order). Στην περίπτωση εξατομικευμένης παραγωγής τα παραγόμενα 
προϊόντα μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις πρώτες ύλες και 
την άμεση εργασία που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Αυτό 
συμβαίνει επειδή οι παραγγελίες που εκτελεί η συγκεκριμένη 
παραγωγική μονάδα είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

• Κάθε παραγγελία παραγωγής εξατομικεύεται και για λόγους οργανωτικής 
υποδομής της δίδεται ένας αύξων ή κωδικός αριθμός που την 
διαφοροποιεί αμέσως από τις άλλες παραγγελίες, που βρίσκονται υπό 
εκτέλεση ή όχι στην παραγωγική μονάδα. Δηλαδή, σε κάθε παραγωγική 
μονάδα μπορεί να εκτελούνται εργασίες μόνο για μία παραγγελία, ή να 
εκτελούνται εργασίες για περισσότερες της μιας παραγγελίας συγχρόνως.
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Άμεση (οριακή) έναντι πλήρους 
κοστολόγησης
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Άμεση (οριακή) έναντι πλήρους 
κοστολόγησης

Η άμεση οριακή κοστολόγηση είναι ένα
σύστημα κοστολόγησης στο οποίο μόνο το
μεταβλητό κόστος παραγωγής χρεώνεται
απευθείας στο ανά “μονάδα κόστος” και το
σταθερό κόστος περιλαμβάνεται στο
περιθώριο της συνεισφοράς.
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Πίνακας 10. Ροή κόστους στην απορροφητική και την οριακή κοστολόγηση, 
(πηγή: Αυγουστίνος Ι.Δημητράς –Απ. Μπάλλας Ιαν 2009).



Πίνακας 11. Κόστος παραγωγής στην απορροφητική και την οριακή κοστολόγηση.

 

Κόστος 
Παραγωγής 

Πρώτες Ύλες Πρώτες Ύλες 

Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Μεταβλητά Γ.Β.Ε. 

Άμεση Εργασία Άμεση Εργασία 

Σταθερά Γ.Β.Ε. 

Οριακή κοστολόγηση Απορροφητική κοστολόγηση 



Οι δύο τεχνικές κοστολόγησης των προϊόντων που έχουν τύχει ευρείας 
εφαρμογής είναι :η οριακή κοστολόγηση (που αποκαλείται επίσης και 
μεταβλητή ή άμεση κοστολόγηση ή προσέγγιση συνεισφοράς) και η 
απορροφητική (που αποκαλείται επίσης και πλήρης κοστολόγηση ή 
παραδοσιακή μέθοδος) ( Αυγουστίνος Ι. Δημητράς –Απ. Μπάλλας Ιαν 2009 
σελ..134 ).
Η βασική διαφορά των δύο τεχνικών έγκειται στον χειρισμό των σταθερών 
Γ.Β.Ε.. Συγκεκριμένα, με την οριακή κοστολόγηση τα σταθερά Γ.Β.Ε. δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων, αλλά θεωρούνται 
μέρος του κόστους περιόδου. Έτσι ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής 
περιλαμβάνει μόνο τα Άμεσα Υλικά, την Άμεση Εργασία και τα μεταβλητά 
Γ.Β.Ε., τα οποία θεωρούνται γραμμική συνάρτηση των παραγόμενων 
μονάδων προϊόντος. Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, βάσει της 
οριακής κοστολόγησης, στο κόστος αποθεμάτων έτοιμων και 
ημικατεργασμένων προϊόντων προϊόντων, δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
σταθερά Γ.Β.Ε.. Αντίθετα, η τεχνική της απορροφητικής κοστολόγησης θεωρεί 
ότι το κόστος των αποθεμάτων συμπεριλαμβάνει και τα σταθερά Γ.Β.Ε.

17

Άμεση (οριακή) έναντι πλήρους 
κοστολόγησης



Μέθοδος Κοστολόγησης του Πρότυπου 
Κόστους (Standard Costing)

Κατά την εξέλιξη της επιστήμης της κοστολόγησης αποδείχθηκε ότι σε 
ένα βιομηχανικό σύστημα οι τιμές του μέλλοντος είναι περισσότερο 
αποφασιστικές και κρίσιμες των τιμών του παρελθόντος. Η ανάγκη 
αυτή της κάλυψης των μελλοντικών πληροφοριών, γίνεται μέσα από 
την ανάλυση του προκαθορισμένου κόστους.
Το προκαθορισμένο κόστος γενικά, συνιστά εκτίμηση του μελλοντικού 
κόστους και στηρίζεται:
α) Στα δεδομένα του ιστορικού κόστους.
β) Στην πείρα των στοιχείων του παρελθόντος.
γ) Στις προβλέψεις, για το χρόνο που αναφέρεται το προκαθορισμένο 

κόστος, των συνθηκών της εκμετάλλευσης που αφορούν τις 
μεθόδους, τον εξοπλισμό και τους υπόλοιπους παράγοντες αυτής 
της εκμετάλλευσης. Ιωάννης Κεχράς, Κοστολόγηση 2010.
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Πίνακας 12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του πρότυπου κόστους

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Αποκαλύπτει τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης στην Διοίκηση. 

Αν το πραγματικό κόστος βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των προτύπων που 
έχουν καθοριστεί, τότε οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. 

Αν όμως συμβαίνει το αντίθετο, τότε η Διοίκηση πρέπει να μελετήσει τις 
ενδείξεις που παρέχονται μέσα από τις αποκλίσεις και να πάρει τις 
ανάλογες αποφάσεις.

Τυχόν εσφαλμένη μερική εφαρμογή των κανόνων της πρότυπης 
κοστολόγησης, όσον αφορά την αποκάλυψη των αδυνάτων σημείων 
της επιχείρησης, μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό τα Προγράμματα Δράσης των 
Επιχειρήσεων και ειδικότερο το Ταμιακό και εκείνο των Αποθεμάτων.

Παρουσιάζεται δυσκολία στον προσδιορισμό των σημαντικών 
αποκλίσεων από τις μη σημαντικές.

Η μέθοδος της πρότυπης κοστολόγησης είναι πιο απλή στη χρήση της 
από την απολογιστική. 

Επίσης οι εργασίες της ολοκληρώνονται πολύ πιο έγκαιρα απ’ αυτές της 
απολογιστικής κοστολόγησης.

Οι αδυναμίες του ανθρώπινου παράγοντα, για πλήρως αντικειμενική 
αξιολόγηση των ενδείξεων που παρέχουν οι αποκλίσεις. 

Είναι αποδεδειγμένο, ότι τα περισσότερα στελέχη που αναλύουν τα 
στοιχεία των αποκλίσεων, υπερτονίζουν αυτά που είναι υπέρ τους και 
προσπαθούν να παραποιήσουν όσο μπορούν τα σημεία που είναι 
εναντίον τους. 

Έτσι, δεν επιτυγχάνεται αντικειμενική πληροφόρηση προς την 
Διοίκηση της επιχείρησης._

Διευκολύνει την εφαρμογή συστημάτων κόστους κατά τομέα ευθύνης.

Απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη λογιστική διαδικασία. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία πινάκων πρότυπης κοστολόγησης 
για κάθε λειτουργία ή προϊόν της επιχείρησης, αναλύοντας και 
εμφανίζοντας το πρότυπο κόστος σε κόστος άμεσης εργασίας, εργατικών 
και Γ.Β.Ε.



Πίνακας 12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του πρότυπου κόστους (1)

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Αποκαλύπτει τα αδύνατα σημεία της 
επιχείρησης στην Διοίκηση. 

Αν το πραγματικό κόστος βρίσκεται μέσα στα 
πλαίσια των προτύπων που έχουν καθοριστεί, 
τότε οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. 

Αν όμως συμβαίνει το αντίθετο, τότε η Διοίκηση 
πρέπει να μελετήσει τις ενδείξεις που 
παρέχονται μέσα από τις αποκλίσεις και να 
πάρει τις ανάλογες αποφάσεις.

Τυχόν εσφαλμένη μερική εφαρμογή των 
κανόνων της πρότυπης κοστολόγησης, όσον 
αφορά την αποκάλυψη των αδυνάτων 
σημείων της επιχείρησης, μπορεί να 
οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα.

Διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό τα 
Προγράμματα Δράσης των Επιχειρήσεων και 
ειδικότερο το Ταμιακό και εκείνο των 
Αποθεμάτων.

Παρουσιάζεται δυσκολία στον προσδιορισμό 
των σημαντικών αποκλίσεων από τις μη 
σημαντικές.



Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Η μέθοδος της πρότυπης κοστολόγησης είναι 
πιο απλή στη χρήση της από την απολογιστική. 

Επίσης οι εργασίες της ολοκληρώνονται πολύ 
πιο έγκαιρα απ’ αυτές της απολογιστικής 
κοστολόγησης.

Οι αδυναμίες του ανθρώπινου παράγοντα, 
για πλήρως αντικειμενική αξιολόγηση των 
ενδείξεων που παρέχουν οι αποκλίσεις. 

Είναι αποδεδειγμένο, ότι τα περισσότερα 
στελέχη που αναλύουν τα στοιχεία των 
αποκλίσεων, υπερτονίζουν αυτά που είναι 
υπέρ τους και προσπαθούν να 
παραποιήσουν όσο μπορούν τα σημεία που 
είναι εναντίον τους. 

Έτσι, δεν επιτυγχάνεται αντικειμενική 
πληροφόρηση προς την Διοίκηση της 
επιχείρησης._

Διευκολύνει την εφαρμογή συστημάτων 
κόστους κατά τομέα ευθύνης.

Πίνακας 12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του πρότυπου κόστους (2)



Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη λογιστική 
διαδικασία. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία πινάκων 
πρότυπης κοστολόγησης για κάθε λειτουργία ή 
προϊόν της επιχείρησης, αναλύοντας και 
εμφανίζοντας το πρότυπο κόστος σε κόστος 
άμεσης εργασίας, εργατικών και Γ.Β.Ε.

Πίνακας 12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του πρότυπου κόστους (3)



Το A.B.C. είναι το σύστημα κοστολόγησης το οποίο: 
• Βασίζεται στην μέτρηση των δραστηριοτήτων.
• Εκτός από τον υπολογισμό, επιδιώκει και τον έλεγχό του 

κόστους της κάθε δραστηριότητας με εντοπισμό των αιτιών 
που το προκαλούν και το επηρεάζουν.

• Καταλογίζει παρά κατανέμει το έμμεσο-γενικό κόστος με 
τον πλέον αναλυτικό και έγκυρο τρόπο στους ενδιάμεσους 
και τελικούς φορείς του κόστους.

• Ο τρόπος κατανομής και καταλογισμού των έμμεσων πόρων 
(= έμμεσα έξοδα) στους φορείς απορρόφησης του κόστους, 
λόγω της χρησιμοποίησης “οδηγών κόστους” (cost drivers), 
σχεδόν τα μετατρέπει σε άμεσα έξοδα.

• Επιτυγχάνει πιο ακριβή διαχείριση του κόστους.

19

Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (ABC)



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Είναι το κόστος που υπολογίζεται στο τέλος 
της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τις 
πραγματικές δαπάνες 

22



ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Είναι το Μέσο Κόστος των προϊόντων που 
παρήχθησαν σε μια ορισμένη χρονική 
περίοδο υπό κανονικές συνθήκες. 
Με το μέσο κόστος επιδιώκεται η 
εξουδετέρωση της επίδρασης των 
εποχιακών διακυμάνσεων στο κόστος

23



ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ (STANDARD COST) 

Πρότυπο  Κόστος είναι το κόστος Παραγωγής 
και Λειτουργίας μίας Επιχείρησης το οποίο 
έχει προκαθορισθεί πολύ προσεκτικά με 
βάση υπολογισμούς και τιμές που 
στηρίζονται σε στοιχεία του παρελθόντος  
και του παρόντος καθώς και προβλέψεις του 
μέλλοντος. 

24



Αποκλίσεις πρότυπου κόστους
Η πρότυπη κοστολόγηση σαν κύριο στόχο της έχει 
τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των 
λειτουργικών φορέων της οικονομικής μονάδας, 
καθώς και τον έλεγχο του κόστους που 
πραγματοποιείται.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται συγκρίνοντας το 
πρότυπο μέγεθος με το αντίστοιχο 
πραγματοποιούμενο. Από τη σύγκριση αυτή 
προκύπτουν διαφορές που καλούνται αποκλίσεις.

25



Οι αποκλίσεις προσδιορίζονται πάντοτε με βάση το 
πρότυπο κόστος και είναι, είτε θετικές όταν το 
πραγματικό κόστος είναι μικρότερο από το 
πρότυπο και άρα δημιουργεί κέρδος, είτε 
αρνητικές όταν το πραγματικό κόστος είναι 
μεγαλύτερο από το πρότυπο και άρα δημιουργεί 
ζημιά.
Οι αποκλίσεις προσδιορίζονται με τον εξής απλό 
μαθηματικό τύπο:

26

Αποκλίσεις πρότυπου κόστους



Πρότυπο Κόστος - Πραγματικό Κόστος = +/- Απόκλιση

27

Αποκλίσεις πρότυπου κόστους



Αντιμετώπιση αποκλίσεων

Στην πρότυπη κοστολόγηση οι αποκλίσεις 
δημιουργούν εξ ορισμού κάποιο αποτέλεσμα 
θετικό ή αρνητικό (κέρδος ή ζημιά). 
Επομένως, οι ευνοϊκές (Ε) αποκλίσεις με την 
εμφάνισή τους πιστώνονται και οι δυσμενείς 
(Δ) χρεώνονται.
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Αποκλίσεις άμεσων υλικών

29

Πρότυπο Κόστος  <  Πραγματικό Κόστος η απόκλιση είναι Δυσμενής (Δ)

Πρότυπο Κόστος  > Πραγματικό Κόστος η απόκλιση είναι Ευμενής (Ε)



Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (ABC)

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του A.B.C. είναι ότι αυτό:
• Είναι προσανατολισμένο προς τον πελάτη.

• Εντοπίζει τις πηγές κέρδους.

• Αναδεικνύει και αξιοποιεί τις ευκαιρίες.

• Επισημαίνει τα σημεία και τους τρόπους για βελτίωση.

• Με το να παρουσιάζει την εικόνα της κάθε δραστηριότητας, εμφανίζει 
υπεροχή στην ακρίβεια των μετρήσεων.

• Συμβάλει στη δημιουργία βελτιωμένων προϋπολογισμών και 
προβλέψεων.

• Προχωρά στην υλοποίηση δυναμικότερων σχημάτων που έχουν σαν 
βάση τις οριζόντιες και διατμηματικές διαδικασίες.

20



Γιατί το Α.Β.C. είναι διαφορετικό από την παραδοσιακή προσέγγιση 
του απορροφητικού κόστους.
Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες θεωρείται διαφορετική από την 
παραδοσιακή προσέγγιση στην κοστολόγηση. Απομακρύνεται από την τάση 
να κατανείμει τα κόστη και τις υπηρεσίες μέσα από τα τμήματα ενός 
οργανισμού. Αντί αυτού αναγνωρίζει ότι το κόστος μπορεί να απορροφηθεί 
από τις εκτελούμενες δραστηριότητες, οι οποίες μάλιστα δραστηριότητες 
δεν καθορίζονται απαραίτητα από τμηματικά σύνορα. 

Συνεπώς χρησιμοποιεί το διαμορφούμενο κόστος των εκτελούμενων 
δραστηριοτήτων με σκοπό να υπολογίσει το κόστος των τελικών φορέων 
που απορροφούν το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων. 

Η φιλοσοφία αυτού του συστήματος βασίζεται σε δύο φράσεις: 

α) «οι δραστηριότητες προκαλούν κόστος», και 

β) «οι τελικοί φορείς του κόστους καταναλώνουν δραστηριότητες».
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Πίνακας 14. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του ΑΒC

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Η κατανομή των δαπανών είναι πιο δίκαιη και επομένως τα 

κόστη παραγωγής είναι πιο ακριβή.

Η επιλογή των παραγόντων κόστους μπορεί να μην είναι 

εύκολη

Υπάρχει καλύτερη κατανόηση για το τι προκαλεί το κόστος Επιπρόσθετη ώρα και κόστος για τη δημιουργία και λειτουργία 

του συστήματος

Η εταιρεία μπορεί να εστιάσει στην παραγωγή των πιο 

επικερδών ειδών

Η μέτρηση του κόστους μπορεί να μην είναι εύκολη

Ο έλεγχος των δαπανών είναι ευκολότερος, εφόσον η ευθύνη για 

το εισερχόμενο κόστος πρέπει να καθιερωθεί πριν το ΑBC τεθεί 

σε εφαρμογή.

Ο αποκλεισμός των δαπανών μη παραγωγής μπορεί να είναι 

δύσκολος

Η αξιολόγηση της απόδοσης έχει περισσότερο νόημα Η αξιολόγηση του βαθμού της παραγωγής σε εξέλιξη σε 

σχέση με κάθε οδηγό κόστους είναι δύσκολη.

Η δημιουργία προϋπολογισμού και η ανάλυση ευαισθησίας είναι 

πιο ακριβείς.

Η ανάλυση της απόκλισης είναι περίπλοκη

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός με βάση τη 

δραστηριότητα

Πολλές διαδικαστικές αποφάσεις απαιτούνται ακόμα για τη 

δημιουργία ενός συστήματος ΑΒC.

Νέα προϊόντα μπορούν να σχεδιαστούν και να στηριχθούν σε 

περισσότερο αποτελεσματικούς παράγοντες κόστους.



Τι είναι η επιχείρηση; 

Κύτταρο οικονομικής δράσης  

Στόχος η απόκτηση και η αποτελεσματική διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών πόρων με σκοπό να μεγιστοποιείται η αξία της. 

Στόχος; 

- Μεγιστοποίηση αξίας επιχείρησης 

- Ελαχιστοποίηση κόστους κεφαλαίων 

 

Μια επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να έχει κεφάλαια 

Ίδια κεφάλαια (equities, σύνηθες ποσοστό στην Ευρώπη στο σύνολο των 

κεφαλαίων 33%) 

Δανειακά κεφάλαια η πραγματικό παθητικό (Liabilities , σύνηθες 

ποσοστό στην Ευρώπη στο σύνολο των κεφαλαίων 66%) 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η απελευθέρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και η άμεση 

ενσωμάτωση της τεχνολογικής ανάπτυξης επέτρεψε την πληθώρα 

χρηματοδοτικών εναλλακτικών λύσεων για τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές. 

Έτσι οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα πρέπει: 

- Να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές και τα εργαλεία 



- Να γνωρίζουν ακριβώς τις υποχρεώσεις που φέρει κάθε μορφή 

χρηματοδότησης 

- Να έχουν θέσει τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα των τυχόν 

δανειακών τους υποχρεώσεων 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης με βάση την αρχική διάρκεια τους, 

διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 

Βασικές Πηγές Χρηματοδότησης 

1. Τραπεζικός Δανεισμός 

2. Δημόσιος «χρηματοδοτικός φορέας» όπως το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 

3. Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital) 

4. Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels) 

5. Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring) 

6. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) 

7. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 

 

Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο συνηθισμένος τρόπος 

χρηματοδότησης. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες 

δανείων προς τις επιχειρήσεις: 

 



A. Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, τα οποία είναι μικρής διάρκειας και 

έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης 

a) Ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και 

b) Αλληλόχρεοι λογαριασμοί 

 

B. Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια που περιλαμβάνουν τα δάνεια 

εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Έχουν 

χαμηλότερο επιτόκιο λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής 

τους. 

a) Δάνεια για επαγγελματική στέγη 

b) Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού 

 

Κρίσιμης σημασίας η επιλογή του δανεισμού: 

Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση χρηματοδοτεί την επέκταση των 

εγκαταστάσεων της, την αγορά μηχανημάτων ή την συμμετοχή σε άλλες 

επιχειρήσεις με βραχυπρόθεσμα δάνεια, διατρέχει σοβαρούς κινδύνους. 

Κατά κύριο λόγο η επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο μη ανανέωσης 

των δανείων όταν λήξουν. 

Η ανανέωση ενός βραχυπρόθεσμου δανείου εξαρτάται από τις γενικές 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, την πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης και αρκετούς άλλους παράγοντες. 



Επιπλέον, η επιχείρηση δεν έχει πληροφορίες αναφορικά με τους όρους 

του νέου δανείου. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την ανάληψη κινδύνου από την πλευρά της 

επιχείρησης. Και η ανανέωση του βραχυπρόθεσμου δανείου μπορεί να 

γίνει με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με τους αρχικούς. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να θυμίσουμε ότι τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια έχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τα μακροπρόθεσμα. 

Γενικά όμως όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του δανεισμού τόσο 

υψηλότερο είναι το επιτόκιο του δανεισμού. Σαν συνέπεια, μια 

επιχείρηση που χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμο δανεισμό μειώνει τους 

παραπάνω κινδύνους, αλλά πληρώνει μεγαλύτερους τόκους. 

Η δεύτερη βασική αρχή της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αναφέρει 

ότι μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού πρέπει να χρηματοδοτείται 

με κεφάλαια μεγάλης διάρκειας. 

Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλουν τη χρηματοδότηση μέρους του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης με κεφάλαια μεγάλης 

διάρκειας είναι τα αποθέματα ασφάλειας, ο κύκλος δέσμευσης 

κεφαλαίων σε κυκλοφορούντα ενεργητικά στοιχεία, οι επιχειρήσεις 

εποχιακού χαρακτήρα και η χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ορισμένων 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital) 

Είναι οι μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού 

κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως 

αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων. 



Η χρηματοδότηση venture capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω 

ΑΜΚ, κατά την οποία δε συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι 

(εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προνομιούχες μετοχές ή 

μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια) 

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην 

επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες 

Ιδιώτες Επενδυτές 

Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση με τον τρόπο αυτόν δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη 

Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring) 

Το Factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες 

καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή 

παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους οφειλέτες τους 

Πρόκειται για τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των 

οφειλετών του και ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου 

(Factor), o οποίος αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση 

και είσπραξη των επί πιστώσει απαιτήσεων 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών επί της 

αξίας τους και, υπό προϋποθέσεις, ο Factor αναλαμβάνει και την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή 

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση επιτυγχάνει: 

• Άμεση ρευστότητα 

• Βελτίωση ταμειακού προγραμματισμού και 



• Συνάρτηση των εισροών της με το ύψος των πωλήσεων 

Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 

Mια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης (επώαση) επιχειρήσεων με στόχο 

την ενθάρρυνση των ανθρώπων να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση 

και τη στήριξη σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη της καινοτομίας 

Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων παρέχουν πρόσβαση σε πόρους και σε 

μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες (χρηματοδότηση, χώρους και 

εξοπλισμό, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και υποστήριξη, δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές 

Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του incubator κυμαίνεται συνήθως 

μεταξύ των 6 και 18 μηνών και το ύψος της επένδυσης μεταξύ των 

100.000€ και των 300.000€ 

Χρηματοδοτική Μίσθωση 

Το leasing είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσο-μακροπρόθεσμης 

χρηματοδότησης για την απόκτηση παγίων στοιχείων 

H επιχείρηση επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί 

κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρία leasing το αγοράζει και στη 

συνέχεια το μισθώνει για μια προσυμφωνημένη χρονική περίοδο 

Στο τέλος της αρχικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να αγοράσει τον 

εξοπλισμό ή το ακίνητο σε προσυμφωνημένο τίμημα είτε να ανανεώσει 

τη σύμβαση 

 



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, σε 

μια δεδομένη στιγμή (συνήθως 31/12 ή 30/6 κάθε έτους), σαν 

φωτογραφία, την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης. 

Αποτελείται από δύο στήλες, που η μεν πρώτη ονομάζεται Ενεργητικό 

και η δεύτερη ονομάζεται Παθητικό. 

Το Ενεργητικό απεικονίζει το Κυκλοφορούν ενεργητικό (working 

capital), το Πάγιο ενεργητικό (Fixed assets) και το Ενσώματο, ασώματο 

ενεργητικό (tangible intangible assets) 

Το Παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που 

διαχειρίζεται η Επιχείρηση, και το Ενεργητικό το που είναι 

επενδεδυμένα. 

Υπό άλλη έννοια, παθητικό είναι το που χρωστάει η Επιχείρηση και 

Ενεργητικό το που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα. 

Με αυτήν την λογική, η Επιχείρηση χρωστάει: 

• Στους μετόχους, το κεφάλαιο που κατέβαλλαν 

• Επίσης στους μετόχους, τα κέρδη που δεν διένειμε (αποθεματικά) 

• Στις Τράπεζες, τα μακροπρόθεσμα Δάνεια που της χορήγησαν 

• Επίσης στις Τράπεζες, τα βραχυπρόθεσμα Δάνεια (κεφαλαίου κίνησης) 

• Στους Προμηθευτές, τα Προιόντα και Υπηρεσίες που αγόρασε 

• Στο Δημόσιο τους φόρους που έχει υποχρέωση να καταβάλλει κ.α. 



Στην Ιδια λογική, η Επιχείρηση έχει τοποθετήσει τα παραπάνω χρήματα 

σε: 

• Σε Πάγια Στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, λογισμικά κα) 

• Σε Συμμετοχές σε άλλες Επιχειρήσεις 

• Σε Αποθέματα (εμπορεύματα, ύλες, προιόντα) 

• Σε Απαιτήσεις (π.χ. από πελάτες στους οποίους πώλησε προιόντα επί 

πιστώσει και απαιτεί το ποσό της πώλησης) 

• Σε Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα κα) 

• Στο Ταμείο 

Αρα ο ισολογισμός, είναι μία οικονομική κατάσταση, που παρουσιάζει 

την οικονομική θέση της επιχείρησης, μιά και παρουσιάζει το τί κατέχει 

η επιχείρηση και το τι χρωστάει. 

Στο παθητικό φαίνονται οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της 

επιχείρησης και στο ενεργητικό φαίνονται οι χρήσεις τους δηλαδή οι 

επενδύσεις της επιχείρησης. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μια έκθεση που 

περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που 

έγιναν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση. 

Το περιεχόμενο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται σε 

δύο μέρη. 



Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασμών των 

λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των 

στοιχείων που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των μη λειτουργικών 

(έκτακτων) εσόδων και κερδών και κατόπιν αυτούς των μη λειτουργικών 

εξόδων και ζημιών. 

