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Έχει γίνει πλέον από όλους κα-

τανοητό ότι υπάρχει σήμερα 

αδήριτη ανάγκη, αφενός να 

προσεγγίσουμε, άλυτα για δεκα-

ετίες, ζητήματα που αφορούν 

στη διόγκωση και τη χαμηλή 

παραγωγικότητα του δημοσίου 

τομέα και αφετέρου να πάψου-

με να επικεντρωνόμαστε μόνο 

στο υψηλό κόστος του δημοσί-

ου ξεχνώντας το χαμηλό επίπε-

δο των υπηρεσιών του. 

Έχουμε περισσότερους από 

150.000 εκπαιδευτικούς και 

ανθεί η παραπαιδεία, έχουμε 

δεκάδες νοσοκομεία σε μια κατ’ 

επίφαση δωρεάν υγεία και βασι-

λεύει το φακελάκι, διαθέτουμε 

τόμους από φορολογικά νομο-

σχέδια και σχετικές υπουργικές 

αποφάσεις και σε σημαντικά 

τμήματα της οικονομικής δρα-

στηριότητος κυριαρχεί η φορο-

διαφυγή. 

Ο Λάο Τσε έχει πει πως «η πιο 

δύσκολη αρχή ξεκινά από ένα 

απλό βήμα» και η φράση αυτή 

πρέπει να «κλειδωθεί» στο μυα-

λό όλων όσοι έχουν θέση ευθύ-

νης μέσα στο πολιτικό σύστημα 

και να τους προτρέψει να δημι-

ουργήσουν ένα ολοκληρωμένο 

σχέδιο αναβάθμισης και ανα-

διάρθρωσης του δημοσίου το-

μέα. 

Η προσπάθεια αυτή οφείλει να 

βασίζεται στις παρακάτω αρ-

χές: 

 Οι πολίτες πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα της επιλογής για τις 

υπηρεσίες που τους προσφέρο-

νται, είτε απ’ ευθείας, αν πρό-

κειται για προσωπικά θέματα 

είτε μέσω εκλεγμένων αντιπρο-

σώπων, αν πρόκειται για θέμα-

τα της κοινότητος. 

 Μέσω της διοικητικής αποκέ-

ντρωσης, η δύναμη του κρά-

τους πρέπει να μεταφερθεί στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

 Πρέπει να διευρυνθεί το φά-

σμα όσων παρέχουν κοινωνικές 

υπηρεσίες, χωρίς ιδεολογικές 

προκαταλήψεις. Πολύ καλές 

δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να 

προσφέρει ο δημόσιος τομέας, 

ο ιδιωτικός, οι εθελοντικές και 

οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται 

ισότιμη πρόσβαση στις δημόσι-

ες υπηρεσίες σε όλες τις κοινω-

νικές ομάδες. 

 Το Δημόσιο θα «λογοδοτεί» 

στους φορολογουμένους, μέσω 

συγκεκριμένων μηχανισμών. 

Με βάση τις παραπάνω αρχές, 

είναι εύκολα κατανοητό ότι ενώ 

το κράτος θα συνεχίζει να πα-

ρέχει κοινωνικές υπηρεσίες, θα 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 

ενεργεί. 

Το πρόγραμμα, λοιπόν, 

«Βοήθεια στο σπίτι», θα συνεχί-

ζει να υλοποιείται, αλλά οι συμ-

μετέχοντες θα δέχονται ένα 

επίδομα, το οποίο θα χρησιμο-

ποιούν για να πληρώνουν με 

αυτό είτε μία δημόσια υπηρεσί-

α, είτε έναν ιδιώτη, είτε μια μη 

κερδοσκοπική οργάνωση.  

Η δημόσια όμως υπηρεσία για 

να συνεχίσει να υπάρχει, οφεί-

λει να γίνει ανταγωνιστική και 

ταυτόχρονα να καλύπτει μόνη 

της τα έξοδα λειτουργίας, μέσω 

των εισπράξεων από τους πολί-

τες που την επιλέγουν. Διαφορε-

τικά θα οδηγείται στο κλείσιμο, 

μέτρο που μπορεί να συνδυα-

σθεί με την εργασιακή εφεδρεί-

α, αλλά και να κινητροδοτήσει 

μέσω του ΕΣΠΑ, αρκετούς δη-

μοσίους υπαλλήλους να αποχω-

ρήσουν από το δημόσιο και να 

δημιουργήσουν τις δικές τους 

επιχειρήσεις παροχής κοινωνι-

κών υπηρεσιών. 

