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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αναπτύσσει το θεσµό της ανάθεσης δραστηριοτήτων µιας 
επιχείρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αντικειµενικός σκοπός της 
εργασίας αυτής είναι η ενδελεχής εξέταση του θεσµού από κάθε οπτική 
γωνία και η τεκµηρίωση της άποψης ότι η εφαρµογή του βοηθά την 
επιχείρηση να επικεντρωθεί στο κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της, 
ώστε να οδηγηθεί στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 
Παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του θεσµού και οι επιρροές που 
δέχτηκε στη διαµόρφωσή του, οι βασικότεροι ορισµοί και η νοµική 
θεµελίωσή του. Ως διοικητικό εργαλείο που προσδίδει στα στελέχη 
διοίκησης τη δυνατότητα να βελτιώσουν την επιχείρησή τους, 
στηρίζεται σε οικονοµικές θεωρίες που δικαιολογούν την ύπαρξη και 
κυρίως την εφαρµογή του. Το outsourcing αποτελεί µια επιχειρησιακή 
στρατηγική απόφαση που αφορά την πορεία της επιχείρησης και 
εµπεριέχει κινδύνους, αλλά και περισσότερες ωφέλειες. Με βάση το 
τµήµα ή τη λειτουργία που εκχωρείται σε εξωτερικό συνεργάτη, 
αναφέρονται οι συνηθέστερες µορφές του. Μεταξύ πρόθεσης χρήσης 
outsourcing και τελικής εφαρµογής του, παρεµβάλλεται µια σειρά 
προσεκτικών βηµάτων, αναλύσεων και αποφάσεων. Καταγράφονται, 
στη συνέχεια, η εξέλιξη, η διάδοση και η χρήση του από ελληνικές 
επιχειρήσεις, καθώς και οι τοµείς στους οποίους έχει εδραιωθεί στην 
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ελληνική αγορά. Η µέση ελληνική επιχείρηση, προκειµένου να 
επιβιώσει και να αυξήσει την κερδοφορία της µέσα στο διεθνές, έντονα 
ανταγωνιστικό, περιβάλλον, πρέπει να εξισορροπεί τις ικανότητες και 
τις πηγές σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό και τεχνογνωσία. Το  
outsourcing συµβάλλει στην επιδίωξη αυτή µε την αποµάκρυνση των 
µη κρίσιµων δραστηριοτήτων από την επιχείρηση µε τους πόρους που 
απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών. Προτείνεται µία διαδικασία λήψης 
απόφασης όσον αφορά την ενδοεπιχειρησιακή ή εξωτερική εκτέλεση 
µιας δραστηριότητας, που συνεπάγεται το χαµηλότερο κόστος. Η 
διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της µέσης ελληνικής επιχείρησης.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα της σύγχρονης οικονοµικής ζωής αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για µια σηµερινή επιχείρηση προκειµένου αυτή να επιβιώσει, 

αρχικά, και να επιδιώξει την αύξηση της κερδοφορίας της. Η λέξη - κλειδί για την 

προσαρµογή αυτή είναι η ευελιξία, δηλαδή η υιοθέτηση µιας ενδεχοµενικής 

προσέγγισης (contingency approach), σύµφωνα µε την οποία οι στρατηγικές και οι 

στόχοι της επιχείρησης θα στηρίζονται στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντός της.  

 

Ένας από τους θεσµούς που καθιερώθηκαν τα τελευταία χρόνια για να καλύψουν 

την ανάγκη αυτή των επιχειρήσεων για ευελιξία είναι η ανάθεση δραστηριοτήτων 

σε τρίτους (outsourcing). Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι «το outsourcing όσο το 

δυνατόν περισσότερων δευτερευόντων λειτουργιών αποτελεί το κύριο στοιχείο της 

σύγχρονης οικονοµίας»1 και ένα από ταχέως αυξανόµενα συστατικά του διεθνούς 

εµπορίου.     

 

Oι επιχειρήσεις παραδοσιακά κατείχαν και διαχειρίζονταν τους περισσότερους, αν 

όχι όλους, τους πόρους τους. Σήµερα, όµως, ο παραδοσιακός τρόπος 

επιχειρηµατικότητας δεν ενδείκνυται πλέον ως ο καλύτερος για τη δηµιουργία αξίας 

και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι υψηλής απόδοσης επιχειρήσεις 

                                                 
1 Financial Times, July 31, 2001, p.10 
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γνωρίζουν ότι χρειάζεται να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές τους, να 

εκµεταλλευτούν στο µέγιστο βαθµό τις ευκαιρίες της αγοράς και  να δώσουν ώθηση 

στις λειτουργίες τους. Για το λόγο αυτό, επιδίδονται στη σύναψη µακροχρόνιων 

σχέσεων µε εξωτερικούς προµηθευτές, προκειµένου να έχουν υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες, ιδιαίτερα εξειδικευµένες και σύγχρονες. Το αδυσώπητο, από πλευράς 

ανταγωνισµού, εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης επιβάλλει την επιδίωξη 

συνεχούς µείωσης του κόστους µε ταυτόχρονη αύξηση και διατήρηση της 

ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, µε σκοπό τουλάχιστον να 

εξασφαλίσει την επιβίωση της και έπειτα τη βελτίωση της κερδοφορίας της. Όπως 

θα γίνει αντιληπτό και περαιτέρω, η µείωση του κόστους και η αύξηση της 

ποιότητας µέσω επιλογής διαδικασιών για εξωτερική ανάθεση είναι µία ορθή, 

συνετή και πρωτοποριακή επιλογή της διοίκησης κάθε επιχείρησης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ OUTSOURCING 

 

 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

  

Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει µία προσπάθεια προσέγγισης του θεσµού που 

αποτελεί αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας, µε σκοπό να διαπιστωθούν οι 

ρίζες του ιστορικά. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να καταγραφούν οι πρώτες βάσεις του 

θεσµού και σταδιακά να φανεί η εξέλιξή του διαχρονικά ως σήµερα σε συνδυασµό 

µε τις επιρροές που δέχτηκε στη διαµόρφωσή του. Έπειτα, παρατίθενται οι 

βασικότεροι και πιο ολοκληρωµένοι ορισµοί για το outsourcing. 

 

 

1.2. Ιστορική εξέλιξη του θεσµού του outsourcing 

 

Οι έννοιες της ανάθεσης δραστηριότητας σε τρίτους (outsourcing) και της 

υπεργολαβίας (subcontracting) αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι νέες. 

Αναζητώντας τις ρίζες των πίσω στο χρόνο, διαπιστώνει κανείς ότι δεν πρόκειται 

για πρόσφατες τάσεις του µάνατζµεντ. Συγκεκριµένα, στον ιδιωτικό τοµέα 

υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, τα οποία πιστοποιούν τη χρήση outsourcing  σε 

µεταποιητικές επιχειρήσεις µεταλλείων στην Αγγλία το 19ο αιώνα.  
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Στο δηµόσιο τοµέα, ήταν σύνηθες φαινόµενο, όχι βέβαια χωρίς προβλήµατα, κατά 

το 18ο και 19ο αιώνα. Πολλές υπηρεσίες δίνονταν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως η 

διοίκηση φυλακών, η συντήρηση δρόµων, η συγκέντρωση δηµοσίων εσόδων και η 

συλλογή απορριµάτων. Τα φανάρια στους δρόµους κατασκευάζονταν, 

επιδιορθώνονταν και συντηρούνταν υπό την ευθύνη και εποπτεία του 

«υπεργολάβου», ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Οµοίως στη Γαλλία, στις αρχές 

του 19ου αιώνα, τα δικαιώµατα για την κατασκευή και λειτουργία των 

σιδηροδρόµων, την αποθήκευση νερού και τη διανοµή προϊόντων αποτελούσαν 

αντικείµενο δηµοπρασίας από ανταγωνιστικές προσφορές. Επίσης, στην 

Αυστραλία η διανοµή της αλληλογραφίας και γενικότερα των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών µε τη χρήση outsourcing τοποθετείται τουλάχιστον 150 χρόνια πριν. 

 

Πριν και κατά τη διάρκεια της Βιοµηχανικής Επανάστασης, οι σχέσεις εργολαβίας 

κυριάρχησαν στον οικονοµικό οργανισµό της παραγωγής. Μετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, η µεγάλη διαφοροποιηµένη επιχείρηση, ”the megacorp”, όπως 

ονοµαζόταν, έγινε το µοντέλο της επιχειρησιακής δύναµης και επιτυχίας. Για τις 

µεγάλες συγχωνεύσεις, όπως η General Electric στην Αµερική, η Daimler-Benz 

στην Ευρώπη, η Mitsubishi στην Ιαπωνία, η BHP στην Aυστραλία υπήρχε η 

ασφάλεια του µεγάλου µεγέθους. Από τη στιγµή που οι µέτοχοι παρέµεναν 

ικανοποιηµένοι, ήταν φανερό ότι θα εξακολουθούσε να επικρατεί η τάση 

διατήρησης της τρέχουσας οργανωσιακής δοµής ως την επόµενη χιλιετία.  
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Παρόλ’ αυτά, η έρευνα έδειξε ότι «το µέγεθος δεν ήταν απαραίτητα το καλύτερο» 

(“big was not necessarily best”) και ότι η κερδοφορία δεν ήταν σε γενικές γραµµές 

υψηλότερη σε µεγάλες επιχειρήσεις από ότι σε µικρότερες. Αντιθέτως, το µέγεθος 

της επιχείρησης εµφανίστηκε να είναι συσχετισµένο αρνητικά µε το ρυθµό 

επίδοσης (performance), αποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις µε µεγάλο βαθµό 

διαποίκιλσης (diversified firms) έχουν την τάση να παρουσιάζουν χαµηλότερη 

κερδοφορία κατά µέσο όρο. Βέβαια, οι πιο µεγάλες επιχειρήσεις παρουσίαζαν 

ταυτόχρονα µικρότερες διακυµάνσεις στο ύψος των κερδών, γεγονός που υπονοεί 

µια διαχρονική σταθερότητα όσον αφορά την κερδοφορία. 

 

Η παραπάνω εκτίµηση αναθεωρήθηκε στο µέγιστο βαθµό  στα µέσα της δεκαετίας 

του 1980. Η αντίληψη ότι η ένωση υπό κοινή ιδιοκτησία ξεχωριστών επιχειρήσεων 

συνεπάγεται τεχνολογική υπεροχή και λειτουργική συνεργία στηρίζεται σε σαθρά 

θεµέλια. Η εµπειρία της ΒΡ (British Petroleum), πετρελαϊκός κολοσσός που 

δραστηριοποιείται σε πάνω από 70 χώρες, πιστοποιεί το θετικό αποτέλεσµα στην 

απόδοση µιας αναδιαρθρωτικής πολιτικής βασισµένης στην κερδοφορία. 

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που το ανώτατο µάνατζµεντ θεωρεί ότι συνθέτουν το 

ιδανικό µοντέλο µιας επιχείρησης διαφοροποιούνται στα τέλη της δεκαετίας του 

1980.  