Κατάταξη λογαριασμών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων/παροχή υπηρεσιών 

– Κόστος πωληθέντων / πωλήσεων 

= Μικτό αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης ——->Μικτό Κέρδος / Ζημιά 

Το μικτό αποτέλεσμα ως ποσοστό των πωλήσεων αναφέρεται ως μικτό 

περιθώριο κέρδους και συχνά αυτό είναι που λαμβάνει υπόψη ο 

επιχειρηματίας σε πολλές αποφάσεις τιμολόγησης των προϊόντων, 

αγορών α’ υλών κλπ. ως ελάχιστο μη καθαρού κέρδους που θα του 

επιφέρουν οι πωλήσεις του. 

+ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (από ενοίκια, έσοδα από πώληση 

υποπροϊόντων κλπ.) 

– Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

– Έξοδα λειτουργίας ερευνών – ανάπτυξης 

– Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (προώθηση και διάθεση των προϊόντων 

όπως έξοδα διαφήμισης, μισθοί πωλητών, δαπάνες για προωθητικές 

ενέργειες των προϊόντων της επιχείρησης, έξοδα ταξιδίων των πωλητών, 

αποσβέσεις μεταφορικών μέσων πωλητών κλπ) 



= Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης —> Λειτουργικά Έσοδα / 

Έξοδα 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 

+ Πιστωτικοί τόκοι 

+ Έσοδα από συμμετοχές και χρεόγραφα 

+ Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 

– Χρεωστικοί τόκοι (δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση) 

– Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 

– Ζημιές πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 

= Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 

ή Έσοδα/Έξοδα/Κέρδη/Ζημιές Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 

ή Κέρδη/Ζημιές Χρήσης προ Φόρων 

Μετά την αφαίρεση του φόρου προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσματα 

μετά φορολογίας στα οποία εάν προσθαφαιρεθούν οι διαφορές 

φορολογικού ελέγχου και τα υπόλοιπα κερδών προηγουμένων χρήσεων 

προκύπτουν τα Καθαρά Αποτελέσματα 

θα ήταν σκόπιμο όλα τα παραπάνω ποσά να εμφανίζονται ως ποσοστά 

των πωλήσεων της επιχείρησης ώστε να συγκρίνονται ανά χρονικές 

περιόδους. 



Όλοι όσοι ασχολούνται με την τεχνική της ανάλυσης έχοντας σαν σκοπό 

να λάβουν κάποιες αποφάσεις μπορούν να διακριθούν σε διάφορες 

κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής : 

α) Δανειστές της οικονομικής μονάδας. 

β) Η διοίκηση της οικονομικής μονάδας. 

γ) Μέτοχοι – Επενδυτές. 

δ) Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων. 

ε) Οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές. 

στ) Αναλυτές (σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων).  

ζ) Άλλες ομάδες ενδιαφερομένων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Οι αριθμοδείκτες αποτελούν συγκριτικά στοιχεία και μέτρα που βοηθούν 

στην εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, 

αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Συχνά είναι 

χρήσιμο να συγκρίνουμε χρηματοοικονομικά δεδομένα για να 

αντλήσουμε δείκτες που εκφράζουν σημαντικές συσχετίσεις οι οποίες 

είναι χρησιμότερες από την απλή παράθεση δεδομένων. 

Λέγοντας αριθμοδείκτης εννοούμε την απλή σχέση ενός κωδικού/ 

κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 

ως προς ένα άλλο, και εκφράζεται μέσα από μία απλή μαθηματική 

μορφή. 



Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών έχει νόημα προς δύο κατευθύνσεις: 

τη σύγκριση των δεικτών της επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους και τη σύγκριση των δεικτών της επιχείρησης με τους 

αντίστοιχους του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Μπορεί́ να τηρούνται διάφοροι μέθοδοι αναλύσεως δίνοντας κάθε φορά 

έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Για παράδειγμα, οι βραχυχρόνιοι πιστωτές μίας οικονομικής μονάδας 

ενδιαφέρονται, πάνω από όλα, για την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

πιστωτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται πρωτίστως να εξασφαλίσουν την 

καταβολή από μέρους της οικονομικής μονάδας τόσο των τόκων όσο και 

την επιστροφή του δανειακού κεφαλαίου. 

Από την πλευρά της, η διοίκηση της επιχείρησης ενδιαφέρεται κυρίως για 

τη σύνθεση και την διάρθρωση των κεφαλαίων της, καθώς επίσης και για 

τις προοπτικές και την κερδοφόρα δυναμικότητα αυτής. 

Οι εργαζόμενοι στην οικονομική μονάδα, από την μεριά τους, 

ενδιαφέρονται κυρίως για την μακροχρόνια σταθερότητα και προοπτική 

της, εφόσον συνδέονται με την ικανότητα της να τους καταβάλλει τις 

αμοιβές τους και να τους προσφέρει απασχόληση. 

ΔANEΙΣΤΕΣ 

Mία οικονομική μονάδα μπορεί να δανείζεται, βραχυπρόθεσμα, κεφάλαια 

από πηγές όπως είναι οι βραχυπρόθεσμοι προμηθευτές της ή να λαμβάνει 

δάνεια από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς προχωρώντας 

έτσι σε άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων. 



Οι βραχυχρόνιοι δανειστές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και πιο 

συγκεκριμένα στο βαθμό ρευστότητας των κυκλοφοριακών στοιχείων 

της τελευταίας καθώς επίσης και στην ταχύτητα κυκλοφορίας τους. 

Οι μακροχρόνιοι δανειστές επιδιώκουν μία λεπτομερέστερη ανάλυση 

των στοιχείων, η οποία παρέχει προβλέψεις για τις μελλοντικές εισροές 

κεφαλαίων, την οικονομική θέση της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με 

ορισμένες προϋποθέσεις, την δυνατότητα της τελευταίας να διατηρεί τη 

συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση και κάτω από διαφορετικές 

οικονομικές συνθήκες καθώς επίσης και τη δυναμικότητα των κερδών 

της. Και αυτό γιατί τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν τις αποσβέσεις 

αποτελούν την κύρια και πιο επιθυμητή πηγή εξυπηρέτησης και 

εξόφλησης των δανειακών της κεφαλαίων. 

Οικονομική θέση 

1. Τη δυνατότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον ακόμα 

και στην περίπτωση εκείνη που επικρατούν διαφορετικές συνθήκες από 

εκέινες που υπήρχαν τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η ανάλυση. 

2. Τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των τυχόν παρουσιαζόμενων 

ευκαιριών, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από ίδιες πηγές, ή εκδίδοντας 

νέους τίτλους μετοχών ή ομολογιών ή έστω και αντλώντας κεφάλαια 

προσφεύγοντας στον τραπεζικό δανεισμό. 

3. Τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων τόκων και λοιπών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και την καταβολή των μερισμάτων χωρίς 

διακοπή. 



 

 

Κατά συνέπεια, η σχέση ιδίων προς δανειακά (ξένα) κεφάλαια αποτελεί 

ένδειξη της επάρκειας ή όχι των ιδίων κεφαλαίων μίας οικονομικής 

μονάδας, καθώς επίσης και του βαθμού ασφάλειας που οι πιστωτές της 

απολαμβάνουν στην περίπτωση μελλοντικών ζημιών. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η Διοίκηση έχει 4 λειτουργίες:  

(1)προγραμματισμός/σχεδιασμός,  

(2)οργάνωση,  

(3)διεύθυνση και  

(4)έλεγχος 

Στόχος της διοίκησης είναι αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. 

Η αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση 

πετυχαίνει τους στόχους της. 

Η αποδοτικότητα αφορά κυρίως την εσωτερική λειτουργία της 

επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες που γίνονται για την επίτευξη ενός 

αποτελέσματος. 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ 

Οι επενδυτές – μέτοχοι αποσκοπούν στη λήψη κάποιου ποσού 

(μερίσματος) από τη διανομή των κερδών, εφόσον βεβαίως η οικονομική 



μονάδα πραγματοποιεί κέρδη, και αφού πρώτα τακτοποιηθούν οι 

δανειστές της τελευταίας. 

 

1. Στη λήψη ενός μερίσματος μελλοντικά, διαρκούσης της επενδύσεως 

των κεφαλαίων του. 

2. Στην πιθανότητα λήψης κάποιων δικαιωμάτων από τη διανομή 

αποθεματικών της εταιρίας. 

3. Σε μία αυξημένη τιμή, την οποία ευελπιστεί ότι θα έχουν οι μετοχές 

στην Αγορά, προκειμένου να πραγματοποιήσει κέρδη κεφαλαίου 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Στόχος ο έλεγχος των οικονομικών στοιχίων μιας επιχείρησης 

προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν, ηθελημένα ή μη, σφάλματα καθώς 

επίσης και ατασθαλίες τα οποία αν δεν εντοπισθούν δίνουν μία 

εσφαλμένη εικόνα της οικονομικής μονάδας. 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

Παρόμοιους σκοπούς με τους επενδυτές.  

Οι αναλυτές θα πρέπει να αξιολογήσουν επιπλέον στοιχεία, όπως για 

παράδειγμα η φήμη και πελατεία, καθώς επίσης και τον υπολογισμό των 

υποχρεώσεών τους. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

1. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios). Η χρησιμοποίησή 

τους αποσκοπεί στο να μετρήσουν το βαθμό στον οποίο μία οικονομική 



μονάδα είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των περιουσιακών της 

στοιχείων, πόσο ικανοποιητικά ή όχι δηλαδή τα χρησιμοποιούν. 

2. Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios). Η χρησιμοποίησή τους 

αποσκοπεί στο να προσδιορίσουν την βραχυχρόνια οικονομική θέση μίας 

οικονομικής μονάδας, καθώς επίσης και την ικανότητά της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios). Η 

χρησιμοποίησή τους αποσκοπεί στο να υπολογίσουν την αποδοτικότητα 

μίας οικονομικής μονάδας, την αποδοτικότητα των κερδών της καθώς 

επίσης και την ικανότητα της διοικήσεώς της. 

4. Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

(Financial structure and viability ratios). Η χρησιμοποίησή τους 

αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί η ικανότητα της οικονομικής μονάδας να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, μακροχρόνια, καθώς επίσης και 

στο να εκτιμάται ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές 

της. 

5. Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment 

ratios). Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μίας 

οικονομικής μονάδας και τη χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τα 

μερίσματα και τα υπόλοιπα περιουσιάκά της στοιχεία. 

6. Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expense ratios). Οι 

αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας παρέχουν ένδειξη για την πολιτική 

που ακολουθει η διοίκηση της οικονομικής μονάδας απέναντι στις 

διάφορες δαπάνες λειτουργίας καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητά 

της απέναντι στις επιμέρους δαπάνες. 



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Κυκλοφοριακής ρευστότητας 

 

Εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με ένα περιθώριο ασφαλείας που 

επιτρέπει τη μείωση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

της. Ιδανική αναλογία είναι 1:1 που σημαίνει ότι υπάρχει αρκετά καλή 

ρευστότητα ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Η Άμεση Ρευστότητα αφορά τον ίδιο δείκτη με τη διαφορά ότι από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέματα. Η λογική στην 

περίπτωση αυτή είναι, αν η επιχείρηση σταματήσει να πουλά σήμερα 

ποιες είναι οι πιθανότητες πληρωμής των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της από το άμεσα ρευστοποιήσιμο ενεργητικό. 

Το Κεφάλαιο Κίνησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Βραχυπρόθεσμο 

Παθητικό) μιας επιχείρησης δείχνει την επάρκειά της να ανταποκριθεί 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αποτελεί άλλο ένα δείκτη 

ρευστότητας που θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. . Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν διαθέτει επαρκές 

κεφάλαιο κίνησης, είτε προεξοφλεί σε μια τράπεζα τις επιταγές που έχει 

στο χαρτοφυλάκιό της λαμβάνοντας βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

Ταμειακής Ρευστότητας 

Δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μίας 

οικονομικής μονάδας καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 



Προκύπτει διαιρώντας το σύνολο του διαθέσιμου ενεργητικού μίας 

οικονομικής μονάδας με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών 

της. 

Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα μίας οικονομικής 

μονάδας να εξοφλεί τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

τα μετρητά που έχει στη διάθεσή της. 

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Παρουσιάζει την κερδοφορία μίας επιχείρησης και μαρτυράει κατά πόσο 

πραγματοποιήθηκε ο στόχος της για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

Προκύπτει αν διαιρέσουμε τα καθαρά λειτουργικά κέρδη χρήσης με το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (μετοχικό κεφάλαιο + 

αποθεματικά). 

Ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιείται 

προκειμένου ο οικονομικός αναλυτής να μπορέσει να διαπιστώσει αν 

υπάρχει υπερδανεισμός σε μία οικονομική μονάδα. 

Προκύπτει διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας 

(μετοχικό κεφάλαιο+αποθεματικό) με το σύνολο των δανειακών της 

κεφαλαίων (μακροπρόθεσμες+βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).  

Μέσα από τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη εμφανίζεται η ασφάλεια που 

απολαμβάνουν οι δανειστές της οικονομικής μονάδας. Όταν είναι 

μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι οι φορείς της επιχείρησης 

συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. 



Πιο συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι η παραπάνω σχέση τόσο 

μεγαλύτερη ασφάλεια απολαμβάνουν οι πιστωτές της. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε μία ανάλυση των Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως της επιχείρησης θα ήταν σκόπιμο όλα τα ποσά να εμφανίζονται 

ως ποσοστά των πωλήσεων της επιχείρησης ώστε να συγκρίνονται ανά 

χρονικές περιόδους. Τα ποσοστά αυτά εκφράζονται ως δείκτες με 

παρονομαστή τις πωλήσεις της επιχείρησης: 

1. Καθαρά κέρδη/ Πωλήσεις= Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους 

Ο δείκτης εκφράζει το πραγματικό ποσοστό καθαρού κέρδους με το 

οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, μας δίνει δηλαδή το καθαρό κέρδος που 

απορρέει για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγματοποιεί. 

2. Λειτουργικά έξοδα/ Πωλήσεις 

Η σχέση μεταξύ των λειτουργικών εξόδων και των πωλήσεων της 

επιχείρησης μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα αν υπολογιστεί για 

κάθε στοιχείο των λειτουργικών εξόδων. Υψηλό ποσοστό του δείκτη 

εκφράζει ότι απαιτούνται υψηλά λειτουργικά κόστη προκειμένου να 

επιτύχουμε το συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων. 

Συσχετισμοί μπορούν ουσιαστικά να υπάρχουν μεταξύ όλων των 

στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσεως με τις πωλήσεις της επιχείρησης. 

Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές τα συμπεράσματα εκπλήσσουν καθώς 

πολλοί είναι οι επιχειρηματίες που δεν συνειδητοποιούν τι ποσοστό των 



πωλήσεών τους αντιπροσωπεύουν χρηματοοικονομικά κόστη (π.χ. τόκοι) 

ή λειτουργικά έξοδα (π.χ. τηλεφωνικά, ταχυδρομικά κλπ.). 

 

 

Μέρισμα ανά μετοχή 

Μέσα από τον δείκτη αυτό πληροφορούμαστε σχετικά με το ποσοστό 

των κερδών που μοιράζονται στους μετόχους, δηλαδή το μέρισμα, καθώς 

επίσης και το ποσοστό που παρακρατείται από την οικονομική μονάδα με 

τη μορφή διάφορων αποθεματικών. 

Προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ποσό των διανεμομένων κερδών της 

λογιστικής χρήσης με το σύνολο των μετοχών που διακαιούνται 

μερίσματος. 

Κέρδη ανά μετοχή 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο 

αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της οικονομικής μονάδας και επηρεάζεται 

τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών όσο και από τον αριθμό των 

μετοχών της. Το ύψος των κερδών ανά μετοχή αντανακλά την κερδοφόρα 

δυναμικότητα της οικονομικής μονάδας, με βάση τη μία μετοχή της. 

Προκύπτει διαιρώντας το σύνολο των καθαρών κερδών της λογιστικής 

χρήσης με τον μέσο αριθμό των μετοχών της, που βρίσκονταν σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής. 

 



Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι από τους σημαντικότερους, που 

χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση, ωστόσο είναι και ο 

πιο παραπλανητικός. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι διαφορές στα κέρδη ανά μετοχή δεν 

είναι εύκολο να ερμηνευτούν, αφού δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τον 

ίδιο αριθμό μετοχών. 

Επιπλέον, όταν γίνονται συγκρίσεις στα ανά μετοχή κέρδη της ίδιας 

οικονομικής μονάδας, θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή αφού η 

τυχόν υπάρχουσα διαφορά είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στη μεταβολή 

της μερισματικής πολιτικής της οικονομικής μονάδας και όχι στη μείωση 

της κερδοφόρας δυναμικότητας της τελευταίας. 

Ταμειακή ροή ανά μετοχή (cash flow) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τον 

αριθμοδείκτη καθαρών κερδών ανά μετοχη, αφου το cash flow ανά 

μετοχή είναι ένα στοιχείο περσσότερο συγκρίσιμο από ότι είναι τα 

καθαρά κέρδη ανά μετοχή και αποδεικνύεται πολύ χρήσιμος στις 

περιπτώσεις συγκρίσεων μεταξύ των οικονομικών μονάδων. Μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη σημασία στην ταμειακή ροή (cash flow) 

των οικονομικών μονάδων, δηλαδή στο ύψος των κεφαλαίων που 

εισρέουν στην οικονομική μονάδα, σαν αποτέλεσμα της 

δραστηριότητάς της, αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί όλες οι 

καταβληθείσες δαπάνες. 

Για να βρούμε το ύψος της ταμειακής ροής ανά μετοχή πρέπει να 

διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη της χρήσης (πριν την αφαίρεση των 

αποσβέσεων της χρήσης) με τον αριθμό των μετοχών της οικονομικής 

μονάδας, που βρίσκονται σε κυκλοφορία. 



Μέσω της καθαρής ταμειακής ροής μπορεί ο οικονομικός αναλυτής να 

γνωρίζει κατά πόσο οι τρέχουσες ανάγκες της οικονομικής μονάδας 

καλύπτονται από τα ρευστά που προέρχονται από τη δραστηριότητα της 

τελευταίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Έτσι το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι ο χώρος, όπου η 

διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να αναζητεί ευκαιρίες και πιθανές 

απειλές 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Οικονομία: ΑΕΠ, Ανεργία, πληθωρισμός, κατανάλωση 

Πολιτική σταθερότητα 

Νομικό πλαίσιο: γραφειοκρατεία, ανταγωνιστική φορολογία κλπ 

Τεχνολογικές εξελίξεις: Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, 

νέα προϊόντα 

Νομισματική Πολιτική: επιτόκια 

Διεθνείς εξελίξεις  

Οικονομία 

Η οικονομία δεν είναι ποτέ στάσιμη, όλα τα σημαντικά μεγέθη της 

(επίπεδο εισοδήματος, απασχόληση, ανεργία, τιμές) μεταβάλλονται 

διαχρονικά. Οι μεταβολές αυτές ονομάζονται οικονομικές διακυμάνσεις ή 

οικονομικοί κύκλοι και παρουσιάζουν μια συστηματική κυκλικότητα. 



 

Ο όρος ανάπτυξη αναφέρεται στην αύξηση της πραγματικής παραγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών σε μία οικονομία με την πάροδο του χρόνου.  

Εκφράζεται ποσοστιαία υποδηλώνοντας τον ρυθμό αύξηση του 

πραγματικού ΑΕΠ (=συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα 

συγκεκριμένο έτος).  

Αντίστοιχα, η μείωση του παραγόμενου προϊόντος ονομάζεται 

συρρίκνωση του ΑΕΠ, ύφεση εάν ξεπερνά τα δύο συνεχόμενα τρίμηνα. 

Κατά την άνοδο του οικονομικού κύκλου όλα τα οικονομικά μεγέθη 

εκτός της ανεργίας και των αποθεμάτων αυξάνουν. Επομένως αυξητική 

είναι και η τάση τόσον της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Ενώ λοιπόν 

σε όλη τη διαδικασία ανόδου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς 

έρχεται μία χρονική στιγμή που αυτό ανατρέπεται. Αυτό συμβαίνει γιατί 

η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η προσφορά είναι μεγαλύτερη από 

την ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η ζήτηση.  

Ας μη ξεχνάμε ότι πίσω από την προσφορά κρύβονται οι επενδύσεις και 

πίσω από τη ζήτηση τα εισοδήματα. 

Το ίδιο φαινόμενο αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση συμβαίνει στην 

κάθοδο. Η ταχύτητα με την οποία μειώνεται η προσφορά είναι 

μεγαλύτερη εκείνης με την οποία μειώνεται η ζήτηση. 

Α. Ανάκαμψη 

α. Αύξηση των επενδύσεων 

 



Επειδή στο στάδιο της ύφεσης η προσφορά προϊόντων μειώνεται τόσο 

πολύ 

έρχεται ένα χρονικό σημείο όπου η συνολική ζήτηση υπερβαίνει τη 

συνολική προσφορά. Αυτό οδηγεί σε μία αύξηση των επενδύσεων η 

οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μία νέα αύξηση της ζήτησης λόγω της 

αύξησης των μισθών. 

β. Μείωση της ανεργίας 

Η μείωση της ανεργίας έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο της αύξησης των 

επενδύσεων και της αύξησης του παραγωγής λόγω της αυξημένης 

ζήτησης. 

γ. Φυσιολογικός πληθωρισμός 

Μια μικρή αύξηση των τιμών αποτελεί επίσης φυσικό επακόλουθο της 

αύξησης της ζήτησης. Όταν μιλάμε για φυσιολογικό πληθωρισμό 

εννοούμε μια αύξηση των τιμών της τάξεως μέχρι και 2%. Παλαιότερα 

το όριο έφτανε μέχρι και το 3%. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και τα 

τρία προαναφερθέντα μεγέθη αυξάνονται συγκρατημένα εξαιτίας της 

επιφυλακτικότητας που επικρατεί στην ψυχολογία τόσο των επενδυτών 

όσο και των καταναλωτών αφού είχαν άσχημες εμπειρίες στην περίοδο 

της ύφεσης. 

Β. Φάση της Υπερθέρμανσης 

Η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο 

στάδιο της ανοδικής της πορείας. Η οικονομία είναι πιο ευαίσθητη και 

περισσότερο ευάλωτη στους διάφορους παράγοντες που μπορούν να 

ανακόψουν την ανοδική πορεία της. Αν αυτό συμβεί τότε επέρχεται η 



κρίση, η οικονομία έχει ξεπεράσει το ανώτατο σημείο και εισέρχεται στη 

φάση της καθόδου. Η τάση για αύξηση των τιμών είναι πιο έντονη, 

καθώς η οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. 

Αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται. 

α. Υπερβολική αύξηση των επενδύσεων (υπερεπενδύσεις) 

Τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα που δημιουργούνται εντός της 

οικονομίας οδηγούν σε υπεραισιοδοξία τους επιχειρηματίες οι οποίοι 

προβαίνουν σε αλόγιστες επενδύσεις. 

β. Φυσιολογική ανεργία 

Εξαιτίας των υπερεπενδύσεων η οικονομία πλησιάζει ή και φτάνει στη 

πλήρη απασχόληση. Η κυκλική ανεργία τείνει να μηδενιστεί και η μόνη 

μορφή ανεργίας που υπάρχει είναι αυτή που δεν εξαρτάται από τις 

επενδύσεις αλλά από άλλους παράγοντες όπως π.χ. η ανεργία τριβής, η 

εποχιακή και η τεχνολογική. 

γ. Έντονος πληθωρισμός 

Το γεγονός ότι η ανεργία μειώνεται στο ελάχιστο και ο συντελεστής 

εργασία σπανίζει οδηγεί σε μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται έντονα πληθωριστικά φαινόμενα. 

Γ. Φάση της Κάμψης 

α. Μείωση των επενδύσεων 

Η υπερβολική αύξηση των επενδύσεων κατά την περίοδο της 

υπερθέρμανσης, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δημιουργεί μια 

υπερπροσφορά προϊόντων η οποία αφού δε μπορεί να απορροφηθεί έχει 

σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων. 



β. Εμφάνιση της κυκλικής ανεργίας 

Φυσικό επακόλουθο της μείωσης των επενδύσεων είναι η εμφάνιση της 

κυκλικής, όπως αποκαλείται ανεργίας. 

γ. Πτώση των τιμών των προϊόντων 

Εξαιτίας της ανεργίας προκύπτει μείωση των μισθών, η συνολική 

αγοραστική 

δύναμη της οικονομίας μειώνεται πράγμα που οδηγεί σε μείωση των 

τιμών. ∆. Φάση της Ύφεσης 

α. Περαιτέρω μείωση των επενδύσεων 

Εξαιτίας των πιο πάνω εξελίξεων έρχεται η χρονική στιγμή όπου η 

οικονομία εισέρχεται πλέον και επίσημα στο στάδιο της ύφεσης πράγμα 

που οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση των επενδύσεων. Η ένταση του 

φαινομένου διαφέρει από κύκλο σε κύκλο. Όσο πιο έντονα είναι τα 

συμπτώματα αυτά, τόσο πιο βαθιά είναι η ύφεση. Τέτοια ήταν η μεγάλη 

ύφεση του 1930 που συντάραξε τις προηγμένες καπιταλιστικές χώρες και 

κυρίως τις ΗΠΑ. Στις χώρες που επικρατεί η φάση της ύφεσης υπάρχει 

γενική απαισιοδοξία 

 

β. Εκτεταμένη ανεργία 

Η συρρίκνωση των επενδύσεων έχει σαν φυσικό επακόλουθο την αύξηση 

της ήδη 

υπάρχουσας ανεργίας 



γ. Περαιτέρω πτώση των τιμών 

Η ανεπαρκής ζήτηση αγαθών εξαιτίας της εκτεταμένης ανεργίας οδηγεί 

σε νέα πτώση των τιμών. Αυτό θα γίνεται μέχρι του σημείου που η 

συνολική πλέον προσφορά προϊόντων θα έχει μειωθεί τόσο πολύ ώστε να 

ανατραπεί το ισοζύγιο εις βάρος της προσφοράς και υπέρ της ζήτησης. Η 

υπερβάλλουσα αυτή σε σχέση με την προσφορά ζήτηση θα οδηγήσει την 

οικονομία στην ανάκαμψη έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας νέος οικονομικός 

κύκλος. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Η πολιτική ευστάθεια ή αστάθεια μιας χώρας επιδρά άμεσα στη 

λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, για 

παράδειγμα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία σχηματισμού 

σταθερής κυβέρνησης δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας για τις 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να προγραμματίσουν νέες 

επενδύσεις στην αγορά ή να προωθήσουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.  