Παρόμοια παραδείγματα μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν για 

τους βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς, αλλά ακόμα και για την 

κατασκευή κοινοτικών δρόμων. 

Με απλά λόγια, σήμερα είναι ο 

κατάλληλος χρόνος, την ώρα 

που ξεθεμελιώνεται το κράτος 

της Μεταπολίτευσης, να αρχίσει 

η προσπάθεια δημιουργίας ενός 

άλλου, νέου, σύγχρονου και 

κοντά στον πολίτη. 

 

Η κατασκευή, δεν είναι μόνο 

υπόθεση άριστης γνώσης και 

σύγχρονης εφαρμογής. Ούτε 

φυσικά εξαντλείται σε άρτια 

σχέδια και αυστηρά 

χρονοδιαγράμματα. 

 

Η κατασκευή είναι μια 

δημιουργία που απαιτεί 

ευαισθησία, σεβασμό στο χρήστη 

και στο περιβάλλον και αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης. Αυτός είναι 

ο πυρήνας της δικής μας 

φιλοσοφίας, η δική μας ... 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 

 

Στράτος Σιμόπουλος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Η ΑΡΕΤΗ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ & ΑΝΕΦΙΚΤΗ. ΑΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ & ΠΕΡΙΤΤΗ. ΠΩΣ;**  

Άρθρο του κ. Γιώργου Ι. Κωστούλα 

Το λέει ο Μπρεχτ: "Φτιάξτε έναν 

κόσμο, όπου η καλοσύνη και η 

εντιμότητα θα είναι περιττή...". 

Και... εμείς, παραφράζοντας 

τον Ντοστογιέφσκι: "Δεν μας 

λείπουν οι κανόνες που ορίζουν 

την καλοσύνη και την εντιμότη-

τα, αλλά οι κανόνες, οι φραγ-

μοί, οι θεσμοί που θα μας 

προτρέπουν -υποχρεώνουν σ΄ 

αυτές". 

Ασφαλώς και ο τίτλος αναφέρε-

ται στην ανάγκη για θεσμική 

θωράκιση της πολιτικής και 

δημόσιας ζωής της χώρας, 

ώστε η σωστή λειτουργία τους 

να εξασφαλίζεται ανεξάρτητα 

από την αγαθή προαίρεση, τις 

προθέσεις, τις επιθυμίες και 

βεβαίως τα συμφέροντα των 

πάσης φύσεως και επιπέδου 

λειτουργών τους. 

Όπως μια ομάδα έξυπνων και 

ικανών ανθρώπων δεν κάνουν, 

από μόνοι τους, έναν αποτελε-

σματικό και καλοδιοικούμενο 

οργανισμό, έτσι και μια ομάδα 

ηθικών ατόμων δεν κάνουν 

έναν ηθικό και ευνομούμενο 

οργανισμό. 

Το ίδιο: Όπως η γνώση, η 

επάρκεια και η ικανότητα των 

στελεχών και εργαζομένων, έτσι 

και η όποια ηθική συμπεριφορά 

τους για να γίνει αποτελεσματι-

κή σε επίπεδο καθημερινότη-

τας, πρέπει να ενταχθεί, να 

δομηθεί, σε επίπεδο κουλτού-

ρας, μέσα από περίπλοκες 
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* Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων και Διαχείρισης Ποιότητας (fs@stathis-fotios.com.gr) 

Του Φώτη Γ. Στάθη, PMP* 

Είναι ίσως αυτονόητο για όλους 

ότι η φάση σχεδιασμού ενός 

έργου είναι η πιο σημαντική 

από άποψη διαχείρισης του. 