 

Σε αυτή τη µεταστροφή συµβάλλουν οι ακαδηµαϊκοί, οι οποίοι παρουσιάζουν την 

έννοια των «εικονικών οργανισµών». Πρόκειται για µια µορφή επιχείρησης, η 

οποία λειτουργεί µε έναν πυρήνα απαραίτητων στελεχών και εργαζοµένων και 
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υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες και µερικής απασχόλησης 

εργαζοµένους. Ως κλασικό παράδειγµα εικονικού οργανισµού αναφέρεται συνήθως 

η Benetton, ιταλική εταιρεία «παροχής υπηρεσιών ένδυσης», όπως έχει η ίδια 

χαρακτηριστεί συµπληρώνοντας ότι δε θεωρείται ούτε λιανοπωλητής ούτε 

παραγωγός ενδυµάτων. Οι βάσεις της στρατηγικής φαίνονται κατάλληλες για την 

επίτευξη των πλεονεκτηµάτων στην αποτελεσµατικότητα µε τη χρήση της 

υπεργολαβίας. Η διαφορά µεταξύ των απλών συνεργατών και εκείνων που 

αποτελούν τµήµα ενός δικτύου είναι ο βαθµός συνεργασίας και ροής 

πληροφοριών. Οι υπεργολάβοι αντιµετωπίζονται σαν «επιχειρηµατικοί 

συνεργάτες» ή σα «µέλη της ίδιας οµάδας» µε κοινούς στόχους. Εποµένως, το 

outsourcing διαφοροποιείται από τη στρατηγική συµµαχία, η οποία ορίζεται ως µία 

σχέση µεταξύ επιχειρήσεων που συνεργάζονται για να παράγουν µεγαλύτερη αξία 

ή µικρότερο κόστος συναλλαγής στην αγορά.  

 

Κατά τη δεκαετία του 1980, η διακυβέρνηση της Margaret Thatcher στη Μεγάλη 

Βρετανία οδήγησε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση µε απώτερο στόχο τη διάσπαση των 

µεγάλων διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων σε µικρές οντότητες, µε συνέπεια τον  πιο 

έντονο ανταγωνισµό και κάποιο έλεγχο στην αγορά κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό 

συνέβαλε στη διάδοση του outsourcing µέσω της ανάθεσης υπηρεσιών του 

δηµοσίου τοµέα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το παράδειγµα της Thatcher 

ακολούθησαν και άλλες χώρες µε ιδιωτικοποίηση δηµοσίων υπηρεσιών όπως 

συλλογή απορριµάτων, διοίκηση φυλακών και άλλα. 
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Σε συνδυασµό µε αυτό, το φαινόµενο outsourcing ήρθε στο προσκήνιο την ίδια 

περίοδο µέσω της πληροφορικής. Συγκεκριµένα, τα ανώτατα στελέχη δέχονταν 

συµβουλές για το στρατηγικό ρόλο των Πληροφοριακών Συστηµάτων (Π.Σ.) στις 

επιχειρήσεις. Μέσω των ΠΣ οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να 

καταπολεµήσουν τον ανταγωνισµό, να εξασφαλίσουν προµηθευτές, να 

αποκτήσουν την πιστότητα των πελατών και να µειώσουν την απειλή 

νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων. Αναφέρονταν τα παραδείγµατα εταιρειών που 

είχαν προσφύγει σε οutsourcing Π.Σ., όπως η American Airlines, η American 

Hospital Supply & Merrill Lynch. 

 

Με την είσοδο στη δεκαετία του 1990, ο ρόλος των Π.Σ. αναµφίβολα άρχισε να 

κερδίζει περισσότερο έδαφος, καθώς η εγχώρια βιοµηχανική κοινωνία εξελίσσεται 

σε παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας. Παρόλ’ αυτά, τα ανώτερα στελέχη 

δέχονται πιέσεις από πολλούς ακαδηµαϊκούς και συµβούλους επιχειρήσεων να 

αναθέσουν σε υπεργολάβο όχι µόνο τις υπηρεσίες πληροφορικής, αλλά και τις 

υπηρεσίες φαγητού, διανοµής της αλληλογραφίας, φύλαξης, καθαριότητας. Με την 

ανάθεση των υπηρεσιών πληροφορικής, τα στελέχη υπόσχονται περικοπή των 

εξόδων τους όσον αφορά τα Π.Σ. από 10% ως 50%. Οι επιχειρήσεις που χάραζαν 

στρατηγική µε διορατικότητα και σύνεση ακολούθησαν την Eastman Kodak, την 

American Bankshares, την Εnron, την Continental και άλλες.  

 

Θα ήταν ανακριβές να θεωρήσει κανείς ότι η ανάθεση δραστηριότητας µε τη µορφή 

επιχειρησιακών δικτύων (organizational networks) είναι ένα πρόσφατο φαινόµενο. 
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Επιχειρήσεις όπως για παράδειγµα η Μarks & Spencer είχε αρχίσει τέτοιου είδους 

σχέσεις συνεργασίας µε τους προµηθευτές της σχεδόν µισό αιώνα πριν. Η 

διαφορά έγκειται στο ότι ενώ πριν µία ή δύο δεκαετίες χαρακτηριζόταν ως 

ιδιοσυγκρατής µε τη χρήση outsourcing, σήµερα φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

καλύτερος τρόπος «επιχειρείν». Αναµφίβολα, οι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωµένες 

(vertical or horizontal integrated) επιχειρήσεις δεν είναι σε γενικές γραµµές τόσο 

ανταγωνιστικές όσο ήταν παλαιότερα.  

 

Αν και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επιχειρήσεων που προσέφυγαν σε 

outsourcing, υπάρχουν ελάχιστα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία µε βάση τα οποία 

να µπορούν να εξαχθούν ακριβείς τάσεις. Ο Πίνακας 1 αποτελεί µία ποιοτική και 

ποσοτική προσέγγιση των πρόσφατων τάσεων αναφορικά µε την ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε άλλες επιχειρήσεις στις πέντε µεγαλύτερες διεθνείς οικονοµίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ OUTSOURCING 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ OUTSOURCING 
ΧΩΡΑ   
ΗΠΑ Η συνολική αγορά υπηρεσιών outsourcing εκτιµήθηκε το 1996 

σε $100 δις 

Μ.Βρετανία Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ανάπτυξη του outsourcing

Γαλλία  Οι γαλλικές εταιρείες επωφελήθηκαν από την αλλαγή του 
συστήµατος υδροδότησης και εξελίχθηκαν σε µεγάλους 
πολυεθνικούς ειδήµονες outsourcing. 

Γερµανία  Οι αυστηροί νόµοι για µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις 
δυσκολεύει οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής, που θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις. Το outsourcing αρχικά 
εµφανίζεται στην αυτοκινητοβιοµηχανία. 

Ιαπωνία  Παραδοσιακή συµµαχία outsourcing (keiretsu): 
µακροπρόθεσµη συνεργασία, πίστη, ανταλλαγή πληροφοριών, 
χαµηλή ανταγωνιστική πίεση. Χρησιµοποιείται από το 48% των 
ιαπωνικών επιχειρήσεων. Παρολαυτά, το keiretsu απειλείται 
από οικονοµικούς περιορισµούς. 

 
Πηγή: ‘’The contracting organization’’, Simon Domberger, Oxford University 
             Press, 2002 reprinted, pg 20. 

 

 

1.3.     Ορισµοί για το Outsourcing 

 

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για το outsourcing, οι κυριότεροι από τους οποίους  

συνοψίζονται στη συνέχεια: 
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Με τον όρο outsourcing εννοείται η εκχώρηση/ανάθεση της εκτέλεσης 

ολοκληρωµένων λειτουργιών/διαδικασιών ενός φορέα σε εξωτερικό προµηθευτή, ο 

οποίος αναλαµβάνει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης, διαχείρισης και υποστήριξης 

της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας καθορισµένο και µετρήσιµο επίπεδο ποιότητας της 

παρεχόµενης υπηρεσίας µε βάση µια Σύµβαση Παροχής Εγγυηµένων Υπηρεσιών2. 

 

Σύµφωνα µε άλλη προσέγγιση, ‘’outsourcing είναι η στρατηγική χρήση από µια 

εταιρεία ειδικευµένων εξωτερικών πόρων για να εκτελεστούν δραστηριότητες, οι 

οποίες δεν αποτελούν βασικές δυνατότητες της εταιρείας και οι οποίες 

παραδοσιακά πραγµατοποιούνται από εσωτερικούς πόρους και προσωπικό της 

εταιρείας’’3. 

 

Eπίσης, θεωρείται ότι «ο όρος outsourcing καλύπτει ένα ευρύ φάσµα οργανωτικών 

πρακτικών, το κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ανάθεση ορισµένων 

λειτουργιών σε εξωτερικούς προµηθευτές»4. 

 

To outsourcing αναφέρεται στη διαδικασία αντικατάστασης των εσωτερικών 

υπηρεσιών, όπως η διαφήµιση, η λογιστική παρακολούθηση και η νοµική 

υποστήριξη µε υπηρεσίες που αγοράζονταν εκτός επιχείρησης. Εάν αυτοί οι δείκτες 

                                                 
2 Υπουργείο Ανάπτυξης (2001), Plant Management 
3 http://www.outsourcing-experts.com, “Introduction To Outsourcing” 
4 Mυλωνόπουλος Νικ, ∆ιπλωµατική Εργασία «Από το outsourcing στην αποδοτική οργάνωση της 
Πληροφορικής: Ευκαιρίες και Παγίδες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ICBS Athens Business 
School, Αθήνα 2002, σελ. 15-17  
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έχουν χαµηλότερους δείκτες αύξησης της παραγωγικότητας από την παραγωγή 

αγαθών, τότε µε το outsourcing θα αυξηθεί η παραγωγικότητα5.  

 

Άλλοι ορισµοί χαρακτηρίζουν το outsourcing «ως την απόφαση ανάκτησης 

επιλεγµένων αγαθών και υπηρεσιών έξω από την εταιρεία (Engelke, 1996), η 

εύρεση νέων προµηθευτών και νέων τρόπων για τη µεταφορά πρώτων υλών, 

αγαθών, εξαρτηµάτων και υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας τη γνώση, την εµπειρία και 

τη δηµιουργικότητα νέων προµηθευτών που δε χρησιµοποιούνταν προηγουµένως 

(Kraker, 1995). 

 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η διαφορά µεταξύ  outsourcing 

και υπεργολαβίας (contracting out), το οποίο αναφέρεται σε µια εργασία που 

ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη και περιλαµβάνει συνήθως µια συµφωνία 

κόστους. Περικλείει, δε, το σχεδιασµό και την υλοποίηση των σχέσεων µεταξύ 

προµηθευτών και αγοραστών. Το outsourcing, από την άλλη πλευρά, εµπεριέχει 

µια µακροπρόθεσµη συνεργασία µεταξύ του προµηθευτή και της εταιρείας, µε 

µεγάλο βαθµό συµµετοχής στον κίνδυνο (risk-sharing). Αφορά τη διαδικασία 

ανάθεσης των δραστηριοτήτων που παραδοσιακά πραγµατοποιούνταν εντός της 

επιχείρησης σε εξωτερικούς προµηθευτές6. 