Ένας άλλος πολιτικός παράγοντας ή καλύτερα ‘πολιτικός κίνδυνος’ για 

τις επιχειρήσεις είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις, ιδίως όταν αυτές 

είναι συνεχόμενες, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματικός κόσμος να 

διαμαρτύρεται για την αύξηση του κόστους λειτουργίας τους και κυρίως 

την δραματική μείωση της ζήτησης.  

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά σε κράτη 

όπου υπάρχει πολιτική σταθερότητα, οι συνταγματικά κατοχυρωμένοι 

θεσμοί λειτουργούν ομαλά και δεν δημιουργείται καμιά απειλή στα 

συμφέροντα τους. 



Το πολιτικό σύστημα μιας χώρας αποτελεί έναν πολιτικό παράγοντα που 

δεν αγνοείται από τις εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις 

αυτές επιλέγουν να δραστηριοποιούνται σε δημοκρατικά πολιτικά 

συστήματα περισσότερο παρά σε απολυταρχικά καθεστώτα. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις προτιμούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της ‘‘ανοιχτής’’ 

αγοράς (open market economy) και της φιλελευθεροποίησης του 

εμπορίου. Οι διεθνείς επιχειρήσεις, εκτός των κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στο κράτος υποδοχής,  επιλέγουν 

να δραστηριοποιηθούν επενδυτικά σε κράτη τα οποία έχουν υιοθετήσει 

τις αρχές και τις αξίες της ελεύθερης αγοράς και του τέλειου 

ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να δραστηριοποιούνται επενδυτικά 

σε κράτη που δεν επηρεάζονται άμεσα από διπλωματικές διενέξεις οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα σε γειτονικά κράτη. 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις 

στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης (παράδειγμα η νομοθεσία που 

οριοθετεί τις μορφές οργάνωσης και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας 

των επιχειρήσεων) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 

Με την τεχνολογική πρόοδο παράγεται: περισσότερο προϊόν δεδομένων 

των ποσοτήτων εισροών, οι υπάρχουσες εκροές υφίστανται ποιοτική 

βελτίωση, παράγονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Η τεχνολογική αλλαγή και οι καινοτομίες επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης.  



Η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί γνώση και πληροφόρηση κατάλληλη 

ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικά. Οι τεχνολογικές εφαρμογές 

επιτυγχάνουν καλύτερες μεθόδους παραγωγής και δημιουργία νέων 

προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών.  

Οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν πέφτουν «ως μάννα εξ ουρανού», 

χρειάζονται χρόνο, προσπάθειες, δοκιμές, ανάπτυξη και τελικά εφαρμογή 

στην οικονομική ζωή. Αρχικά οι καινοτομικές εφαρμογές δοκιμάζονταν 

μετά το τέλος της καθημερινής εργασίας, αλλά σταδιακά 

δημιουργήθηκαν ειδικά εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης (Research 

and Development, R&D).  

Ο Schumpeter διέκρινε 5 στάδια στη διαδικασία κάθε τεχνολογικής 

αλλαγής: 

1. Εφεύρεσης ή δημιουργίας νέων ιδεών (ελπιδοφόρα σκέψη) 

2. Επιχειρηματικότητα απόφαση συνέχισης, οργάνωση, αναζήτηση 

σπόνσορα 

3. Επένδυση, συγκέντρωση κεφαλαίου 

4. Ανάπτυξη, εφαρμογή, δοκιμές 

5. Διάχυση καινοτομιών στο οικονομικό σύστημα 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Πολλές φορές το κράτος στην προσπάθεια του να καταπολεμήσει τον 

πληθωρισμό που παρατηρείται στην περίοδο της υπερθέρμανσης της 

οικονομίας με μέτρα όπως π.χ. η αύξηση του επιτοκίου, η αύξηση των 

φόρων κ.λπ. οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων σπρώχνοντας έτσι την 

οικονομία γρηγορότερα στην κρίση. 



Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που 

πληρώνουμε για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, δη- λαδή το επίπεδο των 

τιμών; Αυτό το ερώτημα σχετίζεται με αυτό που οι οικονομολόγοι 

ονομάζουν «μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής», δηλαδή 

τη διαδικασία μέσω της οποίας οι ενέργειες της κεντρικής τρά- πεζας 

(όπως οι μεταβολές των επιτοκίων πολιτικής) μεταδίδονται στην 

οικονομία και, τελικά, στις τιμές.  

Η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομία ως εξής: η κεντρική 

τράπεζα είναι η μόνη που δημιουργεί τη λεγόμενη «νομισματική βάση», 

δηλαδή τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία, καθώς και 

καταθέσεις τραπεζών στις οικείες κεντρικές τράπεζες (τραπεζικά 

διαθέσιμα).  

Από την οπτική γωνία ενός μεμονωμένου νοικοκυριού (π.χ. μιας 

οικογένειας), ένα υψηλότερο πραγματικό επιτόκιο ενθαρρύνει την 

αποταμίευση, καθώς η απόδοση της αποταμίευσης από την άποψη της 

μελλοντικής κατανάλωσης, είναι υψηλότερη. Ως εκ τούτου, η άνοδος των 

πραγματικών επιτοκίων κατά κανόνα οδηγεί σε μείωση της τρέχουσας 

κατανάλωσης και σε αύξηση των αποταμιεύσεων.  

Από τη σκοπιά μιας επιχείρησης, η άνοδος των πραγματικών επιτοκίων 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις, καθώς ολοένα και λιγότερες επενδυτικές 

επιλογές παρέχουν αποδόσεις επαρκείς για την κάλυψη του υψηλότερου 

κόστους κεφαλαίου. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια διαδικασία που αναφέρεται στην 

ανάπτυξη της αλληλεξάρτησης των εθνικών κλάδων και αγορών σε 

διεθνή κλίμακα.  



Η συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών 

οδήγησε σε μια νέα τάση απέναντι στις διεθνείς αγορές, στη διεθνή 

παραγωγή και στον διεθνή ανταγωνισμό. 

Οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πια από τα εθνικά τους σύνορα αλλά 

προσπαθούν να βρουν τρόπους να δραστηριοποιηθούν διεθνώς. Η 

διεθνοποίηση παρουσιάζει σημαντικές ευκαι- ρίες διερεύνησης και 

ανάπτυξης βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα- τος, αλλά η 

υλοποίησή της δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. 



Προμήθειες και Συμβάσεις

Παρουσίαση:
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. –Σ.Α.Σ.Ι.

Παρουσιαστής
Κωνσταντίνος Βουτσινάς



• Γενικά 
• Διεργασία Απόκτησης &

Προμήθειας Συστημάτων
• Τιμολόγηση &

Τύποι Συμβάσεων
• Συμφωνίες 
• Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων & Προτάσεις 
• Διακήρυξη &

Φάκελος Συμβάσεων
• Συμβάσεις Επιμελητείας
• Αξιολόγηση Προσφορών

Προμήθειες και Συμβάσεις



Βασικές αρχές: 
– Δημοσιότητα. Οι αγορές πρέπει να γίνονται γνωστές μέσω του 

τύπου ή/και άλλων μέσων επικοινωνίας.
– Διαφάνεια διαδικασιών. Η όλη διαδικασία διακήρυξης, επιλογής  

προμηθευτή και ανάθεσης μιας σύμβασης πρέπει να βασίζεται σε 
κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων, ισχύουν συνολικά 
καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, καλύπτονται οικονομικά, 
είναι κατανοητοί και σαφείς. Η αλλαγή όρων διαγωνισμού μετά την 
προκήρυξη απαγορεύεται. Οι όροι  διαγωνισμού μπορούν να 
αλλάζουν, μόνο, κατόπιν αποδοχής ενστάσεων ή προσφυγών 
διαγωνιζομένων.

– Ίση μεταχείριση. Οι όροι διαγωνισμού δεν πρέπει να αποκλείουν 
κάποια κατηγορία επιχειρήσεων, εισάγοντας πολιτική διακρίσεων.

Γενικά Περί Προμηθειών



Φάσεις διαγωνισμών: Στη διεργασία προμηθειών διακρίνουμε 
τρεις φάσεις: 

–Φάση μελέτης, σύνταξης, συντονισμού, αποδοχής αναγκών και 
σχεδιασμού προμηθειών και γενικότερα προετοιμασίας 
διακήρυξης& φακέλου σύμβασης, 

–Φάση προκήρυξης& δημοσιοποίησης διαγωνισμού, εξεύρεσης 
συμφερότερης προσφοράς και σύναψης σύμβασης, και 

–Φάση εκτέλεσης και περαίωσης σύμβασης.

Γενικά Περί Προμηθειών



Βασικά είδη διαγωνισμών
– Ανοικτός διαγωνισμός: Με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού 

πραγματοποιείται περίπου το 75% των κρατικών προμηθειών. 
– Κλειστός διαγωνισμός: Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε δύο φάσεις. 

Όσοι επιλέγονται με βάση στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση 
διακήρυξης (Όροι& Συνθήκες Σύμβασης, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις 
&Τεχνικές Προδιαγραφές και Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
Παραρτήματα). και καλούνται να υποβάλουν πλήρη προσφορά. Η 
Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) μπορεί να ορίσει κατώτερο ή/και ανώτερο 
αριθμό προμηθευτών που σκοπεύει να προσκαλέσει. Ο αριθμός αυτός 
συνήθως  από 5 έως 20.

– Διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις:  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
επιτρέπεται στις ΑΑ η απευθείας διαπραγμάτευση με προμηθευτές της 
επιλογής τους, με/ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (3 
τουλάχιστον θα προσκληθούν)

– Πρόχειρος (συνοπτικός)  διαγωνισμός: Ο διαγωνισμός αυτός 
προβλέπεται για προμήθειες χαμηλού προϋπολογισμού -το κατώτερο 
όριο είναι καθορισμένο-. Ο πρόχειρος διαγωνισμός δεν προϋποθέτει 
δημοσιοποίηση, διενεργείται από τριμελή επιτροπή με πρόσκληση 
τριών, τουλάχιστον, προμηθευτών για υποβολή εγγράφων προσφορών. 

Γενικά Περί Προμηθειών



• Σχεδιασμός και προετοιμασία διακήρυξης
–Καθορισμός επιχειρησιακών αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών.
–Ανασκόπηση βάσης πληροφοριών προμηθευτών, έρευνα αγοράς, 

καθορισμός ελάχιστων προσόντων και ονοματοποίηση υποψηφίων 
προμηθευτών.

–Πληροφόρηση τιμών αγοράς. Εκτίμηση και εξέταση διάθεσης 
απαιτούμενου κονδυλίου. Καθορισμός  είδους διαγωνισμού.

–Προετοιμασία πακέτου διαγωνισμού (Invitation for Bid, IFB or Request
for Proposals, RFP).

–Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης 
(Evaluation Committee). Συντονισμός και έγκριση πακέτου διακήρυξης 
διαγωνισμού, όπου και όταν χρειάζεται.

• Επιλογή αναδόχου και ανάθεση σύμβασης
• Διαχείριση σύμβασης

Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας 
Συστημάτων



• Επιλογή αναδόχου και ανάθεση σύμβασης
– Ανακοίνωση, δημοσίευση διαγωνισμού και πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων ή προσφορών.
– Επισκέψεις, επιδείξεις, συσκέψεις, συναντήσεις, διευκρινίσεις και 

συντονισμοί όπως και όταν χρειάζεται.
– Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων/προσφορών από 

υποψήφιους προμηθευτές.
– Διασφάλιση εμπιστευτικότητας, μελέτη, διαπραγμάτευση, 

αξιολόγηση, βαθμολόγηση υποβληθεισών προτάσεων.
– Σύνταξη έκθεσης και πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης προτάσεων.
– Άνοιγμα φακέλων οικονομικών προσφορών, σύνταξη πρότασης 

επιλογής αναδόχου, συντονισμός, έγκριση (‘η τεκμηριωμένη 
απόρριψη) έκθεσης, πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης καθώς και 
πρότασης επιλογής αναδόχου.

– Εξασφάλιση και δέσμευση απαιτούμενων κονδυλίων υλοποίησης 
σύμβασης.

– Κατακύρωση, δημοσιοποίηση & υπογραφή ανάθεσης σύμβασης.

Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας 
Συστημάτων



Διαχείριση σύμβασης
– Παρακολούθηση, μετρήσεις και έλεγχοι προόδου 

υλοποίησης σύμβασης.
– Τροποποίηση σύμβασης, όπου χρειάζεται και εγκρίνεται.
– Ολοκλήρωση, αποπληρωμή και περαίωση σύμβασης.

Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας 
Συστημάτων



Παράγοντες τιμολόγησης
Ο αγοραστής για να επιλέξει και να διαπραγματευτεί τον τύπο μιας 
σύμβασης πρέπει να λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες, όπως:
– Ανταγωνισμός και ανάλυση τιμών.
– Ανάλυση κόστους 
– Πολυπλοκότητα και τύπος των απαιτήσεων 
– Επείγον των απαιτήσεων 
– Χρονική περίοδος και διάρκεια της παραγωγής
– Τεχνική, οικονομική και λογιστική εικόνα αναδόχου
– Παρόμοιες συμβάσεις 
– Έκταση και φύση των υπεργολαβιών
– Ιστορικό και στατιστική ανάλογων συμβάσεων

Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων



Οι βασικότεροι τύποι τιμολόγησης συμβάσεων είναι: 
–Συμβάσεις ονομαστικής αξίας, 
–Συμβάσεις με βάση τις δαπάνες του προμηθευτή, 
–Ειδικές συμβάσεις και 
–Συμφωνίες. 

Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων



• Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας
–Συμβάσεις  Σταθερής Ονομαστικής Αξίας (FFP) 
–Συμβάσεις Επανακαθοριζόμενης Σταθερής  Ονομαστικής Αξίας (FPR)
–Συμβάσεις Αναπροσαρμοζόμενης Ονομαστικής Αξίας (FPEA)
–Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας με Κίνητρα (FPI)

• Συμβάσεις Βάσει Δαπανών 
• Συμβάσεις Κόστους
• Συμβάσεις Επιμερισμού του Κόστους 
• Συμβάσεις Κόστους + Σταθερά Πάγια 
• Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα 
• Ειδικές Συμβάσεις

–Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου 
–Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών

Κατηγορίες Συμβάσεων



Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας
– Συμβάσεις  Ονομαστικής Αξίας (FFP)

• Η σύμβαση FFP είναι η απλούστερη όλων των μορφών 
συμβάσεων, 

• προβλέπει μια σταθερή τιμή που δεν υπόκειται σε καμία ρύθμιση,
• βασίζεται στην εμπειρία κοστολόγησης αναδόχου από την 

εκτέλεση ανάλογων συμβάσεων και 
• θέτει όλους τους κινδύνους και την πλήρη ευθύνη για όλες τις 

δαπάνες και τα συνεπαγόμενα κέρδη ή ζημίες στον ανάδοχο.
– Συμβάσεις Επανακαθοριζόμενης Ονομαστικής Αξίας  (FPR)

• Η σύμβαση FPR ακολουθεί τις αρχές της σύμβασης FFP, με 
εξαίρεση την ενσωμάτωση ενός όρου, ο οποίος παρέχει τη 
δυνατότητα του επανακαθορισμού της ονομαστικής αξίας. 

• Οι συμβάσεις FPR παρέχουν μία μέθοδο για τη μετατόπιση 
ορισμένων κινδύνων από τον ανάδοχο στον αγοραστή.

Κατηγορίες Συμβάσεων



Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας
–Συμβάσεις Αναπροσαρμοζόμενης Ονομαστικής Αξίας 
• Η σύμβαση FPEΑ ενσωματώνει τις αρχές της σύμβασης FPR και 

επιπλέον αναγνωρίζει ορισμένα απρόβλεπτα έξοδα. 
• Γενικά, η αναπροσαρμογή αρχικού τιμήματος σύμβασης γίνεται 

σύμφωνα με μεταβολή του κόστους των υλικών (material) και των 
μισθών/ημερομισθίων (labor) σε ετήσια βάση, εξίσωση: 

• P = Αναπροσαρμοσμένο τίμημα, Po = Αρχικό τίμημα σύμβασης κατά το 
έτος χ0 σύναψης σύμβασης, a = Ποσοστό σταθερού μέρους τιμήματος 
σύμβασης (σ~0.2), b=Ποσοστό τιμήματος υλικών στο τίμημα σύμβασης 
(~ 0.3), c = Ποσοστό τιμήματος εργασίας στο τίμημα σύμβασης (~0.5),                
M= Αριθμητικός μέσος όρος (ΑΜΟ) δεικτών υλικών, από έτος χ0
σύναψης σύμβασης μέχρι έτος χα αναπροσαρμογής, Mo= Βασικός 
δείκτης υλικών το Δεκέμβριο έτους  χ0 ,   L= ΑΜΟ δεικτών μισθών και 
ημερομισθίων, από έτος σύναψης σύμβασης χ0 μέχρι έτος χα
αναπροσαρμογής τιμήματος, Lo=Βασικός δείκτης μισθών & 
ημερομισθίων Δεκέμβριο έτους χ0.

Κατηγορίες Συμβάσεων

)cL/L+bM/M+(aP=P
000



• Συμβάσεις Βάσει Δαπανών 
–Προβλέπουν την πληρωμή των επιτρεπόμενων δαπανών, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν, στο μέτρο που καθορίζεται στη σύμβαση. 
–Οι συμβάσεις αυτές θεσπίζουν μια εκτίμηση συνολικού κόστους για το 

σκοπό δέσμευσης κονδυλίων και καθορισμό ενός ανώτατου ορίου, που 
ο ανάδοχος δεν μπορεί να υπερβαίνει, χωρίς έγκριση του αγοραστή.

• Συμβάσεις Κόστους
–Μια σύμβαση επιστροφής δαπανών, σύμφωνα με την οποία ο 

ανάδοχος αποζημιώνεται με τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο 
μερών κόστη. 

–Δεν έχει καμία πρόβλεψη ‘κέρδους’  και περιορίζεται γενικά σε 
συμβάσεις με μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες& οργανισμούς, 
ερευνητικά προγράμματα, που αναθέτουν κρατικές υπηρεσίες αλλά 
και βιομηχανίες. 

–Οι ερευνητικοί φορείς αποζημιώνονται για έξοδα και προσωπικό 
που χρησιμοποιούν. 

Κατηγορίες Συμβάσεων



• Συμβάσεις Επιμερισμού του Κόστους 
–Προβλέπουν κατανομή κόστους σύμβασης μεταξύ  αναδόχου και 

αγοραστή, με βάση μια προκαθορισμένη και συμφωνημένη μεταξύ 
τους αναλογία επιμερισμού κόστους.

• Συμβάσεις Κόστους + Σταθερά Πάγια
–Συμβάσεις (Cost-Plus-Fixed-Fee, CPFF) προβλέπουν την πληρωμή στον 

ανάδοχο των δαπανών που έκανε, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, και επί πλέον σταθερά πάγια για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

–Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης οι τεχνολογικοί και οικονομικοί 
κίνδυνοι αναλαμβάνονται από τον αγοραστή. 

–Σε αυτόν τον τύπο αποζημίωσης, ο προμηθευτής αποζημιώνεται για 
όλες τις δαπάνες που προκύπτουν. 

• Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα 
• Ειδικές Συμβάσεις

–Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου 
–Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών

Κατηγορίες Συμβάσεων



• Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα 
–Cost Plus Incentive Fee, CPIF, είναι παρόμοιες με τις άλλες συμβάσεις 

βάσει κόστους. 
–Ο αγοραστής αναλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων. 
–Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύμβασης CPIF είναι ένα καθεστώς 

κινήτρων (επιβραβεύσεις-πρόστιμα), προβλέποντας αυξημένη αμοιβή 
για την αποτελεσματική διαχείριση και εκμετάλλευση των πόρων, 

–Αλλά πρόστιμα, για υπερβολική αύξηση & αναποτελεσματικό έλεγχο 
κόστους.

• Ειδικές Συμβάσεις
–Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου: Συμβάσεις υλικών και 

υπηρεσιών
–Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών: Δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των 

προτέρων το ακριβές έργο. Το έργο μπορεί να ποικίλει από 
αντικατάσταση ενός απλού ανταλλακτικού μέχρι σύνθετες και 
πολύπλοκες εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές καθώς και στις 
περιπτώσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι συμβάσεις χρόνου και 
υλικών αποτελούν μια καλή λύση.

Κατηγορίες Συμβάσεων



• Βασική Συμφωνία Παραγγελιών: Μια Basic ordering agreement, ΒΟΑ 
είναι μια έγγραφη πράξη συναντίληψης, που γίνεται μετά από 
διαπραγμάτευση μεταξύ μιας ΑΑ αρχής και ενός υποψήφιου Α, που 
περιέχει:
•τους όρους και τις προτάσεις (ή παραγγελίες) στις μελλοντικές συμβάσεις 
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά τη διάρκεια της ισχύος της ΒΟΑ, 
•μια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη περιγραφή των προμηθειών ή των 
υπηρεσιών που παρέχονται, και 
•τις μεθόδους κοστολόγησης, τιμολόγησης και εκτέλεσης μελλοντικών 
παραγγελιών στο πλαίσιο της ισχύουσας ΒΟΑ.

• Συμφωνία Ανοικτής Παραγγελίας: Μια Blanket Purchase Agreement, BPA
είναι μέθοδος αγορών, που αγοραστές χρησιμοποιούν για να καλύψουν
αναμενόμενες επαναλαμβανόμενες ανάγκες προμηθειών& υπηρεσιών

• Κοινή Δήλωση Προθέσεων: Letter Of Intention, LOI είναι ένα έγγραφο, που 
περιγράφει μια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων 
μερών, προτού να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Τα LOI ομοιάζουν με τις 
γραπτές συμβάσεις, αλλά δεν είναι δεσμευτικές στα συμβαλλόμενα μέρη. 
Πολλά LOI, ωστόσο, περιέχουν διατάξεις που δεσμεύουν, όπως η συμφωνία 
μη-κοινοποίησης, η δέσμευση καλόπιστης διαπραγμάτευσης κλπ. 

Συμφωνίες 



• Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα προσκλήσεων 
• Περιεχόμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
• Παρόμοιες προσκλήσεις

–αίτηση προσφορών 
–αίτηση παροχής πληροφοριών 

• Επίσημες Προτάσεις 
–Ορισμός
–Περιεχόμενο πρότασης

• Άτυπες Προτάσεις 
–Ορισμός
–Περιλαμβάνει

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και 
Προτάσεις 



Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα προσκλήσεων
Οι βασικοί στόχοι είναι:
– Η σωστή πληροφόρηση που επιτρέπει ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.
– Η λήψη ορθών αποφάσεων επί στρατηγικών των προμηθειών.
– Η επίτευξη ευνοϊκών συμφωνιών και συμβάσεων.
– Η εκμετάλλευση ενός ευρύτερου φάσματος προτάσεων και λύσεων επί 

των προμηθειών.
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι:
– Η πληροφόρηση των προμηθευτών και η πρόσκληση να καταβάλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την υποβολή της καλύτερης πρότασης. 
– Η σαφής καταγραφή και η τεκμηρίωση των απαιτήσεων και των 

προδιαγραφών από τους αγοραστές. 
– Η ανταγωνιστικότητα της επιλογής. 
– Η πλατιά συμμετοχή προμηθευτών.
– Η τεκμηριωμένη απάντηση των προμηθευτών στις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
– Η αμεροληψία της τεκμηριωμένης επιλογής της καλύτερης πρότασης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και 
Προτάσεις 



• Περιεχόμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
–Ο καθορισμός και περιγραφή του συστήματος προς προμήθεια 

μαζί με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές 
(Operational Requirements & Technical Specifications).

–Η συγγραφή υποχρεώσεων (Statement Of Work, SOW) 
προμηθευτή υλοποίησης έργου.

–Ο προσδιορισμός παραδοτέων  έργου (Contract Data Requirements
List CDRL).

–Οι απαιτήσεις και διαδικασίες αξιολόγησης.
• Παρόμοιες προσκλήσεις

–αίτηση προσφορών 
–αίτηση παροχής πληροφοριών

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και 
Προτάσεις 



Μια πρόταση (Ρroposal) είναι η γραπτή προσφορά από έναν προμηθευτή 
στην πρόσκληση ενός αγοραστή. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προτάσεων 
οι επίσημα αιτούμενες  προτάσεις (Formally solicited), οι άτυπες 
προτάσεις (Informally solicited) και οι μη αιτούμενες (Unsolicited).
Επίσημες Προτάσεις: Περιλαμβάνουν

•Πίνακα απαιτήσεων και αντίστοιχων απαντήσεων, όπου αναφέρεται 
σελίδα και παράγραφος (ες/οι) της πρότασης που ικανοποιεί καθεμιά των 
απαιτήσεων.
•Σύνοψη, η οποία περιγράφει κύρια πλεονεκτήματα λύσεων πρότασης.
•Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποδεικνύει και παρουσιάζει πώς η κάθε 
απαίτηση θα ικανοποιηθεί και υλοποιηθεί.
•Περιγραφή της διαχείρισης και διοίκησης, η οποία περιγράφει τον τρόπο 
με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση του προγράμματος.
•Ανάλυση οικονομικής προσφοράς, που παρέχει όλα τα στοιχεία κόστους, 
χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα & σχέδια υλοποίησης  προγράμματος.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και 
Προτάσεις 



–Άτυπες Προτάσεις 
Οι άτυπες προτάσεις είναι συνήθως το  αποτέλεσμα συνομιλιών, 
που διεξήχθησαν μεταξύ προμηθευτών και υποψηφίων πελατών. 
Γενικά, μια άτυπη πρόταση περιλαμβάνει:
• Περιγραφή προϊόντων και δυνατοτήτων του προμηθευτή.
• Παρουσίαση βασικών σημείων& θεμάτων ανεπίσημης αίτησης 

αγοραστή.
• Περιγραφή απαιτήσεων & προδιαγραφών αγοραστή και τρόπων 

ικανοποίησης και υλοποίησης.
• Την οικονομική αξία της προσφοράς. 
• Χρονοδιάγραμμα παράδοσης συστήματος και προϊόντων ή 

υπηρεσιών.
• Απόδειξη της εμπειρίας, ιστορικό πελατών, περιγραφές 

προηγούμενων έργων και συστημάτων.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και 
Προτάσεις 



Περιεχόμενο
– Τόμος–1, Όροι &Συνθήκες της Σύμβασης 

(Terms&Conditions),
– Τόμος–2, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις &Τεχνικές 

Προδιαγραφές
(Operational Requirements&Specifications) και

– Τόμος–3, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Παραρτήματα 
(Statement of Work and Annexes). 