Δυστυχώς στην πράξη αυτό 

ξεχνιέται συχνά και αφήνεται 

ένα έργο να κυλήσει χωρίς 

επαρκή προσπάθεια σχεδια-

σμού. Με καλό σχεδιασμό ενός 

έργου δεν εννοούμε μόνο μία 

καλή μελέτη, ο σχεδιασμός 

εισέρχεται στην πραγματικότη-

τα σε όλα τα βήματα και τις 

δραστηριότητες του έργου.  

Όλες οι κινήσεις μας πρέπει να 

είναι πολύ καλά σχεδιασμένες 

για να μην προχωρούμε στον 

«αυτοσχεδιασμό» όταν μας 

παρασέρνει η δράση κάτω από 

πίεση και πολλές φορές με 

άγχος. Αυτή η κακή πρακτική η 

οποία βασίζεται στην εμπειρία 

του καθενός που διαχειρίζεται 

το έργο ή κάποια δραστηριότη-

τά, οδηγεί συχνά σε πολύ 

δυσάρεστα αποτελέσματα με 

μπαλώματα και συχνές 

επιδιορθώσεις εις βάρος του 

κόστους, του χρόνου και της 

ποιότητας. Η ένταση της 

προσπάθειας για την προετοι-

μασία του έργου πρέπει να 

δίνεται στα αρχικά βήματά του. 

Τότε μπορούμε να προλάβουμε 

δυσάρεστες καταστάσεις και 

ξαφνικές αλλαγές, σύμφωνα και 

με το παρακάτω διάγραμμα 

που δείχνει παραστατικά την 

σχέση έντασης προσπάθειας 

από τους συμμέτοχους και την 

εξέλιξη του χρόνου.  

 

Συμμέτοχοι είναι όλοι οι 

εμπλεκόμενοι σε ένα έργο. 

Δηλαδή κατασκευαστής, 

μελετητής, επιβλέπων, πελάτης, 

χρήστης και άλλοι με συμφέρον 

στο έργο. Όλοι χρειάζεται να 

συνεισφέρουν στην φάση 

σχεδιασμού του έργου για να 

συλλεχτούν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες και να αποφευ-

χθούν απρόοπτες καταστάσεις.  

Οι βασικές ενέργειες με 

γραπτές διαδικασίες που 

απαιτούνται από την ομάδα 

έργου για τον σχεδιασμό του 

έργου είναι οι εξής: 

 Συλλογή απαιτήσεων από 

τους συμμέτοχους και ιδιαίτερα 

του πελάτη και τελικού χρήστη. 

 Ορισμός του φυσικού 

αντικειμένου. 

 Καταγραφή των αλλαγών και 

σχεδιασμός διαχείρισης τους. 

 Αναλυτικός χρονικός προ-

γραμματισμός. 

 Οικονομικός προγραμματι-

σμός. 

 Σχεδιασμός ελέγχων ποιότη-

τας. 

 Προσδιορισμός κινδύνων και 

τρόπος αντιμετώπισης αυτών. 

 Προγραμματισμός ανάθεσης 

προμηθειών. 

 Σχεδιασμός ασφάλειας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

του έργου. 

PROJECT MANAGEMENT-PLANNING  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Διάγραμμα: Προσπάθεια εντοπισμού λαθών μελέτης και αναγκαίων 

αλλαγών σε σχέση με τον χρόνο. 

διαδικασίες, κανόνες και 

εθισμούς, πριν τεθεί στη 

διάθεση και υπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. 

Η αναζήτηση έντιμων δημόσιων 

λειτουργών είναι βεβαίως 

απαραίτητη. Όχι όμως και 

αρκετή. Η μόνιμη λύση είναι να 

σχεδιάσουμε θεσμούς παντός 

καιρού, οι οποίοι θα θωρακί-

ζουν την εξουσία από ανθρώπι-

νες, φυσικές αδυναμίες. Kαι 

όπου η ανθρώπινη μεγαλομανί-

α, η αδυναμία, η ανικανότητα, 

το τυχαίο γεγονός και (κυρίως) 

ο δόλος και η ιδιοτέλεια δεν θα 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για 

ζημιά ή επωφέλεια. 