 

 

                                                 
5 Τhijs ten Raa & Edward N. Wolf, “Outsourcing of  Services and Productivity Growth in Goods 
Industries”(report), National Bureau of Economic Research, January 1994 
 
6 S.Domberger, The Contracting Organization, Oxford University Press, New York 2002 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OUTSOURCING 

 
 
2.1. Εισαγωγή 

 

Μετά την ιστορική παρουσίαση του θεσµού του outsourcing και πριν τη βαθύτερη 

ανάλυσή του, απαιτείται µία αναφορά στη νοµική θεµελίωσή του. Από νοµικής 

άποψης, λοιπόν, το outsourcing, προς το παρόν τουλάχιστον, καλύπτεται από το 

νοµικό πλαίσιο για τη µεταβίβαση επιχείρησης. Προτού τη σύνδεση του 

outsourcing µε τη µεταβίβαση επιχείρησης, είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση της 

έννοιας της µεταβίβασης και των θεµάτων που σχετίζονται µε αυτή. Έπειτα, 

παρουσιάζονται οι έννοµες συνέπειες της ανάθεσης δραστηριότητας, οι οποίες 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τη διοίκηση πριν οποιαδήποτε ενέργεια για τη 

σύναψη συµφωνίας outsourcing. 

 

 

2.2. Π∆ 178/2002 για τη µεταβίβαση επιχείρησης 

 

Οι ισχύουσες διατάξεις για τη µεταβίβαση επιχείρησης περιλαµβάνονται στην 

οδηγία 98/50 ΕΚ, η οποία αποτελεί τροποποίηση της παλαιότερης οδηγίας 77/187 

και η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το Π∆ 178/2002 (Προεδρικό 

∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 178, ΦΕΚ Α’ 162/12-7-2002): «µέτρα σχετικά µε την 
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προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης 

επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων». 

 

Για την εφαρµογή και την περαιτέρω κατανόηση του προεδρικού διατάγµατος, είναι 

απαραίτητο να παρουσιαστούν κάποιοι ορισµοί:  

 

1. µεταβίβαση θεωρείται η µεταβίβαση µιας οικονοµικής ενότητας που διατηρεί την 

ταυτότητά της, η οποία νοείται ως οργανωµένο σύνολο πόρων µε σκοπό την 

άσκηση κύριας ή δευτερεύουσας οικονοµικής δραστηριότητας. 

2. µεταβιβάζων νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, λόγω 

µεταβίβασης, χάνει την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την 

εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης. 

3. διάδοχος ή υπεργολάβος νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 

λόγω της µεταβίβασης αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την 

εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης. 

4. εκπρόσωποι των εργαζοµένων νοούνται αυτοί που ορίζονται στις διατάξεις των 

άρθρων 1 και 2 του Νόµου 1767/1988 «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες 

εργατικές διατάξεις – κύρωση της 135 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας». 

Προκειµένου για επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που απασχολούν κάτω των 50 

εργαζοµένων, εφόσον σε αυτές δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, 

οι εργαζόµενοι εκπροσωπούνται από τριµελή επιτροπή που εκλέγεται από 

αυτούς. 
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5. εργαζόµενος νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε επιχείρηση, που υπάγεται στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. 

 

Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του διατάγµατος αυτού εµπίπτουν: 

 

��συµβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις ανεξαρτήτως του αριθµού των 

ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν ή θα πραγµατοποιηθούν, 

��εργασιακές σχέσεις που διέπονται από σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε συµµόρφωση 

προς το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 91/183/ΕΟΚ και 

��πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις που έχουν 

τεθεί σε συµµόρφωση προς το άρθρο 1 παρ.2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ. 

 

Η φιλοσοφία του προεδρικού διατάγµατος είναι ότι η µεταβίβαση, συγχώνευση ή 

συγκέντρωση επιχειρήσεων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεν πρέπει να 

επηρεάζει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού. Με άλλα λόγια, εφόσον η 

επιχείρηση ή µια εκµετάλλευση ή έστω ένα τµήµα επιχείρησης µεταβάλλει ως 

οργανωµένη ενότητα φορέα, τότε πρέπει να διατηρούνται τα πάσης φύσεως 

δικαιώµατα των εργαζοµένων που προκύπτουν από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή 

από ατοµική σύµβαση εργασίας, από συλλογική σύµβαση εργασίας, από 

κανονισµό, επιχειρησιακή συνήθεια, σύµβαση διαιτησίας, κανονισµό. 
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Στο άρθρο 4 του Π∆ διατυπώνεται ρητά ότι «δια της µεταβιβάσεως και από την 

ηµεροµηνία αυτής, όλα τα υφιστάµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που 

προέκυψαν από τη σύµβαση ή σχέση εργασίας µεταβιβάζονται στο διάδοχο». Ο 

µεταβιβάζων και µετά τη µεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε 

το διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύµβαση ή σχέση 

εργασίας µέχρι το χρόνο που αναλαµβάνει ο διάδοχος.   

 

Κατ’ εξαίρεση, δε συντρέχει λόγος να διατηρούνται τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις από την εργασιακή σχέση όταν ο µεταβιβάζων βρίσκεται σε 

διαδικασία πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

αφερεγγυότητας (άρθρο 6, Π∆ 178/2002). Και τούτο γιατί στις περιπτώσεις αυτές 

προέχει η εξυγίανση της επιχείρησης, η ανάγκη δηλαδή να βρεθεί κάποιος άλλος 

επιχειρηµατίας, ο οποίος θα αναλάβει την επιχείρηση, χωρίς δεσµεύσεις ή 

περιορισµούς, προκειµένου να την εξυγιάνει. 

 

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα από τυχόν υφιστάµενα συστήµατα 

επαγγελµατικής ή διεπαγγελµατικής ασφάλισης, είτε µε µορφή οµαδικού 

προγράµµατος σε ασφαλιστική επιχείρηση, είτε µε µορφή λογαριασµού που 

λειτουργεί στο πλαίσιο της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης, είτε µε µορφή οµαδικού 

προγράµµατος  σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταµείο (PRIVATE PENSION FUND), σε 

περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης ισχύουν τα εξής: 
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��αν ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύµβασης ασφάλισης µε τους ίδιους 

όρους που ίσχυαν για το µεταβιβάζοντα, ανανεώνεται η σύµβαση ασφάλισης. 

Αν µεσολαβεί ασφαλιστική επιχείρηση ή ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταµείο, ο 

διάδοχος ανανεώνει τη σύµβαση ασφάλισης και µε αυτήν ή αυτό. 

��Αν ο διάδοχος αποδέχεται τη σύµβαση ασφάλισης, µε διαφορετικούς όρους 

από αυτούς που ίσχυαν για το µεταβιβάζοντα, στην περίπτωση αυτή 

πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για τη µεταβολή των όρων, 

διαβουλεύεται µε αυτούς και µε το µεταβιβάζοντα και καταρτίζει νέα σύµβαση 

ασφάλισης. Αν µεσολαβεί ασφαλιστική επιχείρηση ή ιδιωτικό συνταξιοδοτικό 

ταµείο, στις διαβουλεύσεις συµµετέχει ή εκπρόσωπος της ασφαλιστικής 

επιχείρησης ή ο διαχειριστής (TRUSTEE) του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού 

ταµείου για να υποβάλλει νέες προτάσεις προς κατάρτιση νέας ασφαλιστικής 

σύµβασης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το υφιστάµενο µαθηµατικό απόθεµα ή το 

υφιστάµενο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού διαχείρισης των 

συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. 

��Αν ο διάδοχος, πριν από τη µεταβίβαση, αρνηθεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής 

σύµβασης είτε µε µορφή οµαδικού προγράµµατος σε ασφαλιστική επιχείρηση, 

είτε µε µορφή λογαριασµού που λειτουργεί στα πλαίσια της µεταβιβαζόµενης 

επιχείρησης, είτε µε µορφή οµαδικού προγράµµατος σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό 

ταµείο, τα σχετικά κεφάλαια είτε µε µορφή µαθηµατικού αποθέµατος είτε 

λογαριασµού συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ανήκουν στους εργαζοµένους. Στην 

περίπτωση αυτή, τα κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων ως και τα 

δικαιώµατα προσδοκίας για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές των εργαζοµένων, 
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των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε κατά το χρόνο µεταβίβασης της 

επιχείρησης, εξασφαλίζονται ως εξής: 

 

i. Στην περίπτωση οµαδικού προγράµµατος σε ασφαλιστική επιχείρηση ή 

σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταµείο, τα σχετικά κεφάλαια τα οποία 

συγκεντρώνονται στην ασφαλιστική επιχείρηση ή στο ιδιωτικό 

συνταξιοδοτικό ταµείο, εκκαθαρίζονται από το µεταβιβάζοντα και τους 

εκπροσώπους των εργαζοµένων και διανέµονται στους εργαζοµένους 

από την ιδιωτική επιχείρηση ή το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταµείο είτε µε 

βάση το µαθηµατικό απόθεµα, όταν πρόκειται για εγγυηµένα οµαδικά 

προγράµµατα (εγγυηµένο τεχνικό, προεξοφλητικό, επιτόκιο, εγγυηµένη 

παροχή), είτε µε βάση τη συσσωρευµένη καθαρή εισφορά (περίπτωση 

προγραµµάτων µε καθορισµένη εισφορά), είτε µε βάση τη δεδουλευµένη 

παροχή (ACCRUED BENEFIT) ή την παρούσα αξία µελλοντικής 

παροχής (PROJECT BENEFIT) (περίπτωση προγραµµάτων µε 

καθορισµένη παροχή). 

ii. Στην περίπτωση λογαριασµού που λειτουργεί στο πλαίσιο της 

µεταβιβαζόµενης επιχείρησης, τα σχετικά κεφάλαια εκκαθαρίζονται από 

το µεταβιβάζοντα και τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και 

διανέµονται στους εργαζοµένους, είτε µε βάση τη συσσωρευµένη 

καθαρή εισφορά(περίπτωση προγραµµάτων µε καθορισµένη εισφορά), 

είτε µε βάση τη δεδουλευµένη παροχή ή την παρούσα αξία µελλοντικής 

παροχής (περίπτωση προγραµµάτων µε καθορισµένη παροχή). 
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iii. Εφόσον στην επιχείρηση δεν υπάρχουν συµβούλια εργαζοµένων, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1767/88, στις διαβουλεύσεις, στην 

εκκαθάριση και στη διανοµή συµµετέχει τριµελής επιτροπή που εκλέγεται 

από τους εργαζοµένους µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία, σε 

συνέλευση που συγκαλείται από τη συνδικαλιστική οργάνωση που έχει 

τα περισσότερα µέλη στην επιχείρηση. 

iv. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα διανοµής εκδικάζονται από το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων. 

v. Υφιστάµενα δικαιώµατα για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές των 

εργαζοµένων περιλαµβανοµένων και των εργαζοµένων που η σχέση 

εργασίας τους λύθηκε κατά το χρόνο µεταβίβασης της επιχείρησης, 

(παροχές επιζώντων) δεν παραβλέπονται συνεπεία της µεταβίβασης και 

λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία διανοµής των υποπαραγράφων 

Γ, ∆ και Ε ως ανωτέρω. 