Διακήρυξη και Φάκελος Συμβάσεων



• Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τους γενικούς και τους ειδικούς 
όρους της σύμβασης.

• Οι γενικοί όροι της σύμβασης εξαρτώνται από την AA, 
συνήθως, όμως τα περιεχόμενα είναι όπως τα περιεχόμενα 
του αριστερού μέρους του πίνακα που ακολουθεί.

• Από την άλλη μεριά, ο ειδικοί όροι της σύμβασης εξαρτώνται 
από την AA αλλά και από το σύστημα ή το έργο και συνήθως 
περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα του  πίνακα που ακολουθεί

Τόμος–1, Όροι & Συνθήκες της Σύμβασης



• Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τα κεφάλαια:
– Επιχειρησιακές Απαιτήσεις (Operational Requirements,OR), 
– Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Specifications,TS), 
– Προδιαγραφές Λογισμικού (Software Requirements) και 
– Ειδικές Απαιτήσεις (Special Requirements).

• Τα περιεχόμενα του κειμένου των επιχειρησιακών απαιτήσεων εξαρτώνται από το 
σύστημα. Έτσι, για ένα σύστημα Ραντάρ, συνήθως, είναι τα παρακάτω:

• Η προδιαγραφή είναι ένα σαφές σύνολο απαιτήσεων και χαρακτηριστικών που 
πρέπει να ικανοποιήσει ένα προϊόν, ένα σύστημα ή μια υπηρεσία. Όταν δεν 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της προδιαγραφής, τότε το 
προϊόν, το σύστημα ή η υπηρεσία είναι ‘εκτός προδιαγραφής’ (out of 
specification, OOS).

• Οι τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ) καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως 
τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης και επιδόσεων, ασφάλειας, τις διαστάσεις, τη 
συσκευασία, τη σήμανση κλπ ενός προϊόντος ή συστήματος υπό προμήθεια, ώστε 
αυτό να προσδιορίζεται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Οι ΤΠ δε μπορούν να 
αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε ονομαστικά ούτε 
‘φωτογραφικά’.

Τόμος–2, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις &Τεχνικές 
Προδιαγραφές



–Κύριο κείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (SOW)

•Ίδετε περιεχόμενα ενός SOW

–Παραρτήματα:
•Γλωσσάριο όρων, συντμήσεων και ακρωνύμων (Glossary of 

Terms, Abbreviations, Acronyms),
•Κατάλογος παραδοτέων (Contractor Data Requirements Lists, CDRLs),
•Περιγραφή και δομή παραδοτέων (Data Item Description, DID)
•Σχέδιο-πλαίσιο υλικοτεχνικής υποστήριξης (Logistic Support 

Concept, LSC),
•Σχέδιο περιεχομένου και δομής τεχνικών εγχειριδίων 
(Technical Manual TM Guidelines),  και
•Απαιτήσεις Ασφάλειας (Security Requirements).
• Ίδετε περιεχόμενα ενός τυπικού SOW επιμελητείας

Συγγραφή Υποχρεώσεων και Παραρτήματα



• Σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης (OSM)
• Σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης (DLM)
• Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής 

υποστήριξης  (CLS)
• Σύμβαση παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης βάσει της 

απόδοσης (PBL).

Συμβάσεις Επιμελητείας



• Οι συμβάσεις παροχής επιτόπιας συντήρησης (On-Site
Maintenance, OSM) εκτελούνται από τον ανάδοχο στις 
εγκαταστάσεις του πελάτη, όπου είναι εγκατεστημένα τα 
μηχανήματα  και συνήθως περιλαμβάνουν περιοδική 
συντήρηση και επιθεωρήσεις (προγραμματισμένες και μη), 
διορθωτική συντήρηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.

• Ίδετε μια τυπική σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης: 

Σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης 



• Οι συμβάσεις εργοστασιακής συντήρησης (Depot Level
Maintenance, In-Factory-Maintenance, DLM)  εκτελούνται 
από τον ανάδοχο στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις του, 
όπου είναι εγκατεστημένος όλος ο εξοπλισμός αλλά και τα 
μέσα υποστήριξης, επισκευών, ελέγχων, επιθεωρήσεων και 
τεστ.

• Μια τυπική σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης 
περιλαμβάνει:

Σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης 



Η σύμβαση CLS ορίζεται ως μια προσχεδιασμένη μέθοδος, όπου η όλη ευθύνη 
συντήρησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης ενός συστήματος ανατίθεται σε 
έναν ανάδοχο. Πλεονεκτήματα όπως:
–Δεν έχει ανάγκη τήρησης αποθεμάτων ανταλλακτικών και υλικών .
–Δεν υπάρχει ανάγκη επενδύσεων αγοράς μέσων επισκευών και τεστ.
–Δεν υπάρχει ανάγκη αγοράς του πακέτου των τεχνικών δεδομένων (TDP).
–Χρειάζεται πολύ λιγότερο προσωπικό για την υλικοτεχνική υποστήριξη του 

συστήματος και τη διαχείριση της σύμβασης.
–Επίτευξη χαμηλότερης τιμής υποστήριξης λόγω ανταγωνισμού.
–Εκμετάλλευση περισσότερων και αποτελεσματικότερων δυνατοτήτων 

συντήρησης και υποστήριξης.
–Επίτευξη σοβαρών αποταμιεύσεων του κύκλου ζωής του συστήματος.
–Διευκόλυνση λογιστικών διαδικασιών οικονομικών προϋπολογισμών.
–Οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη λόγω της σωρευμένης 

γνώσης και εμπειρίας του αναδόχου.
–Εγγυημένη υπευθυνότητα λειτουργικότητας και διαθεσιμότητας .
–Λιγότερα ‘κρυφά’  κόστη και παροχή περισσότερων υπηρεσιών από 

παραδοσιακή υλικοτεχνική υποστήριξη.

Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης 
υλικοτεχνικής υποστήριξης 



Μειονεκτήματα, όπως:
– Ανάγκη συμβάσεων με ισχυρούς δεσμευτικούς όρους, καλύπτοντας τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανησυχίες επί των συμβάσεων CLS.
– Διασφάλιση ότι τα απαιτούμενα: ανταλλακτικά, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές 

πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορεί να είναι διαθέσιμα και από 
άλλους προμηθευτές, σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος της σύμβασης 
CLS αδυνατεί να ικανοποιήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις.

– Ανάγκη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης της εκτέλεσης της σύμβασης CLS.

– Κάποιοι ‘ανταγωνιστές’  της παραδοσιακής υλικοτεχνικής υποστήριξης μπορεί 
να δημιουργήσουν προβλήματα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

– Ανάγκη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της απαρχαίωσης 
των μηχανημάτων και υλικών του συστήματος.

– Ανάγκη μιας αποτελεσματικής και υψηλής συνεργασίας και επικοινωνίας όλων 
των ‘κρίκων’  της υλικοτεχνικής αλυσίδας.

– Εξάρτηση από τον προμηθευτή.
– Υπάρχουν κίνδυνοι ο ανάδοχος CLS να αποτύχει να προμηθεύσει τις 

συμβατικές στάθμες των απαιτούμενων υλικών, να αποτύχει να διαθέσει τα 
απαιτούμενα κρίσιμα υλικά για την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του 
συστήματος, να αθετήσει τους συμβατικούς χρόνους παροχής τεχνικής 
βοήθειας και επισκευών, να αποτύχει την επίτευξη της συμβατικής 
επιχειρησιακής διαθεσιμότητας ή να πτωχεύσει.

Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής υποστήριξης 



Η PBL (Performance-based Logistics) είναι μια στρατηγική 
υλικοτεχνικής υποστήριξης που χρησιμοποιείται, κυρίως, στην 
υποστήριξη στρατιωτικών συστημάτων.

Είναι ένα ολοκληρωμένο προσιτό πακέτο λειτουργίας και 
απόδοσης ενός συστήματος, σχεδιασμένο να βελτιστοποιήσει την 
ετοιμότητα και επίτευξη των στόχων των επιδόσεων και 
απόδοσης του συστήματος μέσω μιας μακροπρόθεσμης 
σύμβασης υλικοτεχνικής υποστήριξης με σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές εξουσίας και ευθύνης για αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη.

‘Εν ολίγοις’, η σύμβαση PBL βασίζεται στα αποτελέσματα και όχι 
στην παροχή  μεμονωμένων ανταλλακτικών και τεχνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης.

Σύμβαση παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης βάσει 
της απόδοσης (PBL).



• ‘Καλύτερη’ προσφορά 
• Βασικά διακριτά στάδια αξιολόγησης 

προσφορών
• Βασικά βήματα αξιολόγησης προσφορών 
• Γενικά κριτήρια αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προσφορών



• Καλύτερη προσφορά: Ως ‘καλύτερη’ προσφορά, 
εφόσον βέβαια ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, 
νοείται:

– Η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον ως 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει οριστεί το 
κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, 

ή
– Η προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας –

τιμής (best value for money), εφόσον ως κριτήριο 
ανάθεσης σύμβασης έχει οριστεί η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική και ποιοτική 
άποψη προσφορά.

Αξιολόγηση Προσφορών



• Βασικά διακριτά στάδια αξιολόγησης προσφορών: 
– Ποιοτική επιλογή, και 
– Αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια 

της ποιοτικής επιλογής, για την ανάδειξη του αναδόχου και την 
ανάθεση της σύμβασης.

• Βασικά βήματα κατά την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων:
– Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών.
– Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
– Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
– Παροχή διευκρινίσεων για της ανάγκες της ποιοτικής επιλογής
– Κατάταξη συμμετεχόντων, όταν προβλέπεται αριθμητικός 

περιορισμός υποψηφίων.
– Σύνταξη  έκθεσης ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης.

Αξιολόγηση Προσφορών



• Βασικά βήματα κατά την αξιολόγηση προσφορών ανάθεσης 
μιας σύμβασης, είναι:
– Γενική αξιολόγηση τεχνικών προσφορών.
– Παρουσιάσεις προσφορών, εφόσον προβλέπονται στα έγγραφα 

διαγωνισμού.
– Παροχή διευκρινίσεων για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης.
– Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις των 

συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.

– Σύνταξη έκθεσης ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης.
– Έγκριση των εκθέσεων της ποιοτικής επιλογής και τεχνικής 

αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο ανάθεσης.
– Γενική αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.
– Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών.
– Κατάταξη προσφορών.
– Σύνταξη τελικής έκθεσης αξιολόγησης.

Αξιολόγηση Προσφορών



• Κριτήρια Αξιολόγησης : Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών σε 
γενικές γραμμές είναι:

– Ικανοποίηση συγκεκριμένων ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των ΤΠ.
– Επίτευξη Λειτ., Αποδ., Αξιοπ. & Συντ. τεχνικών απαιτήσεων διακήρυξης.
– Καταλληλότητα προσφερομένων υλικών, Εργονομία και Ασφάλεια.
– Ομοιογένεια υλικών προς άλλα που χρησιμοποιούνται από τον αγοραστή.
– Ερευνητική, Μηχανική και Παραγωγική Ικανότητα & Δράση 
– Διοικητική & Οικονομική σταθερότητα& αξιοπιστία καθώς και 

εγκαταστάσεις/θεση.
– Εγγύηση καλής λειτουργίας και υποστήριξης.
– Ποιότητα, ανταπόκριση και αξιοπιστία παρεχόμενης υποστήριξης & 

εκπαίδευσης.
– Εξασφάλιση εφοδιαστικής υποστήριξης.
– Εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμός για την τεχνική υποστήριξη.
– Ποιότητα παρεχόμενης τεχνικής βιβλιογραφίας και τεκμηρίωσης.

Το αρμόδιο όργανο έγκρισης τελικής έκθεσης αξιολόγησης, έχει τις επιλογές:
– Αποδοχής σχετικής εισήγησης και ανάθεσης της σύμβασης,
– Απόρριψης προσφορών που κρίθηκαν ως απορριπτέες, και 
– Ακύρωσης διαγωνισμού με τεκμηριωμένη εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης.

Αξιολόγηση Προσφορών



• Χρήση Διαδικτύου στη διεργασία των προμηθειών.
• Μείωση χρόνου κύκλου προμηθειών, χαρτούρας, ολοκλήρωση με ΕΑ, 

βελτίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προμηθευτών προς όφελος 
αγοραστών.

•• Διάθεση πληροφοριών προϊόντων και συστημάτων καθώς και Διάθεση πληροφοριών προϊόντων και συστημάτων καθώς και 
συγκριτικών τιμών σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο.συγκριτικών τιμών σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο.

•• Πολλά προϊόντα μπορούν να αγοραστούν  μέσω καταλόγωνΠολλά προϊόντα μπορούν να αγοραστούν  μέσω καταλόγων onlineonline οι οι 
οποίοι παρέχονται από Προμηθευτές, δημοσιεύονται από Μεσίτες ή οποίοι παρέχονται από Προμηθευτές, δημοσιεύονται από Μεσίτες ή 
ανταλλάσσονται μεταξύ Αγοραστών.ανταλλάσσονται μεταξύ Αγοραστών.

• Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για:
–Αποστολή παραγγελιών στους προμηθευτές, ειδικά για ανοικτές 
παραγγελίες (blanket orders) για μη ανοικτές παραγγελίες κατάλογοι και 
διαδικασίες παραγγελιών βελτιώνουν επικοινωνία/κύκλο παραγγελιών

–Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
–Δημοπρασίες
–Προμήθειες σε πραγματικό χρόνο
–Ηλεκτρονική τιμολόγηση, λογιστική και αποπληρωμή

Ηλεκτρονικές Προμήθειες (e-Procurement)



Νόμος 4412/2016

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο 
νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147)
που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών..



Ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) θεσπίζει κανόνες:
α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 
έως 221),
β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης 
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 
έως 338),
γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, 
σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και
δ) για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη 
συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).



Εφαρμογή του Νόμου 4412

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, 
με την επιφύλαξη των ορισμένων διατάξεων 
(άρθρα 3-7), 

σε όλες τις συμβάσεις , ανεξαρτήτως είδους και 
εκτιμώμενης αξίας αυτών, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις 
αυτού.



Τα Μέρη του Ν4412
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016)

ΒΙΒΛΙΟ I 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ I  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ II  ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ III ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΤΜΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κλικ ΕΔΏ για να έχετε όλα τα μέρη!



Τα Άρθρα του Ν4412
Αρθρο 1. Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής 
Αρθρο 2. Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 
6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ) 
Αρθρο 3. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
Αρθρο 4. Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) 
Αρθρο 5. Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (EE) 2015/2170) 
Αρθρο 6. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

Κλικ ΕΔΏ για να έχετε όλα τα άρθρα!
. 



Ερωτήσεις

Γιατί?



 
Προμήθειες και Συμβάσεις 

Γενικά  
Διεργασία Απόκτησης & Προμήθειας Συστημάτων 
Τιμολόγηση & Τύποι Συμβάσεων 
Συμφωνίες  
Πρόσκληση Υποβολής  
Προτάσεων & Προτάσεις  
Διακήρυξη & Φάκελος Συμβάσεων 
Συμβάσεις  Επιμελητείας 
Αξιολόγηση Προσφορών 

Γενικά Περί Προμηθειών 
Βασικές αρχές:  
Δημοσιότητα. Οι αγορές πρέπει να γίνονται γνωστές μέσω του τύπου ή/και άλλων μέσων 
επικοινωνίας. 
Διαφάνεια διαδικασιών. Η όλη διαδικασία διακήρυξης, επιλογής  προμηθευτή και 
ανάθεσης μιας σύμβασης πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των 
προτέρων, ισχύουν συνολικά καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, καλύπτονται 
οικονομικά, είναι κατανοητοί και σαφείς. Η αλλαγή όρων διαγωνισμού μετά την 
προκήρυξη απαγορεύεται. Οι όροι  διαγωνισμού μπορούν να αλλάζουν, μόνο, κατόπιν 
αποδοχής ενστάσεων ή προσφυγών διαγωνιζομένων. 
Ίση μεταχείριση. Οι όροι διαγωνισμού δεν πρέπει να αποκλείουν κάποια κατηγορία 
επιχειρήσεων, εισάγοντας πολιτική διακρίσεων. 

Γενικά Περί Προμηθειών 
Φάσεις διαγωνισμών: Στη διεργασία προμηθειών διακρίνουμε τρεις φάσεις:  

Φάση μελέτης, σύνταξης, συντονισμού, αποδοχής αναγκών και σχεδιασμού 
προμηθειών και γενικότερα προετοιμασίας διακήρυξης& φακέλου σύμβασης,  
Φάση προκήρυξης& δημοσιοποίησης διαγωνισμού, εξεύρεσης συμφερότερης 
προσφοράς και σύναψης σύμβασης, και  
Φάση εκτέλεσης και περαίωσης σύμβασης.  

Γενικά Περί Προμηθειών 
Βασικά είδη διαγωνισμών  

 Ανοικτός διαγωνισμός: Με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού πραγματοποιείται 
περίπου το 75% των κρατικών προμηθειών.  
 Κλειστός διαγωνισμός: Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Όσοι 
επιλέγονται με βάση στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση διακήρυξης (Όροι& 
Συνθήκες Σύμβασης, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις &Τεχνικές Προδιαγραφές και Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και Παραρτήματα). και καλούνται να υποβάλουν πλήρη προσφορά. Η ΑΑ 
μπορεί να ορίσει κατώτερο ή/και ανώτερο αριθμό προμηθευτών που σκοπεύει να 
προσκαλέσει. Ο αριθμός αυτός συνήθως  από 5 έως 20. 
 Διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις:   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται στις ΑΑ 
η απευθείας διαπραγμάτευση με προμηθευτές της επιλογής τους, με/ή χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης. 
 Πρόχειρος (συνοπτικός)  διαγωνισμός: Ο διαγωνισμός αυτός προβλέπεται για 
προμήθειες χαμηλού προϋπολογισμού -το κατώτερο όριο είναι καθορισμένο-. Ο 
πρόχειρος διαγωνισμός δεν προϋποθέτει δημοσιοποίηση, διενεργείται από τριμελή 



επιτροπή με πρόσκληση τριών, τουλάχιστον, προμηθευτών για υποβολή εγγράφων 
προσφορών.  

Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας Συστημάτων 
Σχεδιασμός και προετοιμασία διακήρυξης 
Καθορισμός επιχειρησιακών αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών. 
Ανασκόπηση βάσης πληροφοριών προμηθευτών, έρευνα αγοράς, καθορισμός 
ελάχιστων προσόντων και ονοματοποίηση υποψηφίων προμηθευτών. 
Πληροφόρηση τιμών αγοράς. Εκτίμηση και εξέταση διάθεσης απαιτούμενου κονδυλίου. 
Καθορισμός  είδους διαγωνισμού. 
Προετοιμασία πακέτου διαγωνισμού (Invitation for Bid, IFB or Request for Proposals, 
RFP). 
Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης (Evaluation 
Committee). Συντονισμός και έγκριση πακέτου διακήρυξης διαγωνισμού, όπου και 
όταν χρειάζεται. 

Επιλογή αναδόχου και ανάθεση σύμβασης 
Διαχείριση σύμβασης 

Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας Συστημάτων 
Επιλογή αναδόχου και ανάθεση σύμβασης 
Ανακοίνωση, δημοσίευση διαγωνισμού και πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή 
προσφορών. 
Επισκέψεις, επιδείξεις, συσκέψεις, συναντήσεις, διευκρινίσεις και συντονισμοί όπως 
και όταν χρειάζεται. 
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων/προσφορών από υποψήφιους προμηθευτές. 
Διασφάλιση εμπιστευτικότητας, μελέτη, διαπραγμάτευση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση 
υποβληθεισών προτάσεων. 
Σύνταξη έκθεσης και πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης προτάσεων. 
Άνοιγμα φακέλων οικονομικών προσφορών, σύνταξη πρότασης επιλογής αναδόχου, 
συντονισμός, έγκριση (‘η τεκμηριωμένη απόρριψη) έκθεσης, πρακτικού τεχνικής 
αξιολόγησης καθώς και πρότασης επιλογής αναδόχου. 
Εξασφάλιση και δέσμευση απαιτούμενων κονδυλίων υλοποίησης σύμβασης. 
Κατακύρωση, δημοσιοποίηση & υπογραφή ανάθεσης σύμβασης. 

Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας Συστημάτων 
Διαχείριση σύμβασης 
Παρακολούθηση, μετρήσεις και έλεγχοι προόδου υλοποίησης σύμβασης. 
Τροποποίηση σύμβασης, όπου χρειάζεται και εγκρίνεται. 

Ολοκλήρωση, αποπληρωμή και περαίωση σύμβασης. 
Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων 

Παράγοντες τιμολόγησης 
Ο αγοραστής για να επιλέξει και να διαπραγματευτεί τον τύπο μιας σύμβασης πρέπει 
να λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες, όπως: 
Ανταγωνισμός και ανάλυση τιμών. 
Ανάλυση κόστους  
Πολυπλοκότητα και τύπος των απαιτήσεων  
Επείγον των απαιτήσεων  
Χρονική περίοδος και διάρκεια της παραγωγής 
Τεχνική, οικονομική και λογιστική εικόνα αναδόχου 



Παρόμοιες συμβάσεις  
Έκταση και φύση των υπεργολαβιών 
Ιστορικό και στατιστική ανάλογων συμβάσεων 

 
Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων 

 
Οι βασικότεροι τύποι τιμολόγησης συμβάσεων είναι:  

Συμβάσεις ονομαστικής αξίας,  
Συμβάσεις με βάση τις δαπάνες του προμηθευτή,  
Ειδικές συμβάσεις και  
Συμφωνίες.  

Κατηγορίες Συμβάσεων 
Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας 

Συμβάσεις  Ονομαστικής Αξίας  με Κίνητρα  
Συμβάσεις Σταθερής  Ονομαστικής Αξίας  
Συμβάσεις Επανακαθοριζόμενης Ονομαστικής Αξίας  
Συμβάσεις Αναπροσαρμοζόμενης Ονομαστικής Αξίας 

Συμβάσεις Βάσει Δαπανών  
Συμβάσεις Κόστους  
Συμβάσεις Επιμερισμού του Κόστους  
Συμβάσεις Κόστους + Σταθερά Πάγια  
Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα  
Ειδικές Συμβάσεις 

Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου  
Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών 

Κατηγορίες Συμβάσεων 
Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας 

Συμβάσεις  Ονομαστικής Αξίας  με Κίνητρα  
Η σύμβαση FFP είναι η απλούστερη όλων των μορφών συμβάσεων,  
προβλέπει μια σταθερή τιμή που δεν υπόκειται σε καμία ρύθμιση, 
βασίζεται στην εμπειρία κοστολόγησης αναδόχου από την εκτέλεση ανάλογων 
συμβάσεων και  
θέτει όλους τους κινδύνους και την πλήρη ευθύνη για όλες τις δαπάνες και τα 
συνεπαγόμενα κέρδη ή ζημίες στον ανάδοχο. 

Συμβάσεις Σταθερής Ονομαστικής Αξίας  
Η σύμβαση FPR ακολουθεί τις αρχές της σύμβασης FFP, με εξαίρεση την 
ενσωμάτωση ενός όρου, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα του επανακαθορισμού της 
ονομαστικής αξίας.  
Οι συμβάσεις FPR παρέχουν μία μέθοδο για τη μετατόπιση ορισμένων κινδύνων από 
τον ανάδοχο στον αγοραστή. 

Κατηγορίες Συμβάσεων 
Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας 

Συμβάσεις Επανακαθοριζόμενης Ονομαστικής Αξίας  
Η σύμβαση FPEΑ ενσωματώνει τις αρχές της σύμβασης FPR και επιπλέον αναγνωρίζει 
ορισμένα απρόβλεπτα έξοδα.  
Γενικά, η αναπροσαρμογή αρχικού τιμήματος σύμβασης γίνεται σύμφωνα με μεταβολή 



του κόστους των υλικών (material) και των μισθών/ημερομισθίων (labor) σε ετήσια 
βάση, εξίσωση:  

 
 

P = Αναπροσαρμοσμένο τίμημα, Po = Αρχικό τίμημα σύμβασης κατά το έτος χ0  
σύναψης σύμβασης, a = Ποσοστό σταθερού μέρους τιμήματος σύμβασης (σ~0.2), 
b=Ποσοστό τιμήματος υλικών στο τίμημα σύμβασης (~ 0.3), c = Ποσοστό τιμήματος 
εργασίας στο τίμημα σύμβασης (~0.5),                 M= Αριθμητικός μέσος όρος 
(ΑΜΟ) δεικτών υλικών, από έτος χ0 σύναψης σύμβασης μέχρι έτος χα  
αναπροσαρμογής, Mo= Βασικός δείκτης υλικών το Δεκέμβριο έτους  χ0 ,   L= ΑΜΟ 
δεικτών μισθών και ημερομισθίων, από έτος σύναψης σύμβασης χ0 μέχρι έτος χα 
αναπροσαρμογής τιμήματος, Lo=Βασικός δείκτης μισθών & ημερομισθίων Δεκέμβριο 
έτους χ0. 

Κατηγορίες Συμβάσεων 
Συμβάσεις Βάσει Δαπανών  
Προβλέπουν την πληρωμή των επιτρεπόμενων δαπανών, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν, στο μέτρο που καθορίζεται στη σύμβαση.  
Οι συμβάσεις αυτές θεσπίζουν μια εκτίμηση συνολικού κόστους για το σκοπό 
δέσμευσης κονδυλίων και καθορισμό ενός ανώτατου ορίου, που ο ανάδοχος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει, χωρίς έγκριση του αγοραστή. 
Συμβάσεις Κόστους  
Μια σύμβαση επιστροφής δαπανών, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος αποζημιώνεται 
με τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο μερών κόστη.  
Δεν έχει καμία πρόβλεψη ‘κέρδους’  και περιορίζεται γενικά σε συμβάσεις με μη 
κερδοσκοπικές υπηρεσίες& οργανισμούς, ερευνητικά προγράμματα, που αναθέτουν 
κρατικές υπηρεσίες αλλά και βιομηχανίες.  
Οι ερευνητικοί φορείς αποζημιώνονται για έξοδα και προσωπικό που χρησιμοποιούν.  

Κατηγορίες Συμβάσεων 
Συμβάσεις Επιμερισμού του Κόστους  
Προβλέπουν κατανομή κόστους σύμβασης μεταξύ  αναδόχου και αγοραστή, με βάση 
μια προκαθορισμένη και συμφωνημένη μεταξύ τους αναλογία επιμερισμού κόστους. 

Συμβάσεις Κόστους + Σταθερά Πάγια 
Συμβάσεις (Cost-Plus-Fixed-Fee, CPFF) προβλέπουν την πληρωμή στον ανάδοχο των 
δαπανών που έκανε, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και επί πλέον σταθερά 
πάγια για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης οι τεχνολογικοί και οικονομικοί κίνδυνοι 
αναλαμβάνονται από τον αγοραστή.  
Σε αυτόν τον τύπο αποζημίωσης, ο προμηθευτής αποζημιώνεται για όλες τις δαπάνες 
που προκύπτουν.  

Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα  
Ειδικές Συμβάσεις 

Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου  
Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών 

Κατηγορίες Συμβάσεων 
Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα  

Cost Plus Incentive Fee, CPIF, είναι παρόμοιες με τις άλλες συμβάσεις βάσει κόστους.  



Ο αγοραστής αναλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων.  
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύμβασης CPIF είναι ένα καθεστώς κινήτρων 
(επιβραβεύσεις-πρόστιμα), προβλέποντας αυξημένη αμοιβή για την αποτελεσματική 
διαχείριση και εκμετάλλευση των πόρων,  
Αλλά πρόστιμα, για υπερβολική αύξηση & αναποτελεσματικό έλεγχο κόστους. 

Ειδικές Συμβάσεις 
Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου: Συμβάσεις υλικών και υπηρεσιών  
Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών: Δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων το 
ακριβές έργο. Το έργο μπορεί να ποικίλει από αντικατάσταση ενός απλού 
ανταλλακτικού μέχρι σύνθετες και πολύπλοκες εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές καθώς 
και στις περιπτώσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι συμβάσεις χρόνου και υλικών 
αποτελούν μια καλή λύση. 

Συμφωνίες  
Βασική Συμφωνία Παραγγελιών: Μια Basic ordering agreement, ΒΟΑ είναι μια 
έγγραφη πράξη συναντίληψης, που γίνεται μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ μιας ΑΑ 
αρχής και ενός υποψήφιου Α, που περιέχει: 
τους όρους και τις προτάσεις (ή παραγγελίες) στις μελλοντικές συμβάσεις μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών κατά τη διάρκεια της ισχύος της ΒΟΑ,  
μια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη περιγραφή των προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
παρέχονται, και  
τις μεθόδους κοστολόγησης, τιμολόγησης και εκτέλεσης μελλοντικών παραγγελιών στο 
πλαίσιο της ισχύουσας ΒΟΑ. 
Συμφωνία Ανοικτής Παραγγελίας: Μια Blanket Purchase Agreement, BPA είναι 
μέθοδος αγορών, που αγοραστές χρησιμοποιούν για να καλύψουν αναμενόμενες 
επαναλαμβανόμενες ανάγκες προμηθειών& υπηρεσιών  
Κοινή Δήλωση Προθέσεων: Letter Of Intention, LOI είναι ένα έγγραφο, που 
περιγράφει μια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων μερών, προτού 
να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Τα LOI ομοιάζουν με τις γραπτές συμβάσεις, αλλά δεν 
είναι δεσμευτικές στα συμβαλλόμενα μέρη. Πολλά LOI, ωστόσο, περιέχουν διατάξεις 
που δεσμεύουν, όπως η συμφωνία μη-κοινοποίησης, η δέσμευση καλόπιστης 
διαπραγμάτευσης κλπ.  

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις  
Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα προσκλήσεων  
Περιεχόμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  
Παρόμοιες προσκλήσεις 
αίτηση προσφορών  
αίτηση παροχής πληροφοριών  
Επίσημες Προτάσεις  
Ορισμός 
Περιεχόμενο πρότασης 
Άτυπες Προτάσεις  
Ορισμός 
Περιλαμβάνει 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις  
Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα προσκλήσεων 

Οι βασικοί στόχοι είναι: 



Η σωστή πληροφόρηση που επιτρέπει ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. 
Η λήψη ορθών αποφάσεων επί στρατηγικών των προμηθειών. 
Η επίτευξη ευνοϊκών συμφωνιών και συμβάσεων. 
Η εκμετάλλευση ενός ευρύτερου φάσματος προτάσεων και λύσεων επί των προμηθειών. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι: 
Η πληροφόρηση των προμηθευτών και η πρόσκληση να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την υποβολή της καλύτερης πρότασης.  
Η σαφής καταγραφή και η τεκμηρίωση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών από 
τους αγοραστές.  
Η ανταγωνιστικότητα της επιλογής.  
Η πλατιά συμμετοχή προμηθευτών. 
Η τεκμηριωμένη απάντηση των προμηθευτών στις απαιτήσεις της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων. 
Η αμεροληψία της τεκμηριωμένης επιλογής της καλύτερης πρότασης.  

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις  
Περιεχόμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  
Ο καθορισμός και περιγραφή του συστήματος προς προμήθεια μαζί με τις 
επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές (Operational Requirements & 
Technical Specifications). 
Η συγγραφή υποχρεώσεων (Statement Of Work, SOW) προμηθευτή υλοποίησης έργου. 
Ο προσδιορισμός παραδοτέων  έργου (Contract Data Requirements List CDRL). 
Οι απαιτήσεις και διαδικασίες αξιολόγησης. 
Παρόμοιες προσκλήσεις 
αίτηση προσφορών  
αίτηση παροχής πληροφοριών  

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις  
Μια πρόταση (Ρroposal) είναι η γραπτή προσφορά από έναν προμηθευτή στην 
πρόσκληση ενός αγοραστή. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προτάσεων οι επίσημα 
αιτούμενες  προτάσεις (Formally solicited), οι άτυπες προτάσεις (Informally solicited) 
και οι μη αιτούμενες (Unsolicited). 
Επίσημες Προτάσεις: Περιλαμβάνουν 
Πίνακα απαιτήσεων και αντίστοιχων απαντήσεων, όπου αναφέρεται σελίδα και 
παράγραφος (ες/οι) της πρότασης που ικανοποιεί καθεμιά των απαιτήσεων. 
Σύνοψη, η οποία περιγράφει κύρια πλεονεκτήματα λύσεων πρότασης. 
Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποδεικνύει και παρουσιάζει πώς η κάθε απαίτηση θα 
ικανοποιηθεί και υλοποιηθεί. 
Περιγραφή της διαχείρισης και διοίκησης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
θα γίνεται η διαχείριση του προγράμματος. 
Ανάλυση οικονομικής προσφοράς, που παρέχει όλα τα στοιχεία κόστους, 
χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα & σχέδια υλοποίησης  προγράμματος. 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις  
Άτυπες Προτάσεις  
Οι άτυπες προτάσεις είναι συνήθως το  αποτέλεσμα συνομιλιών, που διεξήχθησαν 
μεταξύ προμηθευτών και υποψηφίων πελατών. Γενικά, μια άτυπη πρόταση 
περιλαμβάνει:   
Περιγραφή προϊόντων και δυνατοτήτων του προμηθευτή. 



Παρουσίαση βασικών σημείων& θεμάτων ανεπίσημης αίτησης αγοραστή. 
Περιγραφή απαιτήσεων & προδιαγραφών αγοραστή και τρόπων ικανοποίησης και 
υλοποίησης. 
Την οικονομική αξία της προσφοράς.  
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης συστήματος και προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Απόδειξη της εμπειρίας, ιστορικό πελατών, περιγραφές προηγούμενων έργων και 
συστημάτων. 

Διακήρυξη και Φάκελος Συμβάσεων 
Περιεχόμενο 
Τόμος–1, Όροι &Συνθήκες της Σύμβασης (Terms&Conditions), 
Τόμος–2, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις &Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Operational Requirements&Specifications) και 
Τόμος–3, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Παραρτήματα (Statement of Work and 
Annexes).  

ΕΠΟΠΣ- Τόμος–1, Όροι &Συνθήκες της Σύμβασης  
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τους γενικούς και τους ειδικούς όρους της σύμβασης. 

 
Οι γενικοί όροι της σύμβασης εξαρτώνται από την AA, συνήθως, όμως τα περιεχόμενα 
είναι όπως τα περιεχόμενα του αριστερού μέρους του πίνακα που ακολουθεί. 
 
Από την άλλη μεριά, ο ειδικοί όροι της σύμβασης εξαρτώνται από την AA αλλά και από 
το σύστημα ή το έργο και συνήθως περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα του δεξιού μέρους 
του πίνακα που ακολουθεί 

ΕΠΟΠΣ- Τόμος–2, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις &Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 

Επιχειρησιακές Απαιτήσεις (Operational Requirements,OR),  
Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Specifications,TS),  
Προδιαγραφές Λογισμικού (Software Requirements) και  
Ειδικές Απαιτήσεις (Special Requirements). 

Τα περιεχόμενα του κειμένου των επιχειρησιακών απαιτήσεων εξαρτώνται από το 
σύστημα. Έτσι, για ένα σύστημα Ραντάρ, συνήθως, είναι τα παρακάτω: 
 
 
Η προδιαγραφή είναι ένα σαφές σύνολο απαιτήσεων και χαρακτηριστικών που πρέπει να 
ικανοποιήσει ένα προϊόν, ένα σύστημα ή μια υπηρεσία. Όταν δεν ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της προδιαγραφής, τότε το προϊόν, το σύστημα ή η 
υπηρεσία είναι ‘εκτός προδιαγραφής’ (out of specification, OOS). 
Οι τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ) καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως τα 
επίπεδα ποιότητας, απόδοσης και επιδόσεων, ασφάλειας, τις διαστάσεις, τη συσκευασία, 
τη σήμανση κλπ ενός προϊόντος ή συστήματος υπό προμήθεια, ώστε αυτό να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Οι ΤΠ δε μπορούν να αναφέρονται 
σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε ονομαστικά ούτε ‘φωτογραφικά’.   

 
ΕΠΟΠΣ- Συγγραφή Υποχρεώσεων και Παραρτήματα  

Κύριο κείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (SOW) 
Ίδετε περιεχόμενα ενός SOW 



Παραρτήματα: 
Γλωσσάριο όρων, συντμήσεων και ακρωνύμων (Glossary of Terms, 
Abbreviations, Acronyms), 
Κατάλογος παραδοτέων (Contractor Data Requirements Lists, CDRLs), 
Περιγραφή και δομή παραδοτέων (Data Item Description, DID) 
Σχέδιο-πλαίσιο υλικοτεχνικής υποστήριξης (Logistic Support Concept, LSC), 
Σχέδιο περιεχομένου και δομής τεχνικών εγχειριδίων (Technical Manual TM 
Guidelines),  και 
Απαιτήσεις Ασφάλειας (Security Requirements). 
 Ίδετε περιεχόμενα ενός τυπικού SOW επιμελητείας 
 

ΕΠΟΠΣ- Συμβάσεις Επιμελητείας 
Σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης (OSM) 
Σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης (DLM) 
Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής υποστήριξης  (CLS) 
Σύμβαση παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης βάσει της απόδοσης (PBL). 

Σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης  
Οι συμβάσεις παροχής επιτόπιας συντήρησης (On-Site Maintenance, OSM) εκτελούνται 
από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όπου είναι εγκατεστημένα τα 
μηχανήματα  και συνήθως περιλαμβάνουν περιοδική συντήρηση και επιθεωρήσεις 
(προγραμματισμένες και μη), διορθωτική συντήρηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. 
 
Ίδετε μια τυπική σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης:  

Σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης  
Οι συμβάσεις εργοστασιακής συντήρησης (Depot Level Maintenance, 
In-Factory-Maintenance, DLM)  εκτελούνται από τον ανάδοχο στις εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις του, όπου είναι εγκατεστημένος όλος ο εξοπλισμός αλλά και τα μέσα 
υποστήριξης, επισκευών, ελέγχων, επιθεωρήσεων και τεστ. 
 
Μια τυπική σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης περιλαμβάνει: 

Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής υποστήριξης  
Η σύμβαση CLS ορίζεται ως μια προσχεδιασμένη μέθοδος, όπου η όλη ευθύνη συντήρησης 
και υλικοτεχνικής υποστήριξης ενός συστήματος ανατίθεται σε έναν ανάδοχο. 
Πλεονεκτήματα όπως: 

Δεν έχει ανάγκη τήρησης αποθεμάτων ανταλλακτικών και υλικών . 
Δεν υπάρχει ανάγκη επενδύσεων αγοράς μέσων επισκευών και τεστ. 
Δεν υπάρχει ανάγκη αγοράς του πακέτου των τεχνικών δεδομένων (TDP). 
Χρειάζεται πολύ λιγότερο προσωπικό για την υλικοτεχνική υποστήριξη του συστήματος 
και τη διαχείριση της σύμβασης. 
Επίτευξη χαμηλότερης τιμής υποστήριξης λόγω ανταγωνισμού. 
Εκμετάλλευση περισσότερων και αποτελεσματικότερων δυνατοτήτων συντήρησης και 
υποστήριξης. 
Επίτευξη σοβαρών αποταμιεύσεων του κύκλου ζωής του συστήματος. 
Διευκόλυνση λογιστικών διαδικασιών οικονομικών προϋπολογισμών. 
Οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη λόγω της σωρευμένης γνώσης και 
εμπειρίας του αναδόχου. 



Εγγυημένη υπευθυνότητα λειτουργικότητας και διαθεσιμότητας . 
Λιγότερα ‘κρυφά’  κόστη και παροχή περισσότερων υπηρεσιών από παραδοσιακή 
υλικοτεχνική υποστήριξη. 

Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής υποστήριξης  
Μειονεκτήματα, όπως: 
Ανάγκη συμβάσεων με ισχυρούς δεσμευτικούς όρους, καλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες και 
τις ανησυχίες επί των συμβάσεων CLS. 
Διασφάλιση ότι τα απαιτούμενα: ανταλλακτικά, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές πληροφορίες 
και τεχνική υποστήριξη μπορεί να είναι διαθέσιμα και από άλλους προμηθευτές, σε 
περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος της σύμβασης CLS αδυνατεί να ικανοποιήσει τις 
συμβατικές υποχρεώσεις. 
Ανάγκη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και 
αξιολόγησης της εκτέλεσης της σύμβασης CLS. 
Κάποιοι ‘ανταγωνιστές’  της παραδοσιακής υλικοτεχνικής υποστήριξης μπορεί να 
δημιουργήσουν προβλήματα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. 

– Ανάγκη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της απαρχαίωσης των 
μηχανημάτων και υλικών του συστήματος. 

– Ανάγκη μιας αποτελεσματικής και υψηλής συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των 
‘κρίκων’  της υλικοτεχνικής αλυσίδας. 

– Εξάρτηση από τον προμηθευτή. 

– Υπάρχουν κίνδυνοι ο ανάδοχος CLS να αποτύχει να προμηθεύσει τις συμβατικές 
στάθμες των απαιτούμενων υλικών, να αποτύχει να διαθέσει τα απαιτούμενα κρίσιμα 
υλικά για την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του συστήματος, να αθετήσει τους 
συμβατικούς χρόνους παροχής τεχνικής βοήθειας και επισκευών, να αποτύχει την 
επίτευξη της συμβατικής επιχειρησιακής διαθεσιμότητας ή να πτωχεύσει. 

Σύμβαση παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης βάσει της απόδοσης (PBL). 
    Η PBL (Performance-based Logistics) είναι μια στρατηγική υλικοτεχνικής 
υποστήριξης που χρησιμοποιείται, κυρίως, στην υποστήριξη στρατιωτικών συστημάτων. 
  
     Είναι ένα ολοκληρωμένο προσιτό πακέτο λειτουργίας και απόδοσης ενός 
συστήματος, σχεδιασμένο να βελτιστοποιήσει την ετοιμότητα και επίτευξη των στόχων 
των επιδόσεων και απόδοσης του συστήματος μέσω μιας μακροπρόθεσμης σύμβασης 
υλικοτεχνικής υποστήριξης με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές εξουσίας και ευθύνης για 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
    ‘Εν ολίγοις’, η σύμβαση PBL βασίζεται στα αποτελέσματα και όχι στην παροχή  
μεμονωμένων ανταλλακτικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης. 

Αξιολόγηση Προσφορών 
‘Καλύτερη’ προσφορά  
Βασικά διακριτά στάδια αξιολόγησης προσφορών 
Βασικά βήματα αξιολόγησης προσφορών  
Γενικά κριτήρια αξιολόγησης 

ΕΠΟ- Αξιολόγηση Προσφορών 
Καλύτερη προσφορά: Ως ‘καλύτερη’ προσφορά, εφόσον βέβαια ικανοποιεί τις 



τεχνικές προδιαγραφές, νοείται: 
Η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης έχει οριστεί το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής,  

ή 
Η προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας –τιμής (best value for money), 
εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης σύμβασης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική και ποιοτική άποψη προσφορά. 

ΕΠΟ- Αξιολόγηση Προσφορών 
Βασικά διακριτά στάδια αξιολόγησης προσφορών:  

Ποιοτική επιλογή, και  
Αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια της 
ποιοτικής επιλογής, για την ανάδειξη του αναδόχου και την ανάθεση της 
σύμβασης. 

Βασικά βήματα κατά την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων: 
Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών. 
Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 
Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
Παροχή διευκρινίσεων για της ανάγκες της ποιοτικής επιλογής 
Κατάταξη συμμετεχόντων, όταν προβλέπεται αριθμητικός περιορισμός 
υποψηφίων. 
Σύνταξη  έκθεσης ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης.  

ΕΠΟ- Αξιολόγηση Προσφορών 
Βασικά βήματα κατά την αξιολόγηση προσφορών ανάθεσης μιας σύμβασης, είναι: 

Γενική αξιολόγηση τεχνικών προσφορών. 
Παρουσιάσεις προσφορών, εφόσον προβλέπονται στα έγγραφα διαγωνισμού. 
Παροχή διευκρινίσεων για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης. 
Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις των συμβάσεων 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
Σύνταξη έκθεσης ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης. 
Έγκριση των εκθέσεων της ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης 
από το αρμόδιο όργανο ανάθεσης. 
Γενική αξιολόγηση οικονομικών προσφορών. 
Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών. 
Κατάταξη προσφορών. 
Σύνταξη τελικής έκθεσης αξιολόγησης. 

ΕΠΟ- Αξιολόγηση Προσφορών 
Κριτήρια Αξιολόγησης : Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών σε 
γενικές γραμμές είναι: 

Ικανοποίηση συγκεκριμένων ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των ΤΠ. 
Επίτευξη Λειτ., Αποδ., Αξιοπ. & Συντ. τεχνικών απαιτήσεων διακήρυξης. 
Καταλληλότητα προσφερομένων υλικών, Εργονομία και Ασφάλεια. 
Ομοιογένεια υλικών προς άλλα που χρησιμοποιούνται από τον αγοραστή. 
Ερευνητική, Μηχανική και Παραγωγική Ικανότητα & Δράση  
Διοικητική & Οικονομική σταθερότητα& αξιοπιστία καθώς και 
εγκαταστάσεις/θεση. 



Εγγύηση καλής λειτουργίας και υποστήριξης. 
Ποιότητα, ανταπόκριση και αξιοπιστία παρεχόμενης υποστήριξης & εκπαίδευσης. 
Εξασφάλιση εφοδιαστικής υποστήριξης. 
Εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμός για την τεχνική υποστήριξη. 
Ποιότητα παρεχόμενης τεχνικής βιβλιογραφίας και τεκμηρίωσης. 

Το αρμόδιο όργανο έγκρισης τελικής έκθεσης αξιολόγησης, έχει τις επιλογές: 
Αποδοχής σχετικής εισήγησης και ανάθεσης της σύμβασης, 
Απόρριψης προσφορών που κρίθηκαν ως απορριπτέες, και  
Ακύρωσης διαγωνισμού με τεκμηριωμένη εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. 

Ηλεκτρονικές Προμήθειες (e-Procurement) 
 Χρήση Διαδικτύου στη διεργασία των προμηθειών. 
 Μείωση χρόνου κύκλου προμηθειών, χαρτούρας, ολοκλήρωση με ΕΑ, βελτίωση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προμηθευτών προς όφελος αγοραστών. 
  ΔΔιιάάθθεεσσηη  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  σσυυσσττηημμάάττωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  σσυυγγκκρριιττιικκώώνν  ττιιμμώώνν  σσεε  
ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  μμοορρφφήή  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο..  
  ΠΠοολλλλάά  ππρροοϊϊόόνντταα  μμπποορροούύνν  νναα  ααγγοορραασσττοούύνν    μμέέσσωω  κκααττααλλόόγγωωνν  oonnlliinnee  οοιι  οοπποοίίοοιι  ππααρρέέχχοοννττααιι  
ααππόό  ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς,,  δδηημμοοσσιιεεύύοοννττααιι  ααππόό  ΜΜεεσσίίττεεςς  ήή  ααννττααλλλλάάσσσσοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ΑΑγγοορραασσττώώνν.. 
 Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για: 

Αποστολή παραγγελιών στους προμηθευτές, ειδικά για ανοικτές παραγγελίες (blanket 
orders) για μη ανοικτές παραγγελίες κατάλογοι και διαδικασίες παραγγελιών 
βελτιώνουν επικοινωνία/κύκλο παραγγελιών 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
Δημοπρασίες 
Προμήθειες σε πραγματικό χρόνο 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση, λογιστική και αποπληρωμή 

 
Ερωτήσεις 



 
Εισαγωγή στην  Επιμελητεία 
Στη θεματική ενότητα ‘Εισαγωγή στην Επιμελητεία’ παρουσιάζουμε συνοπτικά τα 
θέματα: 
· Ορισμός Συστήματος 
· Κύκλος Ζωής Συστήματος 
· Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επιμελητείας Συστήματος  
· Ορισμός και Ταξινόμηση της Επιμελητείας  
· Αντίστροφη Επιμελητεία- Reverse Logistics 
· Τι κάνει την Επιμελητεία Ανταγωνιστική; 
· Βασικά Στοιχεία και Δραστηριότητες Επιμελητείας 
· Το Κόστος της Επιμελητείας 
· Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας 
· Ηθική και δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας 
· Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας 
· Λειτουργικές Συνιστώσες της Επιμελητείας 
· Military and NATO Logistics 
 
Ορισμός Συστήματος 
Ορίζουμε ένα σύστημα ως τη ‘σύνθεση’  εκείνων των στοιχείων, που είναι (1) 
απαραίτητα για την εκτέλεση και εκπλήρωση της αποστολής και (2) αναγκαία για 
τη διασφάλιση μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής συντήρησης, υποστήριξης 
και επιμελητείας. Προκειμένου, όταν εμφανίζονται βλάβες ή διακοπές, να 
αποκαθίσταται, κατά τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, η 
πλήρης λειτουργία για την ολοκλήρωση της αποστολής. 
 

Κύκλος Ζωής Συστήματος 
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις διαδοχικές φάσεις του κύκλου της ζωής ενός 
συστήματος. 
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Ο Κύκλος Ζωής του Συστήματος 
  

Η εικόνα απεικονίζει τον κύκλο της ζωής όλων των συστημάτων. Ο κύκλος 
αρχίζει με τον προσδιορισμό της ‘ανάγκης’, η ανάγκη οδηγεί στη φάση του 
πλαισιακού ή του εννοιολογικού σχεδιασμού, ακολουθεί η φάση του ορισμού και 



της ανάλυσης -αφού έχει γίνει, προηγουμένως, η ενεργοποίηση της προμήθειας- 
έπεται η φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, μετά η φάση της παραγωγής 
ή/και της κατασκευής, κατόπιν η μακρά περίοδος της λειτουργίας και της 
επιμελητείας του συστήματος -μετά, βεβαίως, τη διενέργεια των σχετικών τεστ και 
της αξιολόγησης της αποδοχής- και τέλος η απόσυρση και η διάθεση του 
συστήματος.   

Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και  Επιμελητείας Συστήματος 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις δραστηριότητες του κύκλου ζωής ενός 
συστήματος δίνοντας έμφαση στη ροή, στις σχέσεις, στις δραστηριότητες και σε 
μερικές από τις αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται στη ζωή του 
συστήματος. 
 

 

 
Ορισμός της Επιμελητείας   
Η λέξη logistics προέρχεται από τις Ελληνικές και Λατινικές  λέξεις ‘Λογιστικός’ και 
‘Logisticus’, οι οποίες σημαίνουν κάνω υπολογισμούς και λογαριασμούς. 
Στη στρατιωτική ορολογία, η ολοκληρωμένη επιμελητεία ορίζεται ως  
‘η διεργασία του συστηματικού προσδιορισμού, σχεδιασμού, ανάπτυξης, 
παραγωγής, αγοράς, παράδοσης, εγκατάστασης και αναβάθμισης της 
ικανότητας της επιμελητείας μέσα από τις διεργασίες αγοράς των 
συστημάτων, υποσυστημάτων και εξοπλισμού’.  
Υπάρχουν επίσης οι παρακάτω ορισμοί:  
Γλωσσάριο όρων/ορισμών ΝΑΤΟ (AAP-6, 2002) 
Η τέχνη του προγραμματισμού και της πραγματοποίησης της μετακίνησης και 
συντήρησης των δυνάμεων, και υπό την ευρύτερη έννοια  ως οι επιχειρήσεις, οι 
διεργασίες και οι διαδικασίες, που σχετίζονται  με: 



· Σχεδιασμό, ανάπτυξη, απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, 
συντήρηση, απόσυρση και διάθεση εξοπλισμού. 

· Μεταφορά προσωπικού. 
· Απόκτηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διάθεση εγκαταστάσεων 

και ευκολιών. 
· Αγορά ή παροχή υπηρεσιών και, 
· Υποστήριξη ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών. 

 
Society Of Logistics Engineers, SOLE  
Επιμελητεία (Logistics)  είναι ο κλάδος της επιστήμης της διοίκησης και  της 
μηχανικής που ασχολείται με τις τεχνικές δραστηριότητες και διεργασίες, οι οποίες 
σχετίζονται με την πρόβλεψη, εκτίμηση, καθορισμό και προβολή των απαιτήσεων 
και αναγκών, το σχεδιασμό, απόκτηση, διάθεση και μεταφορική υποστήριξη, 
συντήρηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και διοίκηση των μέσων και 
των συστημάτων, καθώς και τη διάθεση των πόρων, για την υποστήριξη των 
αντικειμενικών σκοπών, των σχεδίων και των επιχειρήσεων ενός οργανισμού. 
 
Συμβούλιο Επιμελητείας ΗΠΑ 
Η διεργασία του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου της 
αποτελεσματικής και οικονομικής μεταφοράς, διανομής και  αποθήκευσης 
πρώτων υλών, προϊόντων  είτε υπό κατασκευή είτε τελειωμένων, διαχείρισης 
αποθεμάτων και διακίνησης των συναφών πληροφοριών από τον τόπο της 
προέλευσης και της παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των πελατών. 
 
Integrated Logistic Support, ILS  
Η αυστηρή, ενιαία και συνεχής διεργασία για  
(1) ενσωμάτωση παραμέτρων υποστήριξης στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του 
συστήματος και τη θεώρησή τους σε όλο τον κύκλο της ζωής του συστήματος, και  
(2) την έγκαιρη, αποδειγμένη και οικονομικά συμφέρουσα απόκτηση/παροχή 
όλων των απαραίτητων στοιχείων και μέσων της υποστήριξης και επιμελητείας 
(από τον/στον) πελάτη. 

   
Ταξινόμηση της Επιμελητείας  
1. Επιχειρηματική Επιμελητεία (Business logistics)  
Στόχος: παράδοση του σωστού αγαθού στο σωστό πελάτη και στη σωστή 
ποσότητα, χρόνο, θέση, κατάσταση και τιμή.  
Κύριοι τομείς: εφοδιασμός, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση, διαχείριση 
συμβάσεων, τεχνική υποστήριξη και εφαρμοσμένη μηχανική. 
Τρόποι: 
ü Χρησιμοποίηση ίδιων πόρων, μέσων, ανθρώπινου δυναμικού και 

τεχνολογίας/τεχνογνωσίας 
ü Ανάθεση με συμβάσεις σε τρίτες εταιρίες επιμελητείας (Third-party logistics, 

3PL) την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της επιμελητείας,   
ü Ανάθεση με σύμβαση σε ένα κύριο ανάδοχο της διαχείρισης όλων των 



απαραίτητων υπο-αναδόχων επιμελητείας  διαφόρων εταιριών 3PL. 
ü Κύριος ανάδοχος αναλαμβάνει  πλήρη ευθύνη εκτέλεσης όλων των 

δραστηριοτήτων επιμελητείας (Fourth-party logistics, 4PL). 
 
2. Ολοκληρωμένη (επίκτητη) επιμελητεία (Acquisition Logistics) 
ü Προσδιορισμός απαιτήσεων επιμελητείας 
ü Διασφάλιση ολοκλήρωσης& ενσωμάτωσης απαιτήσεων Logistics στο 

σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή 
ü Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, μέσων και προσωπικού υποστήριξης 

κατά την απόκτηση του συστήματος. 
 
3. Εργοστασιακή Επιμελητεία (Production Logistics) 
ü Περιγραφή διεργασιών/διαδικασιών μέσα σε μια βιομηχανία παραγωγής 

και κατασκευής συστημάτων και μηχανημάτων. 
ü Εξασφάλιση τροφοδοσίας κάθε μονάδας και τερματικού σταθμού 

παραγωγής και κατασκευής με το σωστό προϊόν, στη σωστή ποσότητα και 
ποιότητα, στο σωστό χρόνο.  

 
Reverse Logistics-Ορισμοί 
Στην εικόνα βλέπουμε την εστίαση και τις κύριες δράσεις της διεργασίας της 
ανάστροφης επιμελητείας!  

 

 Τι είναι η Αντίστροφη Επιμελητεία(ΑΕ, Reverse Logistics); 
 

ü Στρατιωτική ορολογία: Η διάθεση πλεονασματικών εύχρηστων 
εφοδίων ή άχρηστων που χρειάζονται αναδόμηση/μετασκευή για  
αναχρησιμοποίηση. 

ü Εμπορική ορολογία: Η διεργασία σχεδιασμού, υλοποίησης& ελέγχου 
αποτελεσματικής ροής πρώτων υλών, αποθεμάτων, προϊόντων και 
συναφών πληροφοριών από την κατανάλωση στην παραγωγή με σκοπό 
ανάκτηση μέρους αξίας ή επαναδιάθεσή τους. 

 
 



Reverse Logistics-Δραστηριότητες 
Στην ανάστροφη επιμελητεία οι κύριες δραστηριότητες είναι:  
· Διαχείριση υλικών και προϊόντων 
ü Συλλογή, μεταφορά, ταξινόμηση, διακίνηση, αποθήκευση άχρηστων και 

ανενεργών 
ü Χειρισμός εποχιακών αποθεμάτων 
ü Ανάκτηση υπολειμματικής αξίας 
ü Αποθεματοποίηση-ταξινόμηση 

· Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση 
ü Επαναχρησιμοποίηση υλικών/προϊόντων 
ü Επισκευή/επιδιόρθωση 
ü Μετασκευή 

· Διάθεση Επικίνδυνων υλικών 
· Διάθεση απαρχαιωμένου (obsolete) υλικού 

 
Reverse Logistics-Η Διεργασία 
Η διεργασία της ανάστροφης επιμελητείας εστιάζει στην διαδραστική δραστηριότητα του 
πελάτη, στην μεταφορά και αποθήκευση και στην επανάκτηση της αξίας των άχρηστων 
αγαθών και υλικών. Η αλυσίδα των κυρίων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις δράσεις: 

 
Πηγή: http://www.rlmagazine.com/img/edition04_ups.jpg 
  
Reverse Logistics-Μέγεθος και Κατανομή 
Εκτιμάται ότι ο τζίρος της ΑΕ (Reverse logistics) είναι περίπου το 4% του συνολι- 
κού τζίρου των Logistics ή το 1% του ΑΕΠ μιας χώρας. Στον πίνακα φαίνονται οι 
επιστροφές της ΑΕ (Πηγή:R.&T-L, Reverse Logistics Trends and Practices) 

 



Τι κάνει την επιμελητεία ανταγωνιστική; 
Τα βασικά συστατικά που ξεχωρίζουν την επιμελητεία και της δίνουν 
πλεονεκτήματα είναι: η ποιότητα, ο χρόνος και το κόστος !  

 

Βασικά Στοιχεία-Δραστηριότητες Επιμελητείας 
Στην εικόνα βλέπουμε τα βασικά στοιχεία και τις δραστηριότητες της επιμελητείας.  

 

 
Κόστος Επιμελητείας 
Το κόστος της Επιμελητείας ως ποσοστό του GDP σε παγκόσμια κλίμακα 
φαίνεται στον πίνακα (Rajeev Sharma,Prof. Center of Business Management, Bimtech)  
 
Χώρα  Κόστος Επιμελητείας ως % του GDP 
Korea     16 
China     15 
Japan     14 
India      13 
France    12 
UK     11 
USA     10 
 



Οι κυριότερες επισημάνσεις αναφορικά με το κόστος της επιμελητείας είναι οι 
παρακάτω. Είναι προφανές ότι βελτιώσεις σε οποιαδήποτε συνιστώσα και 
λειτουργία της Επιμελητείας, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να μειώσουν 
το κόστος και να βοηθήσουν στην κατάλληλη ανάπτυξη και διαχείριση των 
σπανίων εθνικών πόρων. 
ü Επηρεάζει και σχετίζεται με την οικονομία. Ο τζίρος της αυξάνεται με την 

ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο, πέφτει ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
ü Προσθέτει σημαντική αξία στην αξία όλων των αγαθών. 
ü Οι μεταφορές συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο τζίρο της. 
üü  ΗΗ  εεξξωωττεερριικκήή  ααννάάθθεεσσηη  ((OOuuttssoouurrcciinngg))  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  

εεξξεεττάάζζεεττααιι  μμεε  σσοοββααρρόόττηητταα,,  γγιιααττίί::    
ØØ  ΜΜεεττααββιιββάάζζεειι  ττιιςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  εεσσωωττεερριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  μμέέσσαα  ττηηςς  

ΕΕππιιμμεελληηττεείίααςς  μμιιααςς  εεττααιιρρίίααςς  σσεε  εεξξωωττεερριικκοούύςς  ππρροομμηηθθεευυττέέςς..  
ØØ  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη  πποουυ  ππηηγγάάζζεειι  ααππόό  ττηηνν  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  κκααιι  ττιιςς  

δδεεξξιιοοττεεχχννίίεεςς  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν..  
Ø ΕΕξξαασσφφααλλίίζζεειι  υυπποοσσττήήρριιξξηη  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς,,  λλοογγιισσττιικκήήςς,,  ννοομμιικκήήςς,,  

εευυκκοολλιιώώνν,,  μμέέσσωωνν,,  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  όότταανν  κκααιι  γγιιαα  όόσσοο  χχρρεειιάάζζοοννττααιι.. 
 
Για το κόστος της επιμελητείας στον κύκλο της ζωής ενός συστήματος 
επισημαίνουμε: 
ü Δαπάνες επιμελητείας και υποστήριξης φτάνουν μέχρι και 80% κόστους 

κύκλου ζωής συστήματος. 
ü Βραχυπρόθεσμο κόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής και αγοράς 

των συστημάτων είναι γνωστό και ελεγχόμενο. 
ü Μακροπρόθεσμες δαπάνες δεν εξετάζονται έγκαιρα, με αποτέλεσμα το  

‘παγόβουνο ορατότητας κόστους κύκλου ζωής συστήματος’ (παρακάτω 
εικόνα), 

ü Σημαντικό κόστος προέρχεται από φτωχή διοίκηση και  εσφαλμένες τεχνικές 
αποφάσεις στα αρχικά στάδια σχεδιασμού συστημάτων. 

ü Επιλογή τεχνολογιών/υλικών, σχεδιασμός διεργασιών κατασκευής, 
συσκευασία και μεταφορά υλικών, διάγνωση βλαβών, μέσα συντήρησης και 
υποστήριξης επηρεάζουν τις ‘βυθισμένες’  δαπάνες του παγόβουνου και 
ανεβάζουν το κόστος του κύκλου της ζωής του συστήματος. 

ü Είναι κρίσιμο, από την αρχή, να εξετάζουμε, εκτιμούμε και λαμβάνουμε 
υπόψη τις ‘βυθισμένες’  δαπάνες του παγόβουνου του κόστους του κύκλου 
της ζωής στις  αποφάσεις αγοράς ενός συστήματος. 

 



Λειτουργία

Διανομή-Μεταφορά

Ενέργεια

Εγκαταστάσεις

Μέσα Υποστήριξης και Τεστ
Συστήματα Πληροφορικής

Εφοδιαστική υποστήριξη

Συντήρηση
Αναβαθμίσεις-Τροποποιήσεις

Απρόβλεπτα

Απόσυρση

Κόστος Αγοράς +

Κόστη για:

Προσωπικό

Εκπαίδευση

Τεχνική υποστήριξη

Τεκμηρίωση

 

 
 
Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας 
Οι βασικές δράσεις και τα καθήκοντα των στελεχών της επιμελητείας είναι:  
ü Επιλογή καλύτερων προμηθευτών και ελαχιστοποίηση σπατάλης. 
ü Οργάνωση/βέλτιστη χρήση μέσων συσκευασίας, διακίνησης μεταφορών. 
ü Ελαχιστοποίηση χρόνου αποθήκευσης και βελτιστοποίηση  ποσοτήτων 

υλικών και αποθεμάτων. 
ü Διασφάλιση ικανοποίησης απαιτήσεων αξιοπιστίας/συντηρησιμότητας. 
ü Διασφάλιση παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό. 
ü Παρακολούθηση & ακριβής έλεγχος μέσων απεικόνισης της κατάστασης 

συστήματος 
ü Σχεδιασμός βέλτιστης χρησιμοποίησης προσωπικού, πόρων και μέσων 

υποστήριξης. 
ü Εκπόνηση, επεξεργασία, συντονισμός και διαχείριση διαδικασιών. 
ü Εκπόνηση, συντονισμός, εξασφάλιση, παρακολούθηση και έλεγχος των 

χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών επιμελητείας. 
ü Παρακολούθηση και έλεγχος παραμέτρων, στατιστικών στοιχείων και 

μετρήσεων αποδοτικότητας και λειτουργικότητας. 
ü Εκπόνηση, επεξεργασία και συντονισμός απαιτήσεων υποστήριξης. 
ü Εκπόνηση, επεξεργασία και συντονισμός πακέτων συμβάσεων αγορών, 

όσον αφορά την επιμελητεία. 
ü Συμμετοχή στην προετοιμασία, ανακοίνωση προκηρύξεων, αξιολόγηση 

προτάσεων και ανάθεση συμβάσεων προμήθειας. 
ü Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη χρήστη και πελάτη. 
ü Οργάνωση/προετοιμασία θέσεων/εγκαταστάσεων υποδοχής συστημάτων. 
ü Σχεδιασμός ενεργειών επιμελητείας κατά τη γήρανση, απόσυρση και 



διάθεση εξοπλισμού του συστήματος. 
ü Διαχείριση επιμελητείας προγραμμάτων και έργων αγοράς συστημάτων. 
ü Ανάληψη και εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, ανάλυσης και έρευνας 

σχετικά με απαιτήσεις υποστήριξης. 
ü Ανάπτυξη στρατηγικής επιμελητείας για τα διάφορα προγράμματα και 

διασφάλιση έγκαιρης εφαρμογής. 
ü Παροχή οδηγιών, συμβουλών και υποστήριξης, όπου και όταν χρειάζεται. 
ü Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων επί δραστηριοτήτων  επιμελητείας. 
ü Αξιολόγηση απόδοσης αναδόχων διαφόρων προγραμμάτων. 

 
Ηθική και δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας 
ΗΗ  ηηθθιικκήή  κκααιι  ηη  δδεεοοννττοολλοογγίίαα  εείίννααιι  κκρρίίσσιιμμοοιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  μμιιααςς  εεππιιττυυχχοούύςς  
εεππιιμμεελληηττεείίααςς..  ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  εεττααιιρρίίεεςς  έέχχοουυνν  ααυυσσττηηρροούύςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  
κκώώδδιικκεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααπποοδδεεκκττήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά..  ΠΠιισσττόόττηητταα  σσττηηνν  
εεττααιιρρίίαα,,  ααμμεερροολληηψψίίαα  μμεε  ττοουυςς  σσυυννεερργγάάττεεςς//ππεελλάάττεεςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  
ααφφοοσσίίωωσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν  έένναα  κκααλλόό  σσττέέλλεεχχοοςς  εεππιιμμεελληηττεείίααςς..    
  
ΣΣυυννοοππττιικκάά  έένναα  σσττέέλλεεχχοοςς  εεππιιμμεελληηττεείίααςς  ππρρέέππεειι  νναα::  
üü  ΑΑπποοφφεεύύγγεειι  ττηηνν  ααννήήθθιικκηη  ππρρόόθθεεσσηη,,  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ήή  σσυυμμββιιββαασσττιικκήή  ππρραακκττιικκήή  

σσττιιςς  σσχχέέσσεειιςς,,  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ..  
üü  ΕΕππιιδδεειικκννύύεειι  ππιισσττόόττηητταα  σσττηηνν  εερργγοοδδοοσσίίαα,,  εεππιιμμεελλώώςς,,  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττοουυ  

κκααννοοννιισσμμοούύςς,,  ννόόρρμμεεςς  κκααιι  κκώώδδιικκεεςς  μμέέσσαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττοουυ..  
üü  ΑΑπποοφφεεύύγγεειι  τταα  ππρροοσσωωππιικκάά  σσυυμμφφέέρροονντταα,,  ααττοομμιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  
ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  σσυυμμφφεερρόόννττωωνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυμμφφεερρόόννττωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..  

üü  ΑΑπποοφφεεύύγγεειι  μμίίζζεεςς,,  δδωωρροολληηψψίίεεςς,,  ππιισσττώώσσεειιςς//δδάάννεειιαα,,  εεκκππττώώσσεειιςς,,  εεξξόόδδοουυςς  
δδιιαασσκκέέδδαασσηηςς,,  χχάάρρεεςς  κκλλππ  ααππόό  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  
εεππηηρρεεάάσσοουυνν  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..  

üü  ΧΧεειιρρίίζζεεττααιι  ττηηνν  εεμμππιισσττεευυττιικκήή  κκααιι  ττηηνν  υυππηηρρεεσσιιαακκήή//εεττααιιρριικκήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  μμεε  
ππρροοσσοοχχήή  κκααιι  ττηηνν  ππρρέέπποουυσσαα  θθεεώώρρηησσηη  ττηηςς  δδεεοοννττοολλοογγίίααςς,,  ιισσχχύύοουυσσααςς  
ννοομμοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  κκααννόόννωωνν..  

üü  ΠΠρροοάάγγεειι  εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  μμεε  ττοουυςς  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  
μμέέσσωω  ααββρροοφφρροοσσύύννηηςς  κκααιι  ααμμεερροολληηψψίίααςς..  

üü  ΑΑπποοφφεεύύγγεειι  ππααρράάννοομμεεςς  ααμμοοιιββααίίεεςς  ααννττιισσττααθθμμίίσσεειιςς..  
üü  ΓΓννωωρρίίζζεειι  ττοο  γγρράάμμμμαα  κκααιι  ττοο  ππννεεύύμμαα  ττωωνν  ννόόμμωωνν  κκααιι  κκααννοοννιισσμμώώνν,,  ττωωνν  

σσχχεεττιικκώώνν  μμεε  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττεείίααςς..  
üü  ΕΕννθθααρρρρύύννεειι  ττηη  σσττήήρριιξξηη  μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  κκααιι  μμηη  ππρροοννοομμιιοούύχχωωνν  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν..  
üü  ΑΑπποοκκττάά  κκααιι  δδιιααττηηρρεείί  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα..  
üü  ΕΕκκττεελλεείί  ττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττεείίααςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  

εεθθννιικκοούύςς  κκααιι  δδιιεεθθννεείίςς  ννόόμμοουυςς,,  ήήθθηη,,  ππρραακκττιικκέέςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς,,  
κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππρρόόττυυππαα  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  ττοουυ  

üü  ΒΒεελλττιιώώννεειι  ττηη  θθέέσσηη  κκααιι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττοουυ  σσττεελλέέχχοουυςς  ττηηςς  
εεππιιμμεελληηττεείίααςς..  
  

Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας 



Επισημαίνουμε την υπεροχή της Νέας έναντι της Παραδοσιακής Επιμελητείας για 
τους λόγους που φαίνονται παρακάτω: 
ü Ολοκλήρωση μέσα στην οργανωτική δομή δραστηριοτήτων μηχανικής 

υποστήριξης και συντήρησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών, 
πληροφορικής και εκπαίδευσης. 

ü Στρατηγική προσέγγιση 
ü Συστημική προσέγγιση 
ü Διαδικτυακή πληροφόρηση, διαχείριση και έλεγχος 
ü Εξωτερική ανάθεση πολλών δραστηριοτήτων επιμελητείας  
ü Παγκοσμιοποίηση 
üü  Εξομοίωση/Προσομοίωση  
üü  Προσανατολισμός στον πελάτη.  

 
Λειτουργικές Συνιστώσες Επιμελητείας 
Οι λειτουργικές συνιστώσες της επιμελητείας είναι οι:  
ü Μηχανική της Επιμελητείας 
ü Διοικητική της Επιμελητείας 
ü Τεχνική Υποστήριξη 
ü Εφοδιασμός-Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά 

 
Μηχανική της Επιμελητείας 
Η Μηχανική της Επιμελητείας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
ü Αξιοπιστία (R) 
ü Διαθεσιμότητα (A) 
ü Συντηρησιμότητα (M) 
ü Ελεγξιμότητα (T) 
ü Εργονομία και Ασφάλεια 
ü Κύκλος Ζωής Συστήματος 

Η R επηρεάζει άμεσα το κόστος υποστήριξης κατά τον κύκλο της ζωής, το 
κόστος της εγγύησης, την επιλογή, τη φήμη του κατασκευαστή και την 
ανταγωνιστικότητα του στην αγορά. 
Ο Logistician πρέπει να είναι ενήμερος ότι η M είναι συνάρτηση σχεδιασμού και 
εγκατάστασης του συστήματος, διαθεσιμότητας προσωπικού με απαιτούμενες 
δεξιοτεχνίες, επάρκειας διαδικασιών συντήρησης και εξοπλισμού υποστήριξης 
και του φυσικού περιβάλλοντος που γίνεται η συντήρηση. Συνδυασμός υψηλών 
R και M έχει σαν αποτέλεσμα την υψηλή A. Έτσι, ο Logistician πρέπει να ξέρει 
καλά τις κατανομές και τα μοντέλα της Μ. 
Από την άλλη μεριά, η A είναι ένα κριτήριο της επίδοσης ενός συστήματος, που 
αποδίδει την R και την M και ορίζεται ως η πιθανότητα της επιχειρησιακής 
διάθεσης ενός συστήματος, όταν ζητηθεί να χρησιμοποιηθεί. 
Η Τ είναι ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού ενός  συστήματος, που αντανακλά της 
ικανότητα καθορισμού της επιχειρησιακής κατάστασης και εντοπισμού των 
βλαβών του κατά ένα έγκαιρο, έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο. 
Η εργονομία είναι (1) ο επιστημονικός τομέας, που ασχολείται με τη μελέτη και 
την ανάλυση της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανθρώπου και 
των άλλων στοιχείων ενός συστήματος, και (2) η τέχνη, η οποία εφαρμόζει τη 



θεωρία, τις αρχές, τα δεδομένα και τις προτάσεις αυτής της μελέτης και 
ανάλυσης. 
Τέλος τα έργα της ανάπτυξης παίρνουν αρκετό χρόνο και είναι δαπανηρά. 
Πρέπει να παραδίνονται εγκαίρως, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και 
να ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις& τεχνικές προδιαγραφές. Για 
να πετύχουν αυτό το σκοπό οι περισσότερες εταιρίες και υπηρεσίες ακολουθούν 
την προσέγγιση του κύκλου ζωής συστημάτων, που αποτελείται από μια 
σειρά φάσεων, καθορισμένων με σαφήνεια.  
 
 
Διοικητική της Επιμελητείας 
Η Διοικητική της Επιμελητείας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
ü Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας 
ü Ποιότητα (Π) 
ü Τεχνική Τεκμηρίωση Επιμελητείας  
ü Ειδικά Θέματα 
ü Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία 

Η σύνθεση (Configuration) ή διαμόρφωση (ιδιαίτερα στα συστήματα 
πληροφορικής) ενός συστήματος είναι η τεκμηριωμένη αρχιτεκτονική δομή και 
διάταξη όλων των λειτουργικών και φυσικών μονάδων ενός συστήματος 
σύμφωνα με τα φυσικά, λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία τους 
τα οποία περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια.  
Η Π ενός προϊόντος ή συστήματος ή υπηρεσίας είναι ο βαθμός κατά τον οποίο 
ένα σύνολο από εγγενή χαρακτηριστικά ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις 
προσδοκίες των πελατών. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με 
την Π. Η μια είναι η διασφάλιση Π (QΑ), η οποία είναι η πρόληψη των 
σφαλμάτων, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης και διοίκησης της Π 
(QMS) και ένα σύνολο από προληπτικές δραστηριότητες. Η άλλη είναι ο έλεγχος 
Π (QC), που είναι η ανεύρεση των σφαλμάτων, συνήθως, κατά τη διάρκεια 
διαφόρων τεστ, με τις γνωστές δραστηριότητες της επιβεβαίωσης, επαλήθευσης 
και επικύρωσης.  
Η τεχνική τεκμηρίωση είναι απαραίτητη στην επιμελητεία κάθε συστήματος και 
περιλαμβάνει: τα μηχανικά σχέδια, τα σχέδια εγκατάστασης, τα τεχνικά εγχειρίδια 
καθώς και το σύνολο των προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη, 
παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο του συστήματος.  
Κάθε στέλεχος επιμελητείας πρέπει να γνωρίζει ειδικά θέματα, όπως τεχνικές 
παραγωγής ιδεών, τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων, στατιστικές τεχνικές, 
ανάλυση SWOT, ανάλυση PEST, δομή επιχειρηματικού σχεδίου και μελέτης 
σκοπιμότητας.  
Τα στελέχη επιμελητείας πρέπει να είναι εξοικειωμένα με βασικές τεχνικές και 
μεθόδους, που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση προγραμμάτων και έργων, 
όπως: η αναλυτική δομή εργασιών, οι τεχνικές και μέθοδοι χρονικού 
προγραμματισμού PERT και CPM, το διάγραμμα Gantt, ο σχεδιασμό της 
επιμελητείας, οι τεχνικές επισκοπήσεις και έλεγχοι σχεδιασμού κ.λπ..  
 
 



Τεχνική Υποστήριξη 
Η Τεχνική Υποστήριξη περιλαμβάνει: 
ü Συντήρηση 
ü Ανάλυση Υποστηριξιμότητας 

Η Συντήρηση περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα που πρέπει να ξέρει καλά ο 
Logistician: 
ü Είδη Συντήρησης 
ü Ιεραρχία και Επίπεδα  Συντήρησης 
ü Παράμετροι  και Παράγοντες Συντήρησης 
ü Φιλοσοφία  και  Πρόγραμμα Συντήρησης 

 
Ανάλυση Υποστηριξιμότητας 
Η ανάλυση της υποστηριξιμότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: 
ü Εισαγωγή 
ü Προσέγγιση της Ανάλυσης  
ü Δείκτες  Μέτρησης της Απόδοσης  
ü Παραγωγή, Συλλογή, Εγγραφή, Ανάλυση και Αναφορά Δεδομένων   
ü Μέθοδοι Ανάλυσης  και Εργαλεία 
ü Προμήθεια και Υποστήριξη Συστημάτων με Βοήθεια  Πληροφορικής 

H AY (Logistics Support Analysis, LSA) είναι μια διεργασία ανάλυσης με την 
οποία προσδιορίζεται και αξιολογείται η απαραίτητη υποστήριξη ενός νέου 
συστήματος. Η διεργασία της LSA εφαρμόζεται κυρίως στην απόκτηση και 
ανάπτυξη μεγάλων αμυντικών συστημάτων. Ωστόσο, οι περισσότερες πρακτικές 
και αρχές της LSA  έχουν εφαρμογή, εξίσου καλά, και στην απόκτηση και 
ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών συστημάτων.  Η LSA με μια σειρά μεθόδων, 
τεχνικών& εργαλείων βοηθά: 
(1) στον αρχικό καθορισμό των κριτηρίων Υ,  
(2) στην αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών σχεδιασμών,  
(3) στον καθορισμό βασικών στοιχείων για την αρχική πρόβλεψη, προμήθεια, 
εφοδιασμό και συντήρηση, και  
(4) στην εκτίμηση της απαιτούμενης υποδομής σε ευκολίες, μέσα και πόρους σε 
όλο τον κύκλο λειτουργίας του συστήματος. 
Η κύρια έξοδος της LSA είναι η βάση πληροφοριών της Υ (Logistics Support 
Analysis Report, LSAR).  
 
Εφοδιασμός-Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά 
Η θεματική ενότητα ‘Εφοδιασμός-Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά’ περιλαμβάνει 
Θέματα Εφοδιαστικής Υποστήριξης, τις Προμήθειες και Συμβάσεις και Βασικά 
Στοιχεία Οικονομικών.  

 
Θέματα Εφοδιαστικής Υποστήριξης 
ü Εφοδιασμός 
ü Αποθέματα και Διαχείριση 



ü Κωδικοποίηση Υλικών 
ü Συσκευασία –Διακίνηση –Αποθήκευση –Μεταφορά Υλικών 

 
Η εφοδιαστική υποστήριξη συνίσταται από υλικά, πληροφορίες, προσωπικό και 
δραστηριότητες σχετικές με απαιτήσεις, πρόβλεψη, προμήθεια, παραλαβή, 
εναποθήκευση, διάθεση και διακίνηση υλικών καθώς και με τη διαχείριση και 
συντήρηση αποθεμάτων σε όλο τον κύκλο ζωής των διαφόρων συστημάτων. 
Η εφοδιαστική υποστήριξη ενός συστήματος αρχίζει με τη φάση της αξιολόγησης  
και των τεστ αποδοχής του συστήματος, συνεχίζεται στη νηπιακή και ωφέλιμη 
φάση και περατώνεται με το τέλος της φάσης γήρανσης του συστήματος. Πρέπει 
να είναι δυναμική και να προσαρμόζεται άμεσα στις αλλαγές του συστήματος τις 
σχετικές με την λειτουργία, εγκατάσταση, χρησιμοποίηση, τροποποίηση, 
αποτελεσματικότητα, πολιτική  επισκευών καθώς και το περιβάλλον. 
Στις λεπτομερείς παρουσιάσεις της Ενότητας ΕΠΟ παρουσιάζονται η εφοδιαστική 
αλυσίδα, τα αποθέματα και η διαχείρισή τους, η κωδικοποίηση των υλικών, 
καθώς και η συσκευασία – χειρισμός – αποθήκευση – μεταφορά των υλικών.  
 
 
Προμήθειες και Συμβάσεις 
ü Γενικά  
ü Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας Συστημάτων 
ü Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων 
ü Συμφωνίες  
ü Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις  
ü Διακήρυξη και Φάκελος Συμβάσεων 
ü Συμβάσεις Επιμελητείας 
ü Αξιολόγηση Προσφορών 
 
Η διεργασία των προμηθειών είναι η αγορά ή απόκτηση ή μίσθωση αγαθών, 
συστημάτων ή/και υπηρεσιών στην καλύτερη δυνατή συνολική τιμή για όλο 
τον κύκλο ζωής, στη σωστή ποιότητα και ποσότητα, στο σωστό χρόνο και 
θέση και από τη σωστή πηγή για το άμεσο όφελος του αγοραστή ή του 
χρήστη. 
Στα στρατιωτικά συστήματα -ιδιαίτερα στα συστήματα μεγάλης 
κλίμακας- αντί του όρου προμήθεια (Procurement) χρησιμοποιείται ο 
όρος απόκτηση (Αcquisition).  
Έτσι, η απόκτηση ενός συστήματος περιλαμβάνει τον ορισμό του πλαισίου 
των επιχειρησιακών απαιτήσεων και των απαιτήσεων της υλικοτεχνικής 
υποστήριξης, τη διεργασία της σύμβασης, το σχεδιασμό, ανάπτυξη, 
παραγωγή και την εγκατάσταση του συστήματος για την ικανοποίηση των 
αναγκών του αγοραστή. Η απόκτηση, λοιπόν, είναι μια έννοια πλατύτερη από 
την προμήθεια και καλύπτει τον όλο κύκλο της ζωής του συστήματος. 
Σε επόμενη παρουσίαση περιγράφομε συνοπτικά τις διεργασίες της 
απόκτησης ή της προμήθειας των συστημάτων, την τιμολόγηση και τους 
τύπους των συμβάσεων, την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το φάκελο 
των συμβάσεων, τις συμβάσεις επιμελητείας, την αξιολόγηση των 



προσφορών, τους χρήσιμους διαδικτυακούς τόπους και τη νομοθεσία των 
προμηθειών.  

Βασικά Στοιχεία Οικονομικών 
ü Εισαγωγή 
ü Οικονομικές Εκθέσεις και Δηλώσεις  
ü Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
ü Η Διεργασία του Προϋπολογισμού  
ü Ανάλυση της Διαχρονικής Αξίας του Κεφαλαίου  
ü Απόσβεση & Απομείωση Κεφαλαίων και Αγαθών  

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πηγών προμήθειας των συστημάτων 
χρειάζεται την ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών ανάλυσης και αξιολόγησης 
της οικονομικής κατάστασης των προμηθευτών. Είναι ευνόητο ότι εάν η 
οικονομική κατάσταση και οι δυνατότητες του προμηθευτή δεν είναι 
ικανοποιητικές, είναι πολύ πιθανόν  να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στη 
λειτουργία, υποστήριξη, ποιότητα, διαθεσιμότητα και χρόνο παράδοσης του 
συστήματος. 
Οι Logisticians πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές και στοιχεία των οικονομικών, 
που θα χρησιμοποιήσουν στη διαχείριση και διοίκηση δραστηριοτήτων της 
επιμελητείας, ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των  πηγών των προμηθευτών στη 
φάση της αγοράς των συστημάτων, στο σχεδιασμό του ετήσιου προϋπολογισμού 
της επιμελητείας των συστημάτων και στην εκπόνηση διαφόρων μελετών και 
αναλύσεων κόστους-οφέλους και αποτελεσματικότητας των αποφάσεων 
επιμελητείας συστημάτων.  
 
 
Military and NATO Logistics 
 

· NATO Logistics 
· Τα Logistics των Ενόπλων Δυνάμεων 

 
NATO Logistics 
ü Το NATO Logistics Handbook (NLH), που εκδίδεται υπό την αιγίδα της 

Επιτροπής Επιμελητείας (Logistics Committee, LC), στοχεύει να διδάξει 
στους logisticians όλων των βαθμίδων τις βασικές αρχές, πολιτικές, 
προγράμματα, πρακτικές& υπηρεσίες που θα συναντήσουν στη διάρκεια 
της υπηρεσίας των. 

ü Το εγχειρίδιο αυτό δεν είναι ένα επίσημο κείμενο και δεν  θα πρέπει να 
επικαλείται ως επίσημη αναφορά. Δεν εκπροσωπεί την επίσημη γνώμη ή 
θέση του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών, των Διοικήσεων και Οργανισμών επί 
όλων των θεμάτων πολιτικής. 

ü Ωστόσο, το NLH είναι ένα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο εγχειρίδιο για όλους 
τους αξιωματικούς της ΠΑ.  

ü  ΕΔΩ! (Hyperlink address) Είναι ένα το τελευταίο (2012) αντίγραφο του 
εγχειριδίου. 

 
Τα Logistics των Ενόπλων Δυνάμεων 



 
ü Συνεταιρεστική Επιμελητεία (Cooperative Logistics) 
Στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να αυξήσουν τη 
λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΣΕ έχουν αναπτύξει τη 
Συνεταιρεστική Επιμελητεία η οποία βασίζεται  στη φιλοσοφία της λειτουργίας 
ενός μηχανισμού, όπου οι απαιτήσεις οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρισης 
μπορούν να ικανοποιηθούν από τα διαθέσιμα μέσα,  υλικά και υπηρεσίες 
οποτεδήποτε, με την ελάχιστη δυνατή υστέρηση και την άριστη τιμή. Αυτό 
μπορεί να διασφαλιστεί αν ηλεκτρονικά συγκεντρώνουμε σε μια βάση 
πληροφοριών και  διαθέτουμε στους συδρομητές όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των Logistics. Οι κύριες 
συνιστώσες αυτού του μηχανισμού είναι: 
Το Ανταλλακτήριο Αποθεμάτων και Μέσων (Stock Holding and Asset 
Requirements Exchange) το οποίο παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα 
της αναφοράς και διάθεσης όλων των στοιχείων σχετικά με την διάθεση μέσων 
και υλικών προς αγορά ή ανταλλαγή.  
Η Κοινή Διαχείριση  Υλικών (Common Item Materiel Management), στοχεύει 
στη μεικτή διαχείριση όλων των κοινών υλικών των συνδρομητών 
διασφαλίζοντας ένα εικονικό αποθετήριο υλικών (virtual stock pooling). Αυτό 
επιτρέπει στις ΕΔ να ελαττώσουν κατά πολύ τα αποθέματα και τους κινδύνους 
μελλοντικών πλεονασμάτων και ταυτόχρονα να βελτιώσουν το επίπεδο 
υποστήριξης  
Ηλεκτρονικές Προμήθειες Υλικών (Provisioning File Items), στοχεύοντας στην 
ηλεκτρονική εμπορική δυνατότητα όπου τα υλικά μπορούν μα παραγγελθούν 
on-line μέσω του συστήματος του Ανταλλακτηρίου Αποθεμάτων και Μέσων.  
Βήμα Εφαρμοσμένης Συμβούλευσης Logistics (Forum Applied Logistics 
Consultancy NATO), προάγει τη συνεργασία στο πεδίο της ΣΕ, μελετώντας, 
συζητώντας, εκπαιδεύοντας, οργανώνοντας σχολεία, σεμινάρια και ομάδες 
εργασίας. 
Πιστεύω ότι τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας (αλλά και τα Δημοσίας Τάξης/ 
Προστασίας του Πολίτη  και Ναυτιλίας/ Αιγαίου) πρέπει να προχωρήσουν στην 
ανάπτυξη ενός Συστήματος Διακαλαδικής Επιμελητείας των ΕΔ/ΣΑ για τη 
διαχείριση, απόκτηση, υποστήριξη, λειτουργία διαδικτυακής βάσης 
πληροφοριών που αφορούν ανταλλαγή και διάθεση κοινών συστημάτων και 
εφοδιαστικών υλικών, αποθεμάτων, πλεονασμάτων και υπηρεσιών 
υποστήριξης κατά τη φιλοσοφία και τα πρότυπα της Υπηρεσίας Υποστήριξης 
του ΝΑΤΟ (NSPA, NATO Logistics Stock Exchange). Είναι βέβαιο ότι το 
αποτέλεσμα θα είναι επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση της 
δημοσιονομικής δαπάνης και καλύτεροι χρόνοι υστέρησης προμηθειών. 
Εννοείται ότι για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθεί τροποποίηση /  
εκσυγχρονισμός  των υφισταμένων θεσμικών κειμένων που καλύπτουν την 
Σ.Ε. των κλάδων (ΕΔ/ΣΑ) των εν λόγω Υπουργείων. 

 
ü Πως μετράται η αξία στα Logistics των Ελληνικών ΕΔ; 
Η Αμυντική Πολιτική της χώρας προσδιορίζει το πότε και πώς θα 
χρησιμοποιηθεί η στρατιωτική ισχύς της εναντίον της πιθανής απειλής που 



αμφισβητεί τα συμφέροντα ασφαλείας με προεξάρχοντα τα κυριαρχικά 
δικαιώματα ή ακόμη και ζωτικά συμφέροντα. Βασικές συνιστώσες της 
αμυντικής πολιτικής είναι η ικανότητα και η ετοιμότητα των ΕΔ. Ο κυρίαρχος 
παράγων και το κριτήριο της ετοιμότητας είναι η πιθανότητα της 
επιχειρησιακής διάθεσης των οπλικών συστημάτων (Διαθεσιμότητα), όταν, 
όπου και όσο ζητηθούν. Όπως αναλύσαμε στην παρουσίαση, η 
διαθεσιμότητα είναι συνάρτηση  μιας σειράς πεδίων της επιμελητείας όπως:   
Αξιοπιστία, Συντηρησιμότητα, Υποστηριξιμότητα.  
Τα πεδία αυτά έχουν  ποσοτικοποιηθεί με αξιακούς δείκτες μέτρησης της 
απόδοσης (Performance Indicators), όπως:  Αποτελεσματικότητα  της 
ικανότητας υποστήριξης, τεχνική ανταπόκριση, χρόνοι ικανοποίησης των 
αιτήσεων των υλικών, πιθανότητα διάθεσης των αιτούμενων υλικών στις 
αποθήκες αποθεμάτων, αποτελεσματικότητα μεταφοράς, μέσοι χρόνοι 
εντοπισμού βλαβών, μέσοι χρόνοι διορθωτικών συντηρήσεων, χρόνοι 
επισκευών ανά επισκευάσιμο υλικό, εργατώρες συντήρησης ανά ενέργεια 
συντήρησης, ρυθμοί ανεπιτυχών επεμβάσεων προσωπικού συντήρησης κ.λπ. 
Ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί αυτοί οι δείκτες δίνουν την αξία στην ΣΕ. 

 
ü Η οικονομική κρίση στην  Ελλάδα και η διαχείριση των Logistics στις 

Ελληνικές ΕΔ. 
Ήταν αναπόφευκτο ότι η βαθειά οικονομική κρίση θα είχε αντίκτυπο στην 
αμυντικές δαπάνες παράλληλα με τη χρόνια ύφεση στην ανάπτυξη,  την 
κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και το βάρος του δημόσιου χρέους.  
Οι αμυντικές δαπάνες, τόσο στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ όσο, και περισσότερο, στη 
χώρα μας μειώνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής 
κρίσης και ύφεσης παρόλο ότι η επένδυση στην άμυνα στηρίζει τη 
σταθερότητα,  την εμπιστοσύνη και τη ψυχολογία που χρειάζονται για τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.  
Συγκρίνοντας  τις προϋπολογισθείσες αμυντικές δαπάνες του έτους 2014 με το 
μέσο όρο των  ετών 2009-2013, όσον αφορά τις πιστώσεις για Logistics 
έχουμε λίαν σημαντική μείωση ~40%. 
Αν οι δαπάνες της υποστήριξης μειώθηκαν κατά 40%, μπορεί αβασάνιστα να 
πούμε ότι και η ικανότητα και η ετοιμότητα των ΕΔ μειώθηκαν κατά 40%; 
Ασφαλώς, και όχι. 
Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών, η νέα δομή δυνάμεων, η 
κατάργηση στρατοπέδων και η μετεγκατάσταση-συνένωση Σχηματισμών και 
Μονάδων, η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού εύρους αναγκών των ΕΔ με 
ίδια μέσα, μέσω της αξιοποίησης στο έπακρον των στρατιωτικών εργοστασίων 
και του εξειδικευμένου προσωπικού, η χρήση προσομοιωτών εκπαίδευσης 
επιχειρησιακού προσωπικού, ο εξορθολογισμός της χρήσης και προμήθειας 
ανταλλακτικών, ειδών συντήρησης και λοιπού εξοπλισμού μαζί με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ασφαλώς, συνέδραμαν στην μεγάλη αυτή 
οικονομία της ΣΕ, κρατώντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα 
πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη  (Minimum Military Requirements).  
Πιστεύω ότι η ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη και ευημερία είναι 
αδιαίρετα.  



Οι επενδύσεις στην άμυνα και ασφάλεια, εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον 
πολιτικής σταθερότητας, ενισχύουν και βελτιώνουν την ψυχολογία και 
το κλίμα της οικονομίας, αποτελούν  βασική προϋπόθεση για κάθε ξένη 
και εγχώρια επένδυση και προστατεύουν τις υπάρχουσες υποδομές.  
Από την άλλη μεριά, η Τουρκία, παρά την κάποια βελτίωση στο κλίμα των 
διμερών σχέσεων τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί την κύρια και πιο 
άμεση εξωτερική απειλή για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και κυριαρχικά 
δικαιώματα. 
Έτσι, είναι απαραίτητο η χώρα να επενδύσει στην άμυνα και ασφάλεια, 
μη φειδόμενη το κόστος (που εξάλλου θα επιστρέψει και με το 
παραπάνω μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας) και το οποίο δεν 
πρέπει   να είναι κάτω από 2% του ΑΕΠ. 
Πιστεύω, επίσης, ότι  η ΣΕ, με το μερίδιο της πίτας που της αναλογεί από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί να είναι αποδοτική και αποτελεσματική 
(efficient and effective) και να στηρίξει και διασφαλίσει την ικανότητα και 
ετοιμότητα των ΕΔ. Από την άλλη μεριά, για περαιτέρω βελτίωση της 
αποδοτικότητας και των δαπανών της ΣΕ θα πρότεινα: 
Ο δείκτης της  Ελληνικής Βιομηχανικής Επιστροφής (ΕΒΕ) από τις υπηρεσίες 
του ΝΑΤΟ είναι κάτω από 0.5 την τελευταία πενταετία,  πράγμα που σημαίνει 
ότι η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, παίρνει πολύ λιγότερα από ότι η Ελλάδα 
δίνει στο ΝΑΤΟ Έτσι πρέπει το ΥΕΘΑ, μέσω των εθνικών του αντιπροσώπων, 
να συντονίζει τα θέματα που αφορούν την ΒΕ, μέσω των διεθνών οργανισμών 
με στόχο την επίτευξη υψηλού δείκτη ΕΒΕ ( >1 ). 
Οι κλάδοι των ΕΔ πρέπει να μεγιστοποιήσουν την κάλυψη του μεγαλύτερου 
δυνατού εύρους αναγκών υποστήριξης των με ίδια μέσα και προσωπικό 
υποστήριξης. 
Τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας,  Δημοσίας Τάξης/Προστασίας του Πολίτη  και 
Ναυτιλίας πρέπει να μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής 
βιομηχανίας στις προμήθειες των ΕΔ και ΣΑ,  συμβάλλοντα,  έτσι,  στη μείωση 
εισαγωγών, αύξηση εγχώριας απασχόλησης, δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
και στη μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.  Αυτό θα 
επιτευχθεί εφόσον η εγχώρια αμυντική βιομηχανία εξυγιανθεί, γίνει 
περισσότερο ανταγωνιστική και επαγγελματική και θα βλέπει τη συμβολή της 
στον όλο κύκλο της ζωής των οπλικών συστημάτων. 
Ο αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής των προμηθειών πρέπει να είναι η 
επίτευξη της καλύτερης τιμής τηρώντας τις τεχνικές και ποιοτικές 
προδιαγραφές καθώς και τα χρονοδιαγράμματα. Για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού χρειάζεται πιστή τήρηση των βασικών αρχών της μεγιστοποίησης: της 
συνένωσης (προφανώς εκεί όπου είναι εφικτό και δυνατό) των προμηθειών 
κοινών υλικών και υπηρεσιών (καλύτερη τιμή), του διεθνούς και εγχώριου 



ανταγωνισμού (καλύτερη τιμή και χρονοδιαγράμματα παράδοσης), ο δίκαιος 
μερισμός μεταξύ των προμηθευτών της αγοράς, η διαφάνεια και ευελιξία 
(σωστή ανάπτυξη της οικονομίας) καθώς και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος 
(καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία).  
Η συνολική προσαρμογή των υπηρεσιών των προμηθειών των υπουργείων 
Άμυνας και Ασφάλειας στο νέο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων του ΥΠΑΑΝ πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα μέσα στην προσεχή 
διετία επιτυγχάνοντας, έτσι, τους στόχους της συνένωσης των κοινών 
προμηθειών, της διαφάνειας και ευελιξίας, της ελαχιστοποίησης του κόστους 
των προκηρύξεων, της επίτευξης οικονομιών κλίμακας και της μείωσης της 
δημοσιονομικής δαπάνης. 
Τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας αλλά και τα Δημοσίας Τάξης/Προστασίας 
Πολίτη και Ναυτιλίας) πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ενός 
Συστήματος Διακλαδικής Επιμελητείας (Cooperative Logistics) των ΕΔ/ΣΑ για 
τη διαχείριση, απόκτηση, υποστήριξη, ανταλλαγή και διάθεση κοινών 
συστημάτων και εφοδιαστικών υλικών, αποθεμάτων, πλεονασμάτων και 
υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη φιλοσοφία και τα πρότυπα της Υπηρεσίας 
Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (NSPA, NATO Logistics Stock Exchange). Είναι 
βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα είναι επίτευξη οικονομιών κλίμακας,  μείωση της 
δημοσιονομικής δαπάνης και καλύτεροι χρόνοι υστέρησης προμηθειών. 



Γενικά Περί Επιμελητείας (Logistics)

Παρουσίαση:
Σ.Α.ΣΙ. - ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Παρουσιαστής
Αναστάσιος Μπασαράς



ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
Σμχος (ΜΗ) ε.α. Αν. Στέλ. (τέως) ΝΑΤΟ, Συγγραφέας, 
Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα.  Απόφοιτος ΣΙ/ΣΜΑ, επιτυχών πρώτος. MSc  (Kent, 
UK). Απόφοιτος πολλών σχολείων Πληροφορικής και Π/Ε (Βέλγιο, Γαλλία,ΝΑΤΟ), 
Logistics M/Ε (Portland State University, ΗΠΑ).
Εκτενής γνώση και εμπειρία στην απόκτηση, διαχείριση/υποστηριξη μεγάλων 
συστημάτων, μηχανική RAMT (Reliability-Availability-Maintainability-Testability), 
Configuration Management, Πληροφορική, Ποιότητα και Μηχανική συστημάτων . 
Εξωτερικός καθηγητής, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Συγγραφέας των εγχειριδίων:
–Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
–Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, θεωρία και Παραδείγματα 
–Logistics: Management, Engineering & Support
–Πληθώρας άρθρων, προτύπων λειτουργικών διαδικασιών, οδηγιών, κανονισμών 
και εφαρμογών πληροφορικής.
Υπηρέτησε πάνω από  25 χρόνια στην ΠΑ . Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά 
από αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 μέχρι το 2010, 
επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" του 
Προγράμματος Αεράμυνας του ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ (Λουξεμβούργο). Συνιδρυτής και 
Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., Συνιδρυτής και Σύμβουλος Δ/Σ του Σ.Α.Σ.Ι. Μέλος  Αερ. 
Ακαδ. 
Είναι νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, πατέρας  τριών παιδιών 
Κωνσταντίνου (+), Αργυρούλας (+) και Γιώργου. 



üΟρισμός Συστήματος
üΚύκλος Ζωής Συστήματος
üΡοή Επιχειρησιακής Λειτουργίας &Επιμελητείας Συστήματος
üΟρισμός και Ταξινόμηση Επιμελητείας 
üΑντίστροφη Επιμελητεία- Reverse Logistics
üΤι κάνει την Επιμελητεία Ανταγωνιστική;
üΒασικά Στοιχεία-Δραστηριότητες Επιμελητείας
üΚόστος της Επιμελητείας
üΈργο Στελεχών Επιμελητείας
üΗθική & δεοντολογία Στελεχών Επιμελητείας
üΝέα vs Παραδοσιακή Επιμελητεία
üΛειτουργικές Συνιστώσες Επιμελητείας
üΙστορία Logistics
üΕθνική Στρατηγική Logistics
üLogistics 21ου Αιώνα

Περίγραμμα Θεμάτων



Ορίζουμε ένα σύστημα ως τη ‘σύνθεση’ εκείνων 
των στοιχείων, που είναι:

(1) απαραίτητα για την εκτέλεση και 
εκπλήρωση της αποστολής και
(2) αναγκαία για τη διασφάλιση μιας 
αποδοτικής και αποτελεσματικής 
συντήρησης, υποστήριξης και επιμελητείας, 

Προκειμένου, όταν εμφανίζονται βλάβες ή 
διακοπές, να αποκαθίσταται, κατά  τον 
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, 
πλήρης λειτουργία για ολοκλήρωση αποστολής.

Ορισμός Συστήματος



Ο Κύκλος  της Ζωής  ενός Συστήματος



Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας &  Επιμελητείας Συστήματος



Η λέξη logistics προέρχεται από τις Ελληνικές και 
Λατινικές  λέξεις ‘Λογιστικός’ και ‘Logisticus’, οι οποίες 
σημαίνουν κάνω υπολογισμούς και λογαριασμούς. 
Ορισμός logistics
Γλωσσάριο όρων/ορισμών ΝΑΤΟ (AAP-6, 2002)  

Society Of Logistics Engineers, SOLE 

Συμβούλιο Επιμελητείας ΗΠΑ

Integrated Logistic Support, ILS

Ορισμός της Επιμελητείας



ØΣτόχος: παράδοση του σωστού αγαθού στο σωστό πελάτη και στη 
σωστή ποσότητα, χρόνο, θέση, κατάσταση και τιμή. 

ØΚύριοι τομείς: εφοδιασμός, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση, 
διαχείριση συμβάσεων, τεχνική υποστήριξη και εφαρμοσμένη 
μηχανική.

Επιχειρηματική Επιμελητεία
(Business logistics)

Ολοκληρωμένη (επίκτητη) επιμελητεία 
(Acquisition Logistics)

Εργοστασιακή Επιμελητεία 
(Production Logistics)

Σκοπός ,Τομείς και Ταξινόμηση Επιμελητείας 



Ποιότητα Χρόνος

Κόστος

Τι κάνει την επιμελητεία ανταγωνιστική;

Συστατικά ανταγωνιστικής επιμελητείαςΣυστατικά ανταγωνιστικής επιμελητείας





Βασικά Στοιχεία-Δραστηριότητες Επιμελητείας



Το κόστος της Επιμελητείας ως ποσοστό του GDP σε παγκόσμια
κλίμακα φαίνεται στον πίνακα (Rajeev Sharma,Prof. Center of 

Business Management, Bimtech)

Χώρα Κόστος Επιμελητείας
ως % του GDP

Korea 16
China 15
Japan 14
India 13
France 12
UK 11
USA 10

Το κόστος της επιμελητείας στον κύκλο της ζωής ενός συστήματος 
αναλύεται και απεικονίζεται στην επόμενη διαφάνεια.

Κόστος Επιμελητείας



Κόστος Επιμελητείας



Το έργο περιλαμβάνει:
• Εκπόνηση, επεξεργασία και συντονισμός απαιτήσεων 

υποστήριξης, πακέτων συμβάσεων αγορών, όσον αφορά την 
επιμελητεία.

• Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη χρήστη και 
πελάτη.

• Οργάνωση/προετοιμασία θέσεων/εγκαταστάσεων υποδοχής 
συστημάτων.

• Παροχή οδηγιών, συμβουλών και υποστήριξης, όπου και όταν 
χρειάζεται.

Και ένα πλήθος άλλων καθηκόντων όπως φαίνεται εδώ!

Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας



Η ηθική και η δεοντολογία είναι κρίσιμοι συντελεστές μιας επιτυχούς Η ηθική και η δεοντολογία είναι κρίσιμοι συντελεστές μιας επιτυχούς 
επιμελητείας. Οι περισσότερες εταιρίεςεπιμελητείας. Οι περισσότερες εταιρίες//υπηρεσίες έχουν αυστηρούς υπηρεσίες έχουν αυστηρούς 
κανόνες και κώδικες οι οποίοι καθορίζουν την αποδεκτή συμπεριφοράκανόνες και κώδικες οι οποίοι καθορίζουν την αποδεκτή συμπεριφορά..
Πιστότητα στην εταιρία/υπηρεσία, αμεροληψία με τους συνεργάτες Πιστότητα στην εταιρία/υπηρεσία, αμεροληψία με τους συνεργάτες 
ή/και πελάτες και επαγγελματική αφοσίωση πρέπει να χαρακτηρίζουν ή/και πελάτες και επαγγελματική αφοσίωση πρέπει να χαρακτηρίζουν 
ένα καλό στέλεχος επιμελητείας. ένα καλό στέλεχος επιμελητείας. 
Συνοπτικά ένα στέλεχος επιμελητείας πρέπει να:Συνοπτικά ένα στέλεχος επιμελητείας πρέπει να:

Ηθική και δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας



• Ολοκλήρωση μέσα στην οργανωτική δομή δραστηριοτήτων μηχανικής, 
διοικητικής και υποστηρικτικής επιμελητείας, εφοδιαστικής αλυσίδας, 
προμηθειών,  οικονομίας, πληροφορικής και εκπαίδευσης.

• Στρατηγική και Συστημική προσέγγιση
• Διαδικτυακή πληροφόρηση, διαχείριση και έλεγχος
• Εξωτερική ανάθεση πολλών δραστηριοτήτων επιμελητείας
• Παγκοσμιοποίηση
• Εξομοίωση/Προσομοίωση
• Προσανατολισμός στον πελάτη.

Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας



• Μηχανική Επιμελητεία

• Διοικητική Επιμελητεία

• Υποστηρικτική Επιμελητεία (Τεχνική και 
Εφοδιαστική Υποστήριξη, Προμήθειες-Βασικά 
Οικονομικά)

Λειτουργικές Συνιστώσες Επιμελητείας



• Αξιοπιστία (R)
• Συντηρησιμότητα (M)
• Διαθεσιμότητα (A)
• Ελεγξιμότητα (T)
• Εργονομία και Ασφάλεια
• Κύκλος Ζωής Συστήματος

Μηχανική της Επιμελητείας



• Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας
Η σύνθεση (Configuration) ή διαμόρφωση (ιδιαίτερα στα 
συστήματα πληροφορικής) ενός συστήματος είναι η 
τεκμηριωμένη αρχιτεκτονική δομή και διάταξη όλων των 
λειτουργικών και φυσικών μονάδων ενός συστήματος σύμφωνα 
με τα φυσικά, λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και 
στοιχεία τους τα οποία περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια.

• Ποιότητα
• Τεχνική Τεκμηρίωση Επιμελητείας
• Ειδικά Θέματα
• Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία

Διοίκηση της Επιμελητείας



• Τεχνική Υποστήριξη
– Συντήρηση
– Ανάλυση Υποστηριξιμότητας

• Εφοδιαστική Υποστήριξη

• Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά

Υποστηρικτική Επιμελητεία



Ø Συντήρηση
– Είδη Συντήρησης
– Ιεραρχία και Επίπεδα  Συντήρησης
– Παράμετροι  και Παράγοντες Συντήρησης
– Φιλοσοφία  και  Πρόγραμμα Συντήρησης
ØΑνάλυση Υποστηριξιμότητας
– Εισαγωγή
– Προσέγγιση της Ανάλυσης 
– Δείκτες  Μέτρησης της Απόδοσης 
– Παραγωγή, Συλλογή, Εγγραφή, Ανάλυση, Αναφορά Δεδομένων  
– Μέθοδοι Ανάλυσης  και Εργαλεία
– Προμήθεια &Υποστήριξη Συστημάτων με Βοήθεια  Πληροφορικής 

Τεχνική Υποστήριξη



• Εφοδιασμός
• Αποθέματα και Διαχείριση
• Κωδικοποίηση Υλικών
• Συσκευασία –Διακίνηση –Αποθήκευση –

Μεταφορά Υλικών

Εφοδιαστική Υποστήριξη



•Γενικά 
•Διεργασία Απόκτησης και Προμήθειας 

Συστημάτων
•Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων
•Συμφωνίες 
•Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις 
•Διακήρυξη και Φάκελος Συμβάσεων
•Συμβάσεις Επιμελητείας
•Αξιολόγηση Προσφορών

Προμήθειες και Συμβάσεις



•Εισαγωγή
•Γενικά περί εταιριών
•Οικονομικές Εκθέσεις και Δηλώσεις 
•Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
•Η Διεργασία του Προϋπολογισμού 
•Ανάλυση της Διαχρονικής Αξίας του Κεφαλαίου 
•Απόσβεση & Απομείωση Κεφαλαίων και Αγαθών
•κλπ 

Βασικά Στοιχεία Οικονομικών



• Το NATO Logistics Handbook (NLH), που εκδίδεται υπό την 
αιγίδα της Επιτροπής Επιμελητείας (Logistics Committee, LC),
στοχεύει να διδάξει στους logisticians όλων των βαθμίδων τις 
βασικές αρχές, πολιτικές, προγράμματα, πρακτικές& 
υπηρεσίες που θα συναντήσουν στη διάρκεια υπηρεσίας των.

• Το εγχειρίδιο αυτό δεν είναι ένα επίσημο κείμενο και δεν  θα 
πρέπει να επικαλείται ως επισημη αναφορά. Δεν εκπροσωπεί 
την επίσημη γνώμη ή θέση του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών, των 
Διοικήσεων & Οργανισμών επί όλων των θεμάτων πολιτικής.

• Ωστόσο, το NLH είναι ένα χρήσιμο και ωφέλιμο εγχειρίδιο  
• ΕΔΩ! Είναι το τελευταίο (2012) αντίγραφο του εγχειριδίου.

NATO Logistics



Εθνική Στρατηγική Logistics
1. Η εφοδιαστική αλυσίδα  (ΕΑ) στην Ελλάδα 

Η σημασία της ΕΑ 
Η ΕΑ ως μέσο ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας 
Στόχοι σχεδίου Δράσεων 

2. Στρατηγικές δράσεις και πλαίσιο ανάπτυξης της ΕΑ.
3. Σχέδιο δράσεων ανά στρατηγικό άξονα 

Στρατηγικό πλαίσιο 
Θεσμικό πλαίσιο 
Προώθηση - Ανάπτυξη αγοράς 
Συστήματα / Τυποποίηση 
Πληροφόρηση / Benchmanrking
Συνέργειες 
Εξωστρέφεια 
Αειφορία
Δίκτυα & υποδομές μεταφορών/ανάπτυξης συνδυασμών μεταφορών 
Μεταφορικά Μέσα 
LOGISTICS εγκαταστάσεις & ο εξοπλισμός τους
Ανθρώπινο δυναμικό 
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ- ICT) 



üAlexander the Great Logistics 

üEvolution of Logistics up to the 19th Century

üGeneral Pagonis, Chief Logistician, Gulf War Best Practices

History of Logistics



















Evolution of Logistics up to the 19th Century











General William Pagonis, Chief Logistician in Gulf War

















Total   Logistics  Support
. 



Integrated Logistics Support
. 



Integrated Product Support
. 







Ερωτήσεις

Γιατί?



Ορισμός της Επιμελητείας
Logistics είναι ο κλάδος της επιστήμης της διοίκησης και της 
μηχανικής που ασχολείται με διεργασίες και τεχνικές 
δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με:

-την πρόβλεψη, εκτίμηση, καθορισμό και προβολή των 
απαιτήσεων και αναγκών υποστήριξης, 

-το σχεδιασμό, απόκτηση/προμήθεια, μεταφορική 
υποστήριξη, συντήρηση, τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη, 
λογιστική παρακολούθηση και διοίκηση των συστημάτων και 
των υλικών και μέσων της υποστήριξής των, καθώς και,

-τη διάθεση των πόρων,

για την υποστήριξη των αντικειμενικών σκοπών, σχεδίων και 
επιχειρήσεων ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας



Γλωσσάριο όρων/ορισμών ΝΑΤΟ (AAP-6, 2002)
Η τέχνη του προγραμματισμού και της 
πραγματοποίησης της μετακίνησης και συντήρησης 
των δυνάμεων, και υπό την ευρύτερη έννοια  ως οι 
επιχειρήσεις, οι διεργασίες και οι διαδικασίες, που 
σχετίζονται  με:
Σχεδιασμό, ανάπτυξη, απόκτηση, αποθήκευση, μετα-
φορά, διανομή, συντήρηση, απόσυρση και διάθεση 
εξοπλισμού.
Μεταφορά προσωπικού.
Απόκτηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και 
διάθεση εγκαταστάσεων και ευκολιών.
Αγορά ή παροχή υπηρεσιών και,
Υποστήριξη ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών.



Ορισμός της Επιμελητείας: 
Society Of Logistics Engineers, SOLE:

Επιμελητεία (Logistics)  είναι ο κλάδος της 
επιστήμης της διοίκησης και  της μηχανικής που 
ασχολείται με τις τεχνικές δραστηριότητες και 
διεργασίες, οι οποίες σχετίζονται με:
üτην πρόβλεψη, εκτίμηση, καθορισμό και προβολή των 
απαιτήσεων και αναγκών, 
üτο σχεδιασμό, απόκτηση, διάθεση και μεταφορική 
υποστήριξη, συντήρηση, διαχείριση, λογιστική 
παρακολούθηση και διοίκηση των μέσων και των 
συστημάτων, 
üκαθώς και τη διάθεση των πόρων, 
üγια την υποστήριξη των αντικειμενικών σκοπών, των 
σχεδίων και των επιχειρήσεων ενός οργανισμού.



Ορισμός της Επιμελητείας : 
Συμβούλιο Επιμελητείας ΗΠΑ

Η διεργασία του:
προγραμματισμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου 
της αποτελεσματικής και οικονομικής μεταφοράς, 
διανομής και  αποθήκευσης πρώτων υλών, 
προϊόντων  (είτε υπό κατασκευή είτε τελειωμένων), 
διαχείρισης αποθεμάτων και διακίνησης των 
συναφών πληροφοριών από τον τόπο της 
προέλευσης και της παραγωγής στον τόπο της 
κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.



Integrated Logistic Support, ILS

Η αυστηρή, ενιαία και συνεχής διεργασία για :

(1) ενσωμάτωση παραμέτρων υποστήριξης στο 
σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός συστήματος και τη 
θεώρησή τους σε όλο τον κύκλο της ζωής του 
συστήματος, και 

(2) την έγκαιρη, αποδειγμένη και οικονομικά 
συμφέρουσα απόκτηση/παροχή όλων των 
απαραίτητων στοιχείων και μέσων της 
υποστήριξης και επιμελητείας (από τον/στον) 
πελάτη.  



Επιχειρηματική Επιμελητεία (Business 
logistics)

üΧρησιμοποίηση ίδιων πόρων, μέσων, ανθρώπινου 
δυναμικού και τεχνολογίας/τεχνογνωσίας

üΑνάθεση με συμβάσεις σε τρίτες εταιρίες 
επιμελητείας (Third-Party Logistics, 3PL) εκτέλεση 
δραστηριοτήτων  επιμελητείας,  

üΑνάθεση με σύμβαση σε ένα κύριο ανάδοχο της 
διαχείρισης όλων των απαραίτητων υπο-αναδόχων 
επιμελητείας  διαφόρων εταιριών 3PL. O κύριος 
ανάδοχος αναλαμβάνει  πλήρη ευθύνη εκτέλεσης 
όλων των δραστηριοτήτων επιμελητείας (Fourth-
Party Logistics, 4PL).



Ολοκληρωμένη (επίκτητη) επιμελητεία 
(Acquisition Logistics)

ü Προσδιορισμός απαιτήσεων επιμελητείας

ü Διασφάλιση ολοκλήρωσης& ενσωμάτωσης 
απαιτήσεων Logistics στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και 
παραγωγή

ü Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, μέσων και 
προσωπικού υποστήριξης κατά την απόκτηση του 
συστήματος.



Εργοστασιακή Επιμελητεία 
(Production Logistics)

Περιγραφή διεργασιών/διαδικασιών μέσα σε μια 
βιομηχανία παραγωγής και κατασκευής 
συστημάτων και μηχανημάτων.

Εξασφάλιση τροφοδοσίας κάθε μονάδας και 
τερματικού σταθμού παραγωγής και κατασκευής 
με το σωστό προϊόν, στη σωστή ποσότητα και 
ποιότητα, στο σωστό χρόνο!
. 



Τι είναι η Αντίστροφη Επιμελητεία 
(ΑΕ, Reverse Logistics)?

Στρατιωτική ορολογία: Η διάθεση πλεονασματικών 
εύχρηστων εφοδίων ή άχρηστων που χρειάζονται 
αναδόμηση/μετασκευή για αναχρησιμοποίηση.

Εμπορική ορολογία: Η διεργασία σχεδιασμού, 
υλοποίησης& ελέγχου αποτελεσματικής ροής 
πρώτων υλών, αποθεμάτων, προϊόντων και 
συναφών πληροφοριών από την κατανάλωση στην 
παραγωγή με σκοπό ανάκτηση μέρους αξίας ή 
επαναδιάθεσή τους.



Κόστος Επιμελητείας -1
üΔαπάνες επιμελητείας & υποστήριξης φτάνουν μέχρι και 80% 
Κόστους Κύκλου Ζωής Συστήματος (KKZΣ).

üΒραχυπρόθεσμοκόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής 
και αγοράς των συστημάτων είναι γνωστό και ελεγχόμενο.

üΜακροπρόθεσμες δαπάνες δεν εξετάζονται έγκαιρα, με 
αποτέλεσμα το  ‘παγόβουνο ορατότητας κόστους του KKZΣ,

üΣημαντικό κόστος προέρχεται από φτωχή διοίκηση και  
εσφαλμένες τεχνικές αποφάσεις στα αρχικά στάδια σχεδιασμού.

üΕπιλογή τεχνολογιών/υλικών, σχεδιασμός διεργασιών 
κατασκευής, συσκευασία και μεταφορά υλικών, διάγνωση 
βλαβών, μέσα συντήρησης και υποστήριξης επηρεάζουν τις 
‘βυθισμένες’  δαπάνες του παγόβουνου & ανεβάζουν το KKZΣ.

üΕίναι κρίσιμο, από την αρχή, να εξετάζουμε, εκτιμούμε και 
λαμβάνουμε υπόψη τις ‘βυθισμένες’  δαπάνες του παγόβουνου 
του KKZΣ στις  αποφάσεις αγοράς ενός συστήματος.



Κόστος Επιμελητείας -2
üΕπηρεάζει και σχετίζεται με την οικονομία. Ο τζίρος των Logistcs 
αυξάνεται με την ανάπτυξη οικονομίας, ωστόσο, πέφτει ως % ΑΕΠ.

üΠροσθέτει σημαντική αξία στην αξία όλων των αγαθών.

üΟι μεταφορές συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο τζίρο της.

üΗ εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) δραστηριοτήτων της, πρέπει να 
εξετάζεται με σοβαρότητα, γιατί: 

•Μεταβιβάζει τις παραδοσιακές εσωτερικές δραστηριότητες και μέσα της 
Επιμελητείας μιας εταιρίας σε εξωτερικούς προμηθευτές.
•Χρησιμοποιεί την απόδοση που πηγάζει από την εξειδίκευση και τις 
δεξιοτεχνίες των προμηθευτών.
•Εξασφαλίζει υποστήριξη υπηρεσιών πληροφορικής, λογιστικής, 
νομικής, ευκολιών, μέσων, εξοπλισμού, όταν και για όσο χρειάζονται.



üΕπιλογή καλύτερων προμηθευτών και ελαχιστοποίηση σπατάλης.
üΒέλτιστη χρήση μέσων συσκευασίας , διακίνησης μεταφορών.
üΕλαχιστοποίηση χρόνου αποθήκευσης & βελτιστοποίηση αποθεμάτων.
üΔιασφάλιση απαιτήσεων αξιοπιστίας/ συντηρησιμότητας.
üΔιασφάλιση παροχής εκπαίδευσης .
üΠαρακολούθηση & ακριβής έλεγχος κατάστασης εξοπλισμού.
üΣχεδιασμός βέλτιστης χρησιμοποίησης προσωπικού, πόρων & μέσων .
üΕκπόνηση, συντονισμός, εξασφάλιση, παρακολούθηση και έλεγχος 

χρονοδιαγραμμάτων, διαδικασιών και προϋπολογισμών επιμελητείας.
üΠαρακολούθηση και έλεγχος παραμέτρων, στατιστικών στοιχείων και 

μετρήσεων αποδοτικότητας και λειτουργικότητας.
üΕκπόνηση, επεξεργασία και συντονισμός απαιτήσεων υποστήριξης και 

πακέτων συμβάσεων αγορών, όσον αφορά την επιμελητεία.
üΣυμμετοχή στην προετοιμασία, ανακοίνωση προκηρύξεων, αξιολόγηση 

προτάσεων και ανάθεση συμβάσεων προμήθειας.
üΠροετοιμασία θέσεων/εγκαταστάσεων υποδοχής συστημάτων.
üΣχεδιασμός γήρανσης, απόσυρσης και διάθεσης εξοπλισμού .
üΔιαχείριση επιμελητείας προγραμμάτων και έργων συστημάτων.
üΑνάληψη και εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, ανάλυσης και έρευνας.
üΑνάπτυξη στρατηγικής επιμελητείας για τα διάφορα προγράμματα .
üΠαροχή οδηγιών, υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση αναδόχων.



üΑποφεύγει την ανήθικη πρόθεση, συμπεριφορά ή συμβιβαστική πρακτική 
στις σχέσεις, ενέργειες και επικοινωνία του.
üΕπιδεικνύει πιστότητα στην εργοδοσία, επιμελώς, ακολουθώντας του 

κανονισμούς, νόρμες και κώδικες μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του.
üΑποφεύγει τα προσωπικά συμφέροντα, ατομικές επιχειρήσεις, ενέργειες 

και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συγκρούσεις 
μεταξύ των προσωπικών συμφερόντων&των συμφερόντων της εταιρίας.
üΑποφεύγει μίζες, δωροληψίες, πιστώσεις/δάνεια, εκπτώσεις, εξόδους 

διασκέδασης, χάρες κλπ από προμηθευτές που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις της εταιρίας.
üΧειρίζεται εμπιστευτική &υπηρεσιακή/εταιρική πληροφόρηση με προσοχή 

& πρέπουσα θεώρηση δεοντολογίας, ισχύουσας νομοθεσίας & κανόνων.
üΠροάγει εποικοδομητικές σχέσεις με προμηθευτές/πελάτες με 

αβροφροσύνη και αμεροληψία.
üΑποφεύγει παράνομες αμοιβαίες αντισταθμίσεις.
üΓνωρίζει γράμμα/πνεύμα νόμων/κανονισμών, σχετικών με επιμελητεία.
üΕνθαρρύνει στήριξη μικρο-μεσαίων & μη προνομιούχων μονάδων.
üΑποκτά και διατηρεί επαγγελματική ικανότητα.
üΕκτελεί τις διοικητικές δραστηριότητες με εθνικούς/διεθνείς νόμους, ήθη, 

πρακτικές καθώς τις πολιτικές, κανόνες &πρότυπα εταιρίας του.
üΒελτιώνει θέση και επίπεδο επαγγέλματος στελεχών της επιμελητείας. 



Συνεταιρεστική Επιμελητεία (Cooperative Logistics-ΣΕ)
Στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και 
να αυξήσουν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της 
υποστήριξης καθιέρωσαν τη  ΣΕ η οποία βασίζεται  στη 
φιλοσοφία της λειτουργίας ενός μηχανισμού, όπου οι 
απαιτήσεις οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης μπορούν 
να ικανοποιηθούν από διαθέσιμα μέσα, υλικά και υπηρεσίες 
οποτεδήποτε, με ελάχιστη δυνατή υστέρηση και  άριστη τιμή. 
Η ΣΕ περιλαμβάνει: 
üΑνταλλακτήριο Αποθεμάτων και Μέσων (Stock Holding 
and Asset Requirements Exchange). 
üΚοινή Διαχείριση Υλικών (Common Item Materiel 
Management). 
üΗλεκτρονικές Προμήθειες Υλικών (Provisioning File Items),
üΒήμα Εφαρμοσμένης Συμβούλευσης Logistics (Forum 
Applied Logistics Consultancy NATO), 



üΗ Αμυντική Πολιτική της χώρας προσδιορίζει το πότε και πώς θα 
χρησιμοποιηθεί η στρατιωτική ισχύς της εναντίον της πιθανής 
απειλής που αμφισβητεί τα συμφέροντα ασφαλείας με προεξάρχοντα 
τα κυριαρχικά δικαιώματα ή ακόμη και ζωτικά συμφέροντα. 
üΒασικές συνιστώσες της αμυντικής πολιτικής είναι η ικανότητα & 
ετοιμότητα ΕΔ. 
üΟ κυρίαρχος παράγων και  κριτήριο της ετοιμότητας είναι η 
πιθανότητα επιχειρησιακής διάθεσης οπλικών συστημάτων 
(Διαθεσιμότητα), όταν, όπου και όσο ζητηθούν. Η διαθεσιμότητα 
είναι συνάρτηση της Αξιοπιστίας, Συντ/τας, Υποστ/τας. 
üΤα πεδία αυτά έχουν  ποσοτικοποιηθεί με αξιακούς δείκτες 
Ρerformance Indicators, όπως:  Αποτελεσματικότητα  της ικανότητας 
υποστήριξης, τεχνική ανταπόκριση, χρόνοι ικανοποίησης των αιτήσεων των 
υλικών, πιθανότητα διάθεσης των αιτούμενων υλικών στις αποθήκες 
αποθεμάτων, αποτελεσματικότητα μεταφοράς, μέσοι χρόνοι εντοπισμού 
βλαβών, μέσοι χρόνοι διορθωτικών συντηρήσεων, χρόνοι επισκευών ανά 
επισκευάσιμο υλικό, εργατώρες συντήρησης ανά ενέργεια συντήρησης, 
ρυθμοί ανεπιτυχών επεμβάσεων προσωπικού συντήρησης κ.λπ. 
üΟ καθένας χωριστά &όλοι μαζί οι δείκτες δίνουν την αξία της ΣΕ



Ήταν αναπόφευκτο ότι η οικονομική κρίση θα είχε αντίκτυπο στις ΑΔ παράλληλα με 
χρόνια ύφεση στην ανάπτυξη, κατακόρυφη αύξηση ανεργίας και βάρος δημόσιου χρέους. 
Οι δαπάνες υποστήριξης μειώθηκαν κατά 40%, ωστόσο η ικανότητα και ετοιμότητα ΕΔ 
δεν μειώθηκε τόσο. Ο εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών, νέα δομή δυνάμεων, 
κατάργηση-συνένωση Μονάδων, κάλυψη πολλών αναγκών ΕΔ με ίδια μέσα, χρήση 
προσομοιωτών εκπαίδευσης,  εξορθολογισμός προμήθειας υλικών, ασφαλώς, 
συνέδραμαν στην μεγάλη αυτή οικονομία της ΣΕ, κρατώντας επιχειρησιακή ετοιμότητα 
και ικανότητα πάνω από ελάχιστη απαιτούμενη. 
Η ασφάλεια, η οικονομική ανάπτυξη & ευημερία είναι αδιαίρετα. Οι επενδύσεις στην 
άμυνα/ασφάλεια, εξασφαλίζουν περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, ενισχύουν & 
βελτιώνουν ψυχολογία & κλίμα οικονομίας, αποτελούν  βασική προϋπόθεση για κάθε 
ξένη & εγχώρια επένδυση & προστατεύουν υπάρχουσες υποδομές. Έτσι, είναι απαραίτητο 
η χώρα να επενδύσει στην άμυνα/ασφάλεια, μη φειδόμενη κόστος (που εξάλλου θα 
επιστρέψει και με το παραπάνω μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας) και που δεν 
πρέπει να είναι κάτω   από  2%  ΑΕΠ.
Επιπλέον, η ΣΕ, με το μερίδιο της πίτας που της αναλογεί από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, μπορεί να είναι efficient and effective και να στηρίξει και διασφαλίσει 
ικανότητα και ετοιμότητα ΕΔ. 
ΑΝΣΚ προμηθειών είναι επίτευξη καλύτερης τιμής τηρώντας τεχνικές, ποιοτικές 
προδιαγραφές και ΧΔ. Γι αυτό χρειάζεται τήρηση βασικών αρχών μεγιστοποίησης: 
συνένωσης (προφανώς εκεί όπου είναι εφικτό/δυνατό) προμηθειών κοινών 
υλικών/υπηρεσιών (καλύτερη τιμή), ανταγωνισμού διεθνούς/ εγχώριου (καλύτερη τιμή & 
ΧΔ), δίκαιος μερισμός μεταξύ  προμηθευτών της αγοράς, διαφάνεια και ευελιξία (σωστή 