Η εμπειρία υποδεικνύει: Από 

μόνη της μια ηθική οργανωτική 

δομή μπορεί να προωθήσει τη 

λήψη ηθικών αποφάσεων, 

ακόμα και από στελέχη και 

εργαζόμενους όχι και τόσο 

υψηλού επιπέδου ηθικής. 

Αντίθετα άνθρωποι με υψηλό 

επίπεδο ηθικής αποτυγχάνουν 

να συμπεριφερθούν ηθικά, σε 

ένα οργανωτικό περιβάλλον 

που δεν ευνοεί την ηθική 

συμπεριφορά. 

Μόνο αυξάνοντας τον βαθμό 

λογοδοσίας και διαφάνειας 

οδηγούμαστε σε μια υψηλότε-

ρης ποιότητας δημοκρατία, 

όπου ο δημόσιος λειτουργός, 

αφενός μαθαίνει να ελέγχεται 

και να λογοδοτεί και πάνω απ΄ 

όλα να νιώθει χρήσιμος, 

υπεύθυνος και περήφανος. Να 

χαίρεται το αξίωμά του. Να 

είναι, δηλαδή, σε θέση να 

αντιληφθεί ότι: "όπου δεν 

μπορεί να φέρεται ηθικά, εκεί 

δεν έχει καμία εξουσία". 

Νομίζω ότι ο Churchill είχε πει: 

"Πρώτα εμείς διαμορφώνουμε 

τους θεσμούς και μετά οι 

θεσμοί διαμορφώνουν εμάς". 

Σαφέστερα, ο Αριστοτέλης 

αναφέρει ότι ενώ οι διανοητικές 

αρετές διδάσκονται, οι ηθικές, 

αντίθετα, αποκτώνται με τη 

συνήθεια. Με τη συστηματική 

και επί μακρόν άσκηση και 

σφυρηλάτησή τους. Μόνο 

εφαρμόζοντας από νέοι τους 

κανόνες της πολιτείας γίνονται 

οι άνθρωποι καλοί πολίτες και, 

πολλώ μάλλον, καλοί πολιτικοί. 

Απώτερο ζητούμενο η δόμηση 

ενάρετης και αποτελεσματικής 

καλής Δημόσιας Διοίκησης: 

Αγέραστος πόρος, ανώτερος 

και του καλύτερου Συντάγμα-

τος. 

Το ίδιο ισχύει και για τη 

μικρογραφία, τα υποστυλώματα 

των θεσμών: τα συστήματα, την 

οργάνωση, τον προγραμματι-

σμό, τον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο, τις διαδικασί-

ες, τα άγνωστα ακόμη σε μας 

manuals και τα προχωρημένα 

συμμορφωτικά προαπαιτούμε-

να (compliance reports). 

Πρώτα τα επεξεργαζόμαστε 

όλα αυτά, τα στήνουμε και 

μετά τα αφήνουμε να δουλεύ-

ουν για μας. Τόσο από πλευράς 

(και ηθικής) δεοντολογίας όσο 

και από πλευράς επαγγελματι-

κής επάρκειας και αποτελεσμα-

τικότητας. 

Μόνο με την καθιέρωση π.χ. 

καταγραμμένων λειτουργικών 

διαδικασιών μπορούμε να 

καθορίσουμε μετρήσιμους 

ποσοτικούς και ποιοτικούς 

στόχους, ανάγκες σε ανθρώ-

πους και μέσα, να κοστολογή-

σουμε και κυρίως να ασκήσου-

με έλεγχο, να αποκλείσουμε 

παρεκκλίσεις να επιβραβεύσου-

με επιδόσεις και βεβαίως να 

αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά 

την πληθώρα των συνηθισμέ-

νων ανθρώπων -εργαζομένων 

που συνωστίζονται γύρω από 

τον μέσο όρο. 

Και ενώ στον ιδιωτικό τομέα τα 

παραπάνω αποτελούν αυστηρά 

προαπαιτούμενα αποτελεσματι-

κότητας, πειθαρχίας, συμμόρ-

φωσης και καλής λειτουργίας, 

στο δημόσιο τομέα, με την 

απουσία τους, τα πάντα 

επαφίενται στις καλές προθέ-

σεις (επάρκειας, αποτελεσματι-

κότητας και τιμιότητας) των 

κυβερνώντων, πολιτικών, 

διευθυνόντων λειτουργών και 

των υφισταμένων τους. 