 

Αυτό που µπορεί να συναχθεί από τα παραπάνω είναι ότι η προστασία των 

θέσεων εργασίας και των δικαιωµάτων από την εργασιακή σχέση αποτελούν 

αναµφισβήτητα τον κύριο ή πρωταρχικό όχι όµως και τον αποκλειστικό σκοπό των 

Οδηγιών 77/187, 98/50 καθώς και του Π∆ 178/2002. Κι αυτό, διότι ενδέχεται τα 

προγράµµατα ασφάλισης να αποτελούν τροχοπέδη για τη µεταβίβαση της 

επιχείρησης λόγω του υψηλού κόστους που απαιτεί η ανάληψή τους από το 

διάδοχο εργοδότη. 
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Αναφορικά µε τον ορισµό της µεταβίβασης όπως αυτός ενσωµατώνεται στο Π∆, η 

εκµετάλλευση και η επιχείρηση είναι οργανωµένα σύνολα προσώπων, τεχνικών 

µέσων, εγκαταστάσεων, άϋλων αγαθών, που επιδιώκουν την πραγµατοποίηση 

κάποιου τεχνικού, εργασιακού σκοπού ή επί πλέον οικονοµικού σκοπού. Η 

µεταβίβαση ορισµένου ή ορισµένων µόνο από τα στοιχεία που συγκροτούν την 

οργανική αυτή ενότητα, για παράδειγµα η µεταβίβαση µεµονωµένων τεχνικών 

µέσων, δε συνιστά µεταβίβαση επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, εν όσω δε 

µεταβιβάζεται το οργανωµένο σύνολο καθ’ εαυτό. Για να υπάρχει µεταβίβαση 

επιχείρησης, πρέπει να µεταβιβάζονται τόσα επιµέρους στοιχεία της και κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα 

και υπό το νέο φορέα. Απαιτείται δηλαδή η διατήρηση της ταυτότητας της 

επιχείρησης, µε το φορέα να έχει αναλάβει τα επιµέρους στοιχεία ως οργανωµένο 

σύνολο, ώστε να µπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία της ίδιας επιχείρησης. 

 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµολογία, η διαπίστωση κάποιας περίπτωσης 

µεταβίβασης προϋποθέτει µια συνολική εκτίµηση όλων των µεταβιβαζόµενων 

στοιχείων και της σηµασίας αυτών στη συγκεκριµένη περίπτωση. Είναι απαραίτητο 

να εκτιµηθεί αν µεταβιβάστηκαν στοιχεία υλικά (εγκαταστάσεις, τεχνικά µέσα, 

κινητά), άϋλα (φήµη, τεχνογνωσία, επωνυµία, σήµα), αν ο διάδοχος ανέλαβε να 

εκτελέσει και τις εκκρεµούσες συµβάσεις, αν ανέλαβε µέρος του προσωπικού και 

συγκεκριµένα ποιες ειδικότητες, αν η δραστηριότητα που ασκεί ο νέος φορέας είναι 

όµοια ή πόσο όµοια είναι µε την εκτελούµενη πριν από τη µεταβολή 

δραστηριότητα.  
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Το ερώτηµα για το ποια βαρύτητα θα αποδοθεί σε κάθε ένα από τα 

µεταβιβαζόµενα στοιχεία θα κρίνεται κατά περίπτωση (ad hoc), λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν το είδος της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης. Για παράδειγµα, στις βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών προέχουν οι εγκαταστάσεις, ο 

τεχνικός εξοπλισµός, οι µηχανές, τα εργαλεία, ενώ στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών µεγαλύτερη σηµασία έχει η τεχνογνωσία, η πελατεία, οι επαγγελµατικές 

σχέσεις µε τρίτους, το προσωπικό που κατέχει την τεχνογνωσία. Η στάθµιση της 

βαρύτητας των υλικών µέσων και των άϋλων στοιχείων πρέπει να στηρίζεται σε 

µια συνολική εκτίµηση όλων των παραγόντων που συνδέονται µε τη λειτουργία και 

το αντικείµενο της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης.   

 

 

2.3.  Σχέση Μεταβίβασης επιχείρησης – Ανάθεσης δραστηριότητας 

 

Σε αυτό το σηµείο ανακύπτει το ερώτηµα αν η ανάθεση δραστηριότητας που 

ασκούνταν πριν στα πλαίσια µιας επιχείρησης συνιστά κατά το Π∆ 178/2002 

µεταβίβαση επιχείρησης. Η απάντηση είναι καταφατική. Συγκεκριµένα, όπως 

αναφέρεται και στο Π∆ 178/2002 «η ανάθεση δραστηριότητας ή λειτουργίας 

συνιστά µεταβίβαση επιχείρησης, µε την προϋπόθεση ότι µεταβιβάζεται στο 

διάδοχο µια οργανωµένη ενότητα, δηλαδή ένα οργανωµένο σύνολο υλικών και 

άϋλων αγαθών, όπως ακριβώς συµβαίνει σε κάθε µεταβίβαση επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης.  



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

33

33

 

Για να διαπιστωθεί αν πράγµατι πληρούται αυτή η προϋπόθεση, πρέπει να 

συνεκτιµηθούν όλα τα πραγµατικά περιστατικά που χαρακτηρίζουν την υπό κρίση 

πράξη, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως: το είδος της επιχείρησης ή 

εγκατάστασης, η µεταβίβαση ή µη των υλικών στοιχείων, όπως τα κτίρια και τα 

κινητά, η αξία των άϋλων στοιχείων κατά το χρόνο της µεταβίβασης, η ανάληψη ή 

µη του κυρίου µέρους του εργατικού δυναµικού από το νέο επιχειρηµατία, η 

µεταβίβαση ή µη της πελατείας, καθώς και ο βαθµός οµοιότητας των 

δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και µετά τη µεταβίβαση και η διάρκεια της 

ενδεχόµενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν µετέπειτα οι περισσότερες αποφάσεις  του 

∆ΕΚ αναφορικά µε το ζήτηµα της µεταβίβασης: 

 

1. απόφαση 14-4-1994 (Christel Schimdt) - νοµολογία του ∆ΕΚ 

2. απόφαση 7-3-1996 (υπόθεση Albert Merckx, βλ. Εργ∆ 1997, 184) του ∆ΕΚ 

3. απόφαση του ∆ΕΚ 19-9-1995 (υπόθεση Rygaard, βλ, Εργ∆ 1997,188, η 

οποία έκρινε ότι υφίσταται µεταβίβαση κατά την έννοια της Οδηγίας µόνο 

αν η µεταβίβαση «συνοδεύεται από τη µεταβίβαση ενός οργανωµένου 

συνόλου παραγόντων, που θα επέτρεπε τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 

ή ορισµένων δραστηριοτήτων της µεταβιβάζουσας επιχείρησης επί µονίµου 

βάσεως». 



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

34

34

4. απόφαση 24-1-2002 (υπόθεση Τemco Service Industries) του ∆ΕΚ, η 

οποία δέχτηκε ότι για να υπάρχει µεταβίβαση, πρέπει αυτή να αφορά 

«οικονοµική µονάδα οργανωµένη επί µονίµου βάσεως, η δραστηριότητα 

της οποίας δεν περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριµένου έργου». 

5. απόφαση 25-1-2001 του ∆ΕΚ (υπόθεση C-172/99, Oy Liikenne) 

 

 

2.4. Νοµικές Συνέπειες Ανάθεσης ∆ραστηριότητας 

 

Η ανάθεση ή µεταβίβαση δραστηριότητας έχει όλες τις έννοµες συνέπειες που έχει 

η µεταβίβαση επιχείρησης. Από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης όλα τα 

υφιστάµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχει ο µεταβιβάζων από τη σύµβαση 

ή σχέση εργασίας µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και εκ του νόµου στο διάδοχο 

εργοδότη. Η µεταβίβαση αυτή καθ’ αυτή δε συνιστά λόγο απόλυσης των 

εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή όµως δεν εµποδίζει, τηρουµένων των σχετικών περί 

απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατό να επέλθουν για λόγους 

οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργάνωσης που συνεπάγονται µεταβολές του εργατικού 

δυναµικού. Αν η σύµβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι 

η µεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική µεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του 

εργαζοµένου, η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης 

θεωρείται ότι επήλθε εξαιτίας του εργοδότη.  
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Αναφορικά µε την προστασία των εκπροσώπων των εργαζοµένων, κατά το µέτρο 

που η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα εγκατάστασης ή επιχείρησης διατηρεί την 

αυτονοµία της, συνεχίζονται, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων των εργαζοµένων οι 

οποίοι θίγονται από µια µεταβίβαση. 

 

Ένα από τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα του δικαίου της µεταβίβασης είναι η 

υποχρέωση προς πληροφόρηση και διαβούλευση των εκπροσώπων των 

εργαζοµένων που έχει ο µεταβιβάζων και ο διάδοχος (υπεργολάβος)(άρθρο 8 του 

Π∆ 178/2002). Πιο αναλυτικά, ο µεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να 

πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζοµένων τους που θίγονται από µια 

µεταβίβαση  για τα ακόλουθα σηµεία: 

 

i. την ηµεροµηνία ή την προτεινόµενη ηµεροµηνία µεταβίβασης 

ii. τους λόγους µεταβίβασης 

iii. τις νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζοµένους 

από τη µεταβίβαση 

iv. τα προβλεπόµενα µέτρα όσον αφορά τους εργαζόµενους 

 

Ο µεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους 

εκπροσώπους των εργαζοµένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγµατοποίηση 

της µεταβίβασης. Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες 

στους εκπροσώπους των εργαζοµένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι 
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εργαζόµενοί του θιγούν άµεσα από τη µεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες 

απασχόλησης και εργασίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ OUTSOURCING 

 

 

3.1. Γενικά 

 

Το outsourcing ως φιλοσοφία αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο το οποίο µπορεί να 

προσδώσει στα στελέχη διοίκησης τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονοµίες 

κλίµακας όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή πρόκειται να 

προσφερθούν. Όπως κάθε διοικητικό εργαλείο ή φιλοσοφία, στηρίζεται σε 

συγκεκριµένες οικονοµικές θεωρίες που δικαιολογούν την ύπαρξη και πολύ 

περισσότερο την εφαρµογή του. Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι βασικότερες 

οικονοµικές θεωρίες που καλύπτουν το θεσµό του outsourcing. 

 

 

3.2. Θεωρία Ατελών Συµβολαίων (Incomplete Contracts Theory) 

 

Οι θεωρίες που σχετίζονται µε το outsourcing βασίζονται κατά κύριο λόγο στη 

Θεωρία Κόστους Συναλλαγών (Transaction Cost Theory) του Williamson. Η βασική 

ιδέα της θεωρίας αυτής είναι πώς µια επιχείρηση πρέπει να µειώσει το κόστος 

παραγωγής και συναλλαγής, προκειµένου να επιτύχει σηµαντικές οικονοµίες 

κλίµακας. 

 



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

38

38

Ένα συµβόλαιο αποτελεί µια συµφωνία µεταξύ ενός ή περισσότερων εταίρων. Η 

συµφωνία αυτή προσδιορίζει τους όρους µιας συναλλαγής µεταξύ τους. Στο 

πλαίσιο που εξετάζουµε, τα τυπικά συµβόλαια ορίζονται µεταξύ ενός τµήµατος της 

επιχείρησης και ενός εξωτερικού προµηθευτή. Το συµβόλαιο συνήθως 

προσδιορίζει την ευθύνη του εξωτερικού προµηθευτή, την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του έργου που έχει αναλάβει και το κόστος. 

 

Ο οργανωτικός τύπος µέσα στον οποίο εκτελούνται οι συναλλαγές επηρεάζει τους 

πιθανούς όρους του συµβολαίου. Προκειµένου να υιοθετηθεί η συµφωνία, οι όροι 

πρέπει να είναι βιώσιµοι και να µπορούν να επιβεβαιωθούν από ένα τρίτο µέρος. 

Όταν οι όροι  του συµβολαίου βασίζονται σε εξαγόµενο αποτέλεσµα (output), τότε 

αυτό πρέπει να είναι µετρήσιµο. Βέβαια, κάποια από αυτά δεν είναι εύκολα 

µετρήσιµα, όπως η ποιότητα ενός συστήµατος ή η φιλικότητα προς το χρήστη. 

 

Τα συµβόλαια διακρίνονται σε δύο είδη: στα Πλήρη (Comprehensive) και στα Ατελή 

(Incomplete). 

 

 3.2.1.  Πλήρη Συµβόλαια 

 

Ένα πλήρες συµβόλαιο προσδιορίζει κάθε πιθανό ενδεχόµενο και κατανέµει 

µελλοντικές καταστάσεις. Για κάθε στοιχείο της κατανοµής ένα πλήρες συµβόλαιο 

προσδιορίζει τις ενέργειες κάθε συµβαλλοµένου. Ένα τέτοιο συµβόλαιο δε 

χρειάζεται ποτέ να αναθεωρηθεί ή να συµπληρωθεί. Επειδή οι ενέργειες 
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προσδιορίζονται για κάθε πιθανή κατάσταση, ο αντιπρόσωπος οφείλει να προβεί 

στις ίδιες ενέργειες, ανεξάρτητα από το αν είναι εσωτερικός ή εξωτερικός σε σχέση 

µε την εταιρεία. Ας σηµειωθεί ότι στα πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιούνται 

σπάνια τα πλήρη συµβόλαια, διότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των 

προτέρων κάθε ενδεχόµενο. 

 

 3.2.2.  Ατελή Συµβόλαια 

 

Τα περισσότερα επιχειρηµατικά συµβόλαια είναι ατελή. Όταν εµφανίζεται ένα 

απρόβλεπτο ενδεχόµενο, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να συνεννοηθούν, ώστε 

να επιλυθεί η διαφορά. Σε αυτήν την περίπτωση το συµβόλαιο πρέπει να 

προβλέπει τη διαιτησία και την επαναδιαπραγµάτευση, συµπεριλαµβάνοντας και τη 

µικρότερη δυνατή λήξη του συµβολαίου. Μια συναλλαγή που εκτελείται µεταξύ δύο 

ανεξάρτητων µεταξύ τους µερών είναι δυνατό να δεσµεύει περισσότερο για 

επιτυχία σε σχέση µε µία συναλλαγή που εκτελείται µέσα στην εταιρεία, όπου η 

διοίκηση έχει το δικαίωµα να πιέσει για την εκτέλεση ή την ακύρωση της 

συναλλαγής. 
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3.3. ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

 
Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον O. Williamson7, ο οποίος άρχισε να 

προβληµατίζεται µε την ασυµφωνία οικονοµικής θεωρίας και οργανωτικής 

πραγµατικότητας. Η οικονοµική θεωρία προβλέπει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

παράγονται αποδοτικότερα από εξειδικευµένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας. 

 

Ισχυρίζεται πως το κόστος αποτελείται όχι µόνο από το κόστος παραγωγής αλλά 

και από το κόστος συναλλαγής. Το κόστος συναλλαγής, που είναι συνώνυµο µε το 

κόστος συντονισµού, αποτελείται από το κόστος παρακολούθησης, ελέγχου και 

διαχείρισης των συναλλαγών. 

 

Ο Williamson θεωρεί πως ένα εσωτερικά παραγόµενο κόστος συναλλαγής είναι 

µικρότερο, αφού το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται µε την παρακολούθηση 

ενός εξωτερικού προµηθευτή υπερτερεί έναντι των οικονοµιών που επιτυγχάνονται 

από την αποτελεσµατικότητα παραγωγής του προµηθευτή. 

 

Συγκεκριµένα, αναφέρει τρεις παράγοντες τους οποίους οι µάνατζερ µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν για την εκτίµηση του κόστους: οι τύποι της συναλλαγής, η απειλή 

του καιροσκοπισµού και η αβεβαιότητα, όπως  παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 

 
                                                 
7 O. Williamson, “Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”, Journal 
of Law and Economics, Vol. 22, 2 October 1979, pp.233-261  



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

41

41

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

   

Κόστος 

Κόστος συναλλαγής 

Κόστος παραγωγής 

Τύποι Συναλλαγών 

Συχνότητα – µειώνει το κόστος παραγωγής 

Ιδιαιτερότητα Περιουσιακών Στοιχείων – µειώνει το κόστος παραγωγής 

Απειλή Καιροσκοπισµού 

Μικρός αριθµός προµηθευτών – µειώνει το κόστος συντονισµού 

Συµβόλαια – µειώνουν το κόστος συντονισµού 

Αβεβαιότητα- µειώνει το κόστος συντονισµού 

 

 

O Williamson8 θεωρεί ότι το κόστος προέρχεται κυρίως από δύο πηγές, την 

παραγωγή και το συντονισµό (production and coordination). Το κόστος 

παραγωγής περιλαµβάνει το κόστος πραγµατοποίησης της συναλλαγής, όπως 

είναι το κόστος κεφαλαίου, της εργασίας και των υλικών. Το κόστος συντονισµού 

εµπεριέχει το κόστος ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών. Κάθε 

οργανωτική δοµή έχει τα δικά της ιεραρχικά πλεονεκτήµατα κόστους. Τα 

                                                 
8 Mary Cecelia Laticy, Rudy Hirshheim, Informations Systems Outsourcing, John Wiley & Sons, 
New York, 1982 
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πλεονεκτήµατα αυτά συνοψίζονται από τους Malone, Yates και Βenjamin9 στον 

Πίνακα 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  

∆ΟΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αγορές Χαµηλό Υψηλό 

Ιεραρχίες Υψηλό Χαµηλό 

  

 

Οι Αγορές (outsourcing vendor) παρέχουν το φθηνότερο κόστος από ότι οι 

ιεραρχίες (internal development) διαµέσου των οικονοµιών κλίµακας. Ένας 

οργανισµός στα πλαίσια της αγοράς έχει τη δυνατότητα να επιτύχει οικονοµίες 

κλίµακας, αφού για παράδειγµα κάθε αποθηκευτική µονάδα εξυπηρετεί ανάγκες για 

περισσότερους από έναν πελάτες µε αποτέλεσµα ο κάθε πελάτης να χρεώνεται 

λιγότερο. Στην περίπτωση της ανάθεσης δραστηριότητας, οι προµηθευτές 

υποτίθεται πως παρέχουν µικρότερο κόστος παραγωγής από τα εσωτερικά 

«καταστήµατα» διαµέσου των οικονοµιών κλίµακας (economies of scale). 

 

Μια ιεραρχική δοµή διοίκησης τείνει να έχει υψηλότερο κόστος παραγωγής από ότι 

µια αγοραστική δοµή (market structure) εξ’ αιτίας του ότι µια µεµονωµένη 

επιχείρηση δε µπορεί να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας όταν οι συναλλαγές 

παράγονται και χρησιµοποιούνται εσωτερικά. 

                                                 
9 Malone T., Yates J., Benjamin R., “Electronic Markets and Electronic Hierarchies”,  
Communications of the ACM, Vol. 30, 6 June 1987, pp. 484-497 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ OUTSOURCING 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Η προσφυγή της εταιρείας σε ανάθεση κάποιας δραστηριότητάς της σε 

υπεργολάβο αποτελεί στρατηγική απόφαση. Συγκεκριµένα πρόκειται για µία 

επιχειρησιακή στρατηγική, δηλαδή µία απόφαση που λαµβάνεται από τα ανώτατα 

κλιµάκια της εταιρείας και αφορά τη γενικότερη πορεία της. Υποστηρίζεται µάλιστα 

ότι το outsourcing προκαλεί από-ολοκλήρωση (de-integration), αφού η επιχείρηση, 

αντί να αναλάβει ένα επιπλέον στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας, όπως 

στην περίπτωση της κάθετης ή οριζόντιας ολοκλήρωσης (vertical or horizontal 

integration), αποσπά τµήµα των λειτουργιών της από την ίδια για να το µεταβιβάσει 

σε κάποιο εξωτερικό προµηθευτή. Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, ότι και για την 

ολοκλήρωση και για την απο-ολοκλήρωση, κινητήρια δύναµη αποτελεί η 

προσπάθεια ενδυνάµωσης της ανταγωνιστικής θέσης της κύριας δραστηριότητας 

της επιχείρησης10. 

 

Αναµφισβήτητα, η χρήση outsourcing, πέραν των ωφελειών που δίνει στην 

επιχείρηση, συνεπάγεται και υψηλούς κινδύνους, τους οποίους η διοίκηση θα 

                                                 
10 Β.Παπαδάκης, Στρατηγική των επιχειρήσεων:Ελληνική και διεθνής εµπειρία, 4η έκδοση, Αθήνα 
2002  
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συµπεριλάβει στη µελέτη οποιασδήποτε τέτοιας πρότασης. Στο κεφάλαιο αυτό, θα 

παρουσιαστούν αρχικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της υπεργολαβίας 

αναλυτικά και, στη συνέχεια, θα παρατεθεί µία συνοπτική κατάταξη αυτών, 

σύµφωνα µε ορισµένες παραµέτρους. 

 

 

4.2. Λόγοι Εφαρµογής 

 

Οι επιχειρήσεις δίνουν σε υπεργολάβο εκείνες τις δραστηριότητες, τις οποίες, 

παρόλο που είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία τους, δε θεωρούν 

προσκείµενες στις ιδιαίτερες µοναδικές ικανότητές τους. Αναλυτικότερα, ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η διοίκηση µιας εταιρείας όσον 

αφορά το θέµα της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους είναι οι στόχοι που 

επιδιώκει. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για outsourcing είναι η επιθυµία συγκέντρωσης 

σε κρίσιµες δραστηριότητες, η ανάγκη αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών 

και η αναγκαιότητα µείωσης του κόστους. 

 

Τα πλεονεκτήµατα ή οι βασικότεροι λόγοι εφαρµογής της υπεργολαβίας 

συνίστανται στους εξής: 

 

1. Πλεονεκτήµατα κόστους: Με το outsourcing είναι δυνατό να µειωθεί το 

συνολικό κόστος και να βελτιωθεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συγκεκριµένα, 

αυτό επιτυγχάνεται µέσω α) της αρµονικότερης συνεργασίας µε τους προµηθευτές, 
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β) της αποφυγής της υποαπασχόλησης, καθώς η επιχείρηση διαθέτει ακριβώς 

τους πόρους που χρειάζεται, χωρίς να δεσµεύει περιττά κεφάλαια, έχοντας, 

εποµένως, µεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναµικού, γ) 

της αποφυγής εξάρτησης από µια συγκεκριµένη τεχνολογία, δ) της εκµετάλλευσης 

οικονοµιών κλίµακας, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει περιορισµένες 

ανάγκες για το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία, γεγονός που καθιστά την 

παραγωγή του από την ίδια ασύµφορη. 

 

2. Εστίαση σε κρίσιµες δραστηριότητες (core activities):  

H διοίκηση της επιχείρησης, κάνοντας χρήση outsourcing, δεν ασχολείται πλέον µε 

τη διατήρηση και τη βελτίωση των βασικών λειτουργιών, δηλαδή εκείνων που για 

την εκτέλεσή τους δε χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες. Εποµένως, έχει τη 

δυνατότητα να επικεντρωθεί στις  λειτουργίες, που µπορούν να της προσδώσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτές απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες από την 

επιχείρηση, που ονοµάζονται µοναδικές ή διακεκριµένες ικανότητες ή πυρήνας 

ανταγωνισµού. Τις διαθέτει µόνο η επιχείρηση και δε µπορούν να αντιγραφούν από 

τους ανταγωνιστές. Οι βασικές ικανότητες είναι απαραίτητες σε µια επιχείρηση, 

ενώ οι µοναδικές είναι δυνατό να προσφέρουν ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η 

στρατηγική της επιχείρησης11. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µπορεί να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο κύριο αντικείµενο 

δραστηριότητάς της, στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 
                                                 
11 Νικ. Β. Γεωργόπουλος, Στρατηγικό Management, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002, σ. 156-158 
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Με την ανακάλυψη των δυνάµεων, των αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών 

και, στη συνέχεια, µε την ορθή διαχείρισή τους, η επιχείρηση αποκτά µεγαλύτερη 

ευελιξία και δυνατότητα προσαρµογής στις αλλαγές, αντιµετωπίζει µε 

αποτελεσµατικότερο τρόπο τους ανταγωνιστές της και ικανοποιεί καλύτερα τις 

ανάγκες των πελατών της. Επιπρόσθετα, έχει την ευκαιρία να επανεκτιµήσει τις 

υφιστάµενες επιχειρηµατικές διαδικασίες και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να προβεί 

σε ανασχεδιασµό αυτών (Business Process Reengineering - BPR).  

 

Βασικός στόχος του BPR είναι η επίτευξη βελτιώσεων σε κρίσιµα µέτρα επίδοσης 

(performance) και η δηµιουργία νέων τρόπων ανάπτυξης προϊόντων και παροχής 

υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στον πελάτη µέσω της εγκατάλειψης των 

παλαιών στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών. Συνήθως, όταν 

λαµβάνεται απόφαση επανασχεδιασµού κάποιας επιχειρηµατικής λειτουργίας, 

γίνεται χρήση outsourcer, επιδιώκοντας τη µείωση του κόστους, την απλοποίηση 

και την τυποποίηση της διαδικασίας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του 

προϊόντος. 

 

3. Επιλογή των προµηθευτών: Η επιχείρηση που προβαίνει σε συµφωνία 

outsourcing έχει το πλεονέκτηµα να επιλέγει τους συνεργάτες της, οπότε σε 

περίπτωση που δεν είναι ικανοποιηµένη, έχει την εναλλακτική να διακόψει τη 

συνεργασία και να επιλέξει κάποια άλλη επιχείρηση. Επίσης, η συνεργασία µε 

εξωτερικούς φορείς συνεπάγεται για την επιχείρηση πρόσβαση σε ειδικούς, 

αποκοµίζοντας γνώση, προηγµένη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ικανότητες 
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ανθρώπινου δυναµικού, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

4. ∆ιασπορά κινδύνου: Η επιχείρηση προσδοκά σηµαντικά οφέλη από την 

ανάθεση δραστηριότητάς της σε τρίτους, διότι αν υπάρξει κάποια απροσδόκητη 

εξέλιξη στην αγορά, η ζηµιά που θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση θα είναι σηµαντικά 

µικρότερη, σε σχέση µε την περίπτωση που θα πραγµατοποιούνταν εντός της 

επιχείρησης (‘’in house’’). Απαλλάσσεται, λοιπόν, από το επενδυτικό ρίσκο, το 

οποίο θα λάµβανε η ίδια. 

 

 

4.3. Μειονεκτήµατα  

 

Η απόφαση για ανάθεση κάποιας εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης σε 

εξωτερικό προµηθευτή ενδέχεται να εµπεριέχει και κινδύνους, όπως: 

 

1. Περιορισµός άσκησης ελέγχου: Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος εκµετάλλευσης 

της σύµβασης εκχώρησης από τον προµηθευτή, µε αποτέλεσµα την πιθανή 

υπερβολική χρέωση του πελάτη ή τη χρήση από τον προµηθευτή άλλης εταιρείας – 

υπεργολάβου, αµφιβόλου κύρους και παρεχόµενης ποιότητας υπηρεσιών, για την 

ολοκλήρωση του έργου. Γενικότερα, οι εξωτερικοί συνεργάτες αναλαµβάνουν και 

ελέγχουν λειτουργίες της επιχείρησης, γεγονός που δηµιουργεί έδαφος πρόσφορο 

για καιροσκοπισµό (opportunism) εκ µέρους των. Κατά την εξέλιξη της 
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συνεργασίας µεταξύ επιχείρησης και υπεργολάβου, µια πιθανή µεταβολή στην 

τεχνολογία, το προσωπικό, τη διοίκηση ή την οικονοµία εµπερικλείει πάντοτε τον 

κίνδυνο της απόκλισης από τους επιδιωκόµενους στόχους και τη διαφοροποίηση 

της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος.  

 

2. Eπίδραση στο προσωπικό: Επειδή συνήθως η ανάθεση σε προµηθευτή 

τµήµατος της επιχείρησης συνεπάγεται ανακατατάξεις στο εσωτερικό της και 

πιθανές απολύσεις, δηµιουργείται µια αναπόφευκτη ανασφάλεια στους 

εργαζοµένους και µια αντίσταση στην αλλαγή. Εποµένως, πιθανόν να σηµειωθεί 

µια στασιµότητα στην απόδοσή τους και ένα κλίµα αρνητισµού.  

 

 

4.4. Kατηγοριοποίηση σύµφωνα µε Kefler & Walstrom 

 

Σύµφωνα µε τους Kefler και Walstrom12, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

του outsourcing έχουν κατηγοριοποιηθεί και παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πλεονεκτήµατα 
 
 

Προσωπικό 

• � Αύξηση γνώσεων και εξειδίκευσης 

                                                 
12  Ward and Chapman (1994), Choosing Contractor Payment Terms, International  Journal of 
Project Management, vol. 12,  no 4, pp 216-221 
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• � Εναλλακτική επιλογή στην αύξηση του προσωπικού για έργα µικρής 

διάρκειας 

 

Οικονοµία 

• � Μείωση κόστους 

 

Έλεγχος 

• � Επιµερισµός του κινδύνου ανάµεσα στην επιχείρηση και τον εξωτερικό 

συνεργάτη 

• � Μείωση των αδυναµιών του συγκεκριµένου τµήµατος της επιχείρησης 

• � Ανάθεση των µη στρατηγικών δεδοµένων σε τρίτους 

 

∆εδοµένα 

• � Εστίαση στα δεδοµένα στρατηγικής σηµασίας 

• � Ανάθεση των µη στρατηγικών δεδοµένων σε τρίτους 

 

Οργάνωση  

• � Ανάθεση των αδύνατων τοµέων του συγκεκριµένου τµήµατος 

• � Εφαρµογή σε οργανισµούς που χαρακτηρίζονται από ένα διαδικαστικό 

τρόπο λειτουργίας 
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Μειονεκτήµατα 
 
 
Προσωπικό 

• � Απώλεια εξειδικευµένου προσωπικού 

 

Οικονοµία 

• � Υψηλότερα έξοδα από τα προβλεπόµενα 

• � Αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων 

• � Μείωση των περιθωρίων κέρδους 

• � Αύξηση του κρυµµένου κόστους που δεν έχει ανακαλυφθεί µέχρι την 

ανάθεση της δραστηριότητας σε τρίτους 

 

Έλεγχος 

• � Αδυναµία ελέγχου ποιότητας 

• � Αδυναµία ελέγχου στην ανάκαµψη από καταστροφές 

• � Αδυναµία ελέγχου του απορρήτου των δεδοµένων 

 

∆εδοµένα 

• � Προσδιορισµός των στρατηγικών δεδοµένων  ως µη στρατηγικά  

• � Έλλειψη ασφάλειας και απορρήτου των συναλλαγών  

 

Οργάνωση  

• � ∆υσκολία προσδιορισµού των µεταβαλλόµενων απαιτήσεων των 

λειτουργιών outsourcing 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΙ∆Η OUTSOURCING 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το outsourcing, ανάλογα µε 

τους όρους και τη φύση της σύµβασης, και οι οποίες πρόκειται να παρουσιαστούν 

στο κεφάλαιο αυτό. Επίσης, θα αναφερθούν οι µορφές που µπορεί να λάβει το 

outsourcing στην πράξη, µε βάση τη λειτουργία ή το τµήµα της επιχείρησης που 

ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη. Αναλύεται κάθε µορφή διεξοδικά και 

αναπτύσσονται ζητήµατα σοβαρά που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά. 

 

 

5.2. Μορφές Outsourcing  

 

5.2.1. Outsourcing Υπηρεσιών Πληροφορικής 

 

Το outsourcing υπηρεσιών πληροφορικής είναι µια σχετικά πρόσφατη πρακτική 

πολλών επιχειρήσεων και οργανισµών, οι οποίοι αναθέτουν την παροχή της 

πλειοψηφίας των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν σε ένα µικρό αριθµό 

προµηθευτών. Σε πολλές περιπτώσεις, η ανάθεση γίνεται σε έναν µόνο 
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προµηθευτή και καλύπτει πάνω από το 80% των σχετικών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Συναντάται και σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, όπως 

διαχείριση έργων, λογιστική, διαχείριση αποθεµάτων και διανοµή προϊόντων13. 

 

To ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, η τεχνολογική εξέλιξη και οι συνθήκες του 

κλάδου παροχής υπηρεσιών πληροφορικής θεωρούνται ως οι κύριοι παράγοντες 

που ενίσχυσαν την υιοθέτηση του outsourcing στον κλάδο της πληροφορικής. 

Αναλυτικότερα, η οικονοµική ύφεση που έπληξε πολλές εθνικές οικονοµίες κατά τη 

δεκαετία του 1980 κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για ορθολογική οργάνωση της 

παραγωγής και αύξηση της αποδοτικότητας. Τα διοικητικά στελέχη δε µπορούσαν 

να αναµένουν την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από την 

Πληροφορική, παρόλο που εξακολουθεί να είναι τοµέας στρατηγικής σηµασίας, 

διότι ήταν αντιµέτωποι µε µια πολύ οδυνηρή επιχειρησιακή πραγµατικότητα14: 

εξαγορά επιχειρήσεων εξαιτίας της κατοχής δανειακών εγγυήσεων, επιχειρηµατικά 

χρέη, συγχωνεύσεις, εντεινόµενος ανταγωνισµό στις παγκόσµιες αγορές και µία 

αποτελµατωµένη οικονοµία.  

 

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιβίωση της επιχείρησης εξαρτιόταν από τον 

περιορισµό του µεγέθους της (downsizing) και τη µείωση του κόστους. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα, των οποίων η συνεισφορά είναι δύσκολο να 

                                                 
13 Ward and Chapman (1994), “Choosing Contactor Payment Terms”, International Journal of 
Project Management, vol. 12, No 4, pp. 216-221 
14 Cecelia Laticy Mary, Hirshheim Rudy, Information Systems Outsourcing, John Wiley & Sons, New 
York 1982, pp.1-2 
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υπολογισθεί και να αποδειχθεί, έγινε αναπόφευκτα πιθανός στόχος. Το 

outsourcing αναδείχτηκε ως µια λύση περιορισµού του κόστους. 

 

Η τεχνολογική ανάπτυξη είναι τόσο ταχεία και πολύπλευρη, που απαιτούνται 

σηµαντικές επενδύσεις τόσο σε υλικό όσο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε να 

έχει ο οργανισµός τη δυνατότητα να την εκµεταλλευτεί αποτελεσµατικά και 

αποδοτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εφαρµογές πληροφορικής 

χαρακτηρίζονται από ένα σηµαντικό σταθερό κόστος αρχικής εγκατάστασης και 

αµελητέο µεταβλητό κόστος χρήσης.  Το πρόβληµα, όµως, που γεννάται είναι 

διττό: αφ’ενός, ο επενδυτής δε µπορεί εύκολα να αποσβέσει  την αρχική επένδυση 

µε τιµολόγηση του οριακού κόστους και, αφ’ ετέρου η τεχνολογική εξέλιξη καθιστά 

την αποδοτική διάρκεια αυτών των επενδύσεων σύντοµη15. 

 

Εξετάζοντας τον κλάδο πληροφορικής διαπιστώνουµε ότι η πώληση υλικού και 

λογισµικού έχει συνήθως µικρά περιθώρια κέρδους λόγω της τυποποίησης, του 

ανταγωνισµού και της εµπορευµατοποίησης (commoditization) των προϊόντων 

αυτών. Η οµαδοποίηση υλικού, λογισµικού και υπηρεσιών υποστήριξης, σε ενιαίες 

βάσεις outsourcing, είναι µια επιτυχηµένη στρατηγική πωλήσεων για τις µεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου. Το outsourcing υπηρεσιών πληροφορικής αναδείχθηκε 

έτσι ως νέα και αναπτυσσόµενη αγορά. Επίσης, το outsourcing είναι µια µορφή 

                                                 
15 N. Gross and P. Coy, “The technology paradox, how companies can thrive as prices dive”, 
Business Week, 6/3/1994, pp.36-44 
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οργανωτικής καινοτοµίας, η οποία διαχέεται µέσα από µια διαδικασία µίµησης και 

µεταφοράς τεχνολογίας16. 

 

Ασφαλώς, κάθε επιχείρηση ωθείται από δικά της κίνητρα για τη χρήση outsourcing, 

τα οποία χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά, στρατηγικά 

και τεχνικά: 

 

��Ο κύριος χρηµατοοικονοµικός παράγοντας είναι η µείωση του κόστους 

παροχής των υπηρεσιών αυτών. Η δυνατότητα που έχουν οι εξειδικευµένοι 

προµηθευτές να επιτυγχάνουν αποδοτικότερη παραγωγή υπηρεσιών 

πληροφορικής λόγω οικονοµιών κλίµακας, εξειδίκευσης και πλήρους 

εκµετάλλευσης των πόρων προσφέρει την προοπτική συγκράτησης και 

περιορισµού των συνεχώς αυξανόµενων δαπανών για την πληροφορική. 

Άλλοι χρηµατοοικονοµικοί παράγοντες είναι η βελτίωση της ρευστότητας της 

επιχείρησης µε τη µεταφορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού στον 

προµηθευτή, καθώς και η επιβολή αυστηρότερου ελέγχου στις δαπάνες για 

την πληροφορική. 

�� Η έµφαση και ο προσανατολισµός στις «βασικές» (core) δραστηριότητες 

της επιχείρησης είναι ο κύριος οργανωτικός/ στρατηγικός παράγοντας  που 

οδηγεί πολλές επιχειρήσεις στο outsourcing17. Η επικρατούσα άποψη κατά 

τη δεκαετία του 1980 ότι η πληροφορική είναι στρατηγικής σηµασίας και 

πρέπει να ελέγχεται στενά από τις επιχειρήσεις, έχει πλέον καταρρεύσει. 
                                                 
16 E. B. Swanson, “IS innovation among organizations”, Management Science, vol. 40, No 9, pp. 
1069-1092 
17 W.J. Davidow and M. S. Malone, The virtual corporation, Harper Collins, New York, 1992 
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Πλέον, αποτελεί κοινή άποψη ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναλώνονται 

στη διαχείριση της τεχνολογίας, αλλά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των 

χρηστών και τη διαχείριση  της ζήτησης για υπηρεσίες πληροφορικής µέσα 

από την επιχείρηση. Σήµερα, είναι αποδεδειγµένο, µετά από έρευνες σε 

παγκόσµια κλίµακα, ότι οι επιχειρήσεις πέρα από τα δυνατά τους σηµεία, 

έχουν και συγκεκριµένες διαδικασίες, τις οποίες απλά χρειάζονται για να 

λειτουργήσουν, χωρίς να αυξάνουν την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

που προσφέρουν στην αγορά. Βέβαια, αυτή η τακτική θα µπορούσε να 

αποδειχθεί λανθασµένη, εάν κερδίζουν αναταγωνιστικά πλεονεκτήµατα από 

τα Πληροφοριακά Συστήµατα. Στην περίπτωση αυτή, η στρατηγική θα 

έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Άλλοι στρατηγικοί παράγοντες αφορούν 

στην ταχύτητα εξυπηρέτησης νέων αναγκών και στον έλεγχο της 

αποδοτικότητας του τµήµατος πληροφορικής σε σύγκριση µε τις συνθήκες 

κόστους και απόδοσης της αγοράς παρόµοιων υπηρεσιών (market testing 

and benchmarking). 

��Από τεχνικής άποψης, το βασικό κίνητρο για outsourcing είναι ότι οι 

απαιτήσεις ενός οργανισµού σε υπηρεσίες πληροφορικής σήµερα 

εµπλέκουν ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών εφαρµογών: από το λογιστήριο 

µέχρι το ηλεκτρονικό εµπόριο και από τα mainframe συστήµατα µέχρι τις 

τηλεσυνεδριάσεις. Εκτός από τις βασικές τεχνολογίες και εφαρµογές, 

υπάρχει και ένας αριθµός από δευτερογενείς υπηρεσίες, όπως υποστήριξη 

χρηστών, δυνατότητα παροχής βοήθειας (help desk), συντήρηση. Είναι 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για µια επιχείρηση να διατηρεί εξειδικευµένο 
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προσωπικό που χρειάζεται για την παραγωγή, συντήρηση, ανανέωση και 

επέκταση όλων αυτών των συστηµάτων και υπηρεσιών. Επιπλέον, η 

ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής ποικίλει µέσα στο χρόνο. Εποµένως, οι 

επιχειρήσεις αναγκάζονται να διαθέτουν υπολογιστική ικανότητα και 

ανθρώπινο δυναµικό για την κάλυψη της µέγιστης δυνατής ζήτησης, µε 

αποτέλεσµα οι πόροι αυτοί σπάνια να είναι πλήρως απασχολούµενοι. 

 

Στον κλάδο της πληροφορικής, το outsourcing παίρνει άλλες διαστάσεις στη 

σύγχρονη εποχή κυρίως λόγω των παρακάτω παραγόντων: 

 

• � Οι ανάγκες εξειδίκευσης πολλαπλασιάζονται µε ταχύτατους ρυθµούς 

• � Παρατηρείται έλλειψη σε ειδικούς επιστήµονες πληροφορικής 

• � Οι ειδικοί της πληροφορικής επιθυµούν, σε συντριπτικό ποσοστό, να 

απασχοληθούν σε εταιρείες µε κύριο αντικείµενο την πληροφορική, 

κοστίζουν δυσανάλογα, δηµιουργώντας προβλήµατα καταστρατήγησης 

εσωτερικών ισορροπιών σε εταιρείες άλλων αντικειµένων. 

• � Η δηµιουργία «ψηφιακών επιχειρήσεων» προϋποθέτει δυσανάλογο κόστος 

υποδοµής. 

• � Η χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και κέντρων δεδοµένων προϋποθέτει 

υψηλά µέτρα ασφαλείας, δυσβάστακτα για µια επιχείρηση. 
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Πλέον το outsourcing θεωρείται µία τυπική πρακτική διοίκησης των 

πληροφοριακών συστηµάτων, ιδιαίτερα σε µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, η 

οποία οδηγεί στη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση χρηµάτων. 

 

 

 5.2.2. Χρηµατοοικονοµικό Outsourcing 

 

Πρόσφατα, ένας µεγάλος αριθµός πολυεθνικών εταιρειών όπως η Shell, η BP, η 

Νational Starch & Chemical, η Sears, η NFC, η Lasmo παραχώρησαν τα τµήµατα 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής σε τρίτους. Σύνηθες φαινόµενο δε, αποτελεί η 

παραχώρηση ταυτόχρονα του οικονοµικού τµήµατος και της τεχνολογίας 

πληροφορικής µε το ίδιο συµβόλαιο. Βέβαια, µεµονωµένα η ανάθεση των 

λειτουργιών πληροφορικής είναι σαφώς πολύ συχνότερη σε σχέση µε αυτή του 

οικονοµικού τµήµατος. Σε αντίθεση µε την πληροφορική, για τις οικονοµικές 

δραστηριότητες οι προµηθευτές διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και την 

υποδοµή για να ανταπεξέλθουν στην αγορά, χωρίς να χρειάζεται να επενδύουν 

µεγάλα ποσά για εξοπλισµό. Όταν ανατίθενται οικονοµικές υπηρεσίες σε εξωτερική 

εταιρεία, αναπόφευκτα εµπλέκονται: το Οικονοµικό τµήµα, το Τµήµα Πωλήσεων 

και το Τµήµα των Logistics. 
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5.2.3. Marketing Outsourcing 

 

Σε µερικές εταιρείες, κάποιες δραστηριότητες µπορεί να είναι υποψήφιες για 

outsourcing απλά επειδή αποτελούν µη κρίσιµες διαδικασίες και ταυτόχρονα 

απαιτούν ειδικές ικανότητες στις οποίες δε µπορεί να ανταποκριθεί µια εταιρεία. Σε 

αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι υπηρεσίες µάρκετινγκ, όπως είναι η διαφήµιση και 

η έρευνα αγοράς. Τις περισσότερες φορές, η διαφήµιση και η έρευνα αγοράς 

πραγµατοποιούνται εξωτερικά από ένα µικρό σχετικά αριθµό εταιρειών, οι οποίες 

πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες, όπως ο σχεδιασµός των διαφηµίσεων, οι 

επαφές µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τους καλλιτέχνες που συµµετέχουν 

σε αυτές. 

 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οργανισµοί πωλήσεων µπορούσαν να 

παραχωρήσουν το προσωπικό τους σε οποιαδήποτε επιχείρηση το χρειαζόταν. 

Τυπικά, µια επιχείρηση που σχεδιάζει να αυξήσει τις πωλήσεις της, θα προσλάβει 

έναν ή περισσότερους πωλητές. Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, 

δηµιουργήθηκαν ειδικές οµάδες στη ∆ύση, οι οποίες επικεντρώνονταν σε 

συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς. Εδώ  τα τµήµατα που εµπλέκονται είναι το ίδιο 

τµήµα Marketing, το τµήµα Πωλήσεων, το Οικονοµικό τµήµα, καθώς και το τµήµα 

Logistics. 
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5.2.4. Third Party Logistics  Services Outsourcing 

 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η παγκοσµιοποίηση επηρέασε σε 

µεγάλο βαθµό τη στρατηγική των επιχειρήσεων, οδηγώντας τες στη δηµιουργία 

προϊόντων σχεδιασµένων για τη διεθνή αγορά και στην εισαγωγή πρώτων υλών 

από το εξωτερικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναπτύχθηκαν σηµαντικά τόσο οι 

εισαγωγές όσο και εξαγωγές. 

 

Παράλληλα, τη βιοµηχανία των logistics επηρέασε και ο αυξανόµενος 

ανταγωνισµός µε βάση το χρόνο, που αναφέρεται στην ταχύτητα µε την οποία τα 

προϊόντα µπορούν να παραχθούν, να µεταφερθούν στην αγορά και να 

διανεµηθούν. Η ικανότητα ανταγωνισµού µε βάση το χρόνο αποτέλεσε πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ειδικά για τις εταιρείες που ασχολούνται µε 

προϊόντα τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούν σε µια άµεση υιοθέτηση νέων 

µεθόδων, όπως το Just In Time (JIT). Το JIT αναφέρεται σε ένα σύστηµα 

παραγωγής στο οποίο οι διάφορες λειτουργίες, η διαδικασία παραγωγής, η 

µετακίνηση υλικών και αγαθών, εκτελούνται ακριβώς όταν χρειάζονται ή 

απαιτούνται. Το αποτέλεσµα είναι η διατήρηση πολύ µικρού αποθέµατος και η 

παραγωγή περιορίζεται στον απαραίτητο µόνο όγκο εργασίας. 

 

Γενικότερα, η προσοχή που δίνεται στον παράγοντα χρόνο συνεπάγεται: 

• � Μεγαλύτερη ροή πληροφοριών, ώστε η εταιρεία να ανταποκριθεί σε 

αλλαγές της ζήτησης. 
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• � Επίσπευση των δραστηριοτήτων logistics, όπως η αποθήκευση και η 

µεταφορά υλικών και προϊόντων σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. 

 

Η στρατηγική διαχείριση των υπηρεσιών logistics από µια εταιρεία µπορεί να γίνει 

µε τρεις τρόπους: 

 

1. παροχή της υπηρεσίας εσωτερικά (in house) 

2. εξαγορά ή ίδρυση µιας εταιρείας logistics  

3. ανάθεση της δραστηριότητας σε τρίτους (outsourcing) 

 

Πολλές εταιρείες συνεργάζονται µε κάποια εξειδικευµένη εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών logistics. Οι εταιρείες third party logistics (TPL) µπορούν να επιτύχουν 

καλύτερη απόδοση όσον αφορά το απόθεµα και το χρόνο παράδοσης (lead time). 

Η διαδικασία του TPL είναι πολύ διαδεδοµένη στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αµερική 

και την Αυστραλία. 

 

Οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε outsourcing των υπηρεσιών  logistics 

είναι οι ακόλουθοι: 

 

o ανάγκη για συγκέντρωση σε κρίσιµες δραστηριότητες 

o καλύτερες λύσεις διανοµής 

o µείωση κόστους και αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
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o χρήση τεχνολογιών και συστηµάτων που δε συµφέρει την επιχείρηση να 

αποκτήσει η ίδια  

o ανάγκη για καλύτερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών logistics 

 

Με τον προγραµµατισµό της παραγωγής και των διανοµών, το outsourcing µειώνει 

το απόθεµα και οδηγεί σε ταχύτερους χρόνους µεταφοράς, ελαχιστοποίηση των 

ζηµιών και λιγότερη γραφειοκρατία. Αναµφισβήτητα, συνεπάγεται και πιο άµεση 

ανταπόκριση σε αλλαγές του µάρκετινγκ, της παραγωγής και των διανοµών, ενώ 

συµβάλλει στην έγκαιρη διανοµή/παράδοση (on-time delivery). Τα τµήµατα που 

εµπλέκονται σε µια συµφωνία outsourcing υπηρεσιών logistics είναι: Logistics, 

Πωλήσεων, Οικονοµικό, Πληροφορικής, Παραγωγής, Εξυπηρέτησης Πελατών, 

Mάρκετινγκ. 

Στην σύγχρονη εποχή τα "Logistics" διαδραµατίζουν διαρκώς πιο σηµαντικό ρόλο. 

Ο κόσµος µε αργά ή γρήγορα βήµατα προχωρά στην παγκοσµιοποίηση. Αυτό 

συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των σηµείων παραγωγής, ιδιαίτερα των 

βιοµηχανικών προϊόντων, σε όλο και λιγότερα γεωγραφικά σηµεία. Συνεπώς, 

γίνεται όλο και πιο σηµαντική η µεταφορά και διανοµή τους στα σηµεία χρήσης ή 

κατανάλωσής τους.  

Η εφοδιαστική αλυσίδα, σηµαντικότατη λειτουργία των logistics, αποκτά διαρκώς 

αυξανόµενη σπουδαιότητα. Οι διανοµείς των προηγούµενων δεκαετιών 

ολοκλήρωναν τις υπηρεσίες τους µόνο µε την προσφορά ολοκληρωµένου 

µεταφορικού έργου. Σήµερα αυτό δεν αρκεί. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών έχουν 
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ευρύτερες ανάγκες. ∆εν χρειάζονται και δεν πρέπει να υποχρεώνονται να 

στελεχώνονται µε ειδικευµένους υπαλλήλους, γνώστες του αντικειµένου, εφ' όσον 

δε χρειάζονται διαρκώς τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους. Όµως, κάθε επιχείρηση 

έχει ανάγκη πρόσβασης σε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στα θέµατα αυτά. 

Με τη µέθοδο της υπεργολαβίας προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες στους πελάτες-

επιχειρήσεις, πάντοτε σε µεταβλητό γι' αυτούς κόστος και σε ανταγωνιστικές τιµές 

που επιτυγχάνονται τόσο από την εξειδίκευση όσο και από τις οικονοµίες κλίµακας.  

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών µε τη µορφή του "outsourcing" καθώς και οι 

οικονοµοτεχνικές µελέτες για θέµατα logistics µε τη µορφή ανάθεσης έργου, 

προσφέρονται από το αρµόδιο τµήµα της "Συµβουλευτικής & Τεχνικής 

Υποστήριξης"18. 

 

5.2.5. Human Resources Outsourcing 

 

Οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην ευελιξία όσον αφορά τους όρους 

εργασίας, η οποία όχι µόνο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθµού 

αύξησης της απασχόλησης, που συνεπάγεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης, αλλά και αποτελεί σε οποιοδήποτε νέο οικονοµικό περιβάλλον το 

µόνο τρόπο απορρόφησης ενδεχόµενων διαταραχές ύφεσης στην οικονοµία. Η 

ορθή και οργανωµένη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων αναµφισβήτητα είναι η 

µεγάλη πρόκληση των επιχειρήσεων του σήµερα, αφού ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα πλέον αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της γνώσης.  
                                                 
18 http://www.transcargohellas.gr/studies.asp, «Μελέτες», Ιούλιος 2004 
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Η ευελιξία των πρακτικών απασχόλησης διαχωρίζεται σε 4 κατηγορίες, οι οποίες 

εµφανίζονται καλύτερα στον Πίνακα 4. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΥΠΟΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Τύποι 

ευελιξίας 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Συµβάσεις ορισµένου χρόνου Θεσµός υπεργολαβίας 

Εποχιακή απασχόληση  

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

 ΕΥΕΛΙΞΙΑ Τυπική απασχόληση 

 

 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Υπερωρίες Εναλλαγή θέσεων 

Μερική απασχόληση Οµάδες εργασίας 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ Εργασία σε ετήσια βάση Αποκέντρωση εξουσίας 

 

 

Ο θεσµός υπεργολαβίας (outsourcing), που αποτελεί είδος ποιοτικής και 

εξωτερικής ευελιξίας για την επιχείρηση, ορίζεται ως η ανάθεση σε τρίτους 

συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή τοµέων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οι 

οποίες προηγουµένως διεξάγονταν από τµήµατα ή µονάδες της ίδιας επιχείρησης. 

Με τη µέθοδο αυτή η επιχείρηση διώχνει τις περιφερειακού χαρακτήρα λειτουργίες 
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και επικεντρώνεται στις κύριες δραστηριότητές της, υπογράφοντας σύµβαση µε µία 

άλλη επιχείρηση που βρίσκεται προφανώς έξω από την επιχείρηση αυτή.  

 

Το Human Resources Outsourcing, λοιπόν,  αναφέρεται σε δύο θέµατα: πρώτον, 

στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των λειτουργιών σχετικών µε την υγεία, την 

ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας µέσα στον οργανισµό, τη µισθοδοσία και την 

επιµόρφωση των εργαζοµένων, και, δεύτερον, σε µία οµάδα υπαλλήλων που 

προσφέρονται από έναν προµηθευτή. Στη δεύτερη επιλογή, οδηγούνται οι 

επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση και διατήρηση 

προσωπικού µε συγκεκριµένες δεξιότητες και προσόντα. Το δίληµµα που 

δηµιουργείται σε αυτό το σηµείο έχει σχέση µε το αν στην περίπτωση αυτή 

ορθότερη απόφαση εκ µέρους της επιχείρησης είναι να απασχολεί έναν δικό της 

υπάλληλο, που πιθανότατα είναι πιο αφοσιωµένος ή να αναζητήσει κάποιον από 

εταιρεία υπεργολαβίας µε την προοπτική της εύρεσης του κατάλληλου ατόµου µε 

τις απαιτούµενες δεξιότητες. 

 

Σήµερα, η ανάθεση δραστηριοτήτων του Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων δεν 

αφορά πλέον µόνο τη µισθοδοσία. Είναι µία συλλογή πολλαπλών αρµοδιοτήτων, η 

οποία επίσης ενδεχοµένως περιλαµβάνει υπάρχουσες νοµικές συνεργασίες που οι