Θεσμική θωράκιση λοιπόν της 

πολιτικής και δημόσιας ζωής, 

έναντι των φυσικών, ιδιοτελών 

ανθρώπινων ορμέμφυτων, είναι 

ό,τι χρειαζόμαστε. "Οι άνθρωποι 

δεν αλλάζουν. Οι Αθηναίοι ήταν 

ίδιοι και πριν και μετά από τον 

Κλεισθένη και τον Σόλωνα, το 

ίδιο και οι Σπαρτιάτες πριν και 

μετά τον Λυκούργο. Με τα ίδια 

ελαττώματα και αδυναμίες. 

Είχαν όμως αλλάξει οι νόμοι". 



 ανέλαβε και ολοκλήρωσε 

την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος 

εξαερισμού στο ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης» της 

Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης ΑΕ. 

 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 ολοκλήρωσε τις εργασίες 

κατασκευής πρατηρίου υγρών 

καυσίμων στο Μαυροβούνιο, 

της εταιρίας JUGOPETROL AD 

KOTOR. 

στάθμευσης» στο Εμπορικό 

Κέντρο Mediterranean 

Cosmos. 

 

 ολοκλήρωσε τις εργασίες 

κατασκευής του νέου 

καταστήματος της LIDL στο 

Χαϊδάρι Αττικής  

 

 παρέδωσε το έργο 

«Ανακαίνιση καταστήματος Ι. 

Δραγούμη»  της Εμπορικής 

Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη 
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Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  

 

 ανέλαβε σε Κοινοπραξία το 

έργο «Προμήθεια, κατασκευή, 

μεταφορά και εγκατάσταση 

ειδών γραφειακού εξοπλισμού, 

εξοπλισμού ειδών προβολής και 

σήμανσης, μεταλλικών 

επενδύσεων στις όψεις 522 

πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

στη Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και 

Β. Αιγαίου, καθώς επίσης και 

όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις 

σημάνσεων, μεταλλικών 

επενδύσεων και λοιπών 

κατασκευών» 

 

 ολοκλήρωσε την ανακαίνιση 

του κτιρίου της MICROSOFT 

HELLAS στο Μαρούσι, στο 

οποίο πρόκειται να συστεγαστεί 

και το Κέντρο Καινοτομίας της 

εταιρίας.  

 

 ανέλαβε το έργο 

«Διαμορφώσεις – Υποδομές για 

την Αναβάθμιση χώρων 
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

Για κάθε είδους έργου χρειάζε-

ται λοιπόν να δοθεί μεγάλη 

βαρύτητα και ένταση στον 

σχεδιασμό του. Δεν μπορούν οι 

συμμέτοχοι να βασιστούν μόνο 

στην αρχική μελέτη. Αποδεικνύ-

εται επανειλημμένως ότι όταν 

το έργο αφήνεται να προχωρή-

σει, οι αλλαγές και διορθώσεις 

γίνεται όλο και πιο δύσκολο να 

πραγματοποιηθούν.  

Το τελικό ζητούμενο των 

διαδικασιών σχεδιασμού είναι 

να εξασφαλίσουν ότι το έργο θα 

παραδοθεί εντός κόστους, 

εντός χρονικού περιθωρίου και 

σύμφωνα με τις τεχνικές 

απαιτήσειςκαι επομένως να 

ικανοποιηθεί ο πελάτης. Η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ λειτουργεί με 

διαδικασίες διαχείρισης έργου 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

επιφέρει η πιστοποίηση των 

συστημάτων ISO9001 & 

ISO14001, διαχείρισης 

ποιότητας & περιβαλλοντικής 

διαχείρισης αντίστοιχα και 

κατορθώνει να διατηρεί 

ικανοποιημένους πελάτες 

σύμφωνα και με τα ετήσια 

αποτελέσματα αξιολόγησής της. 
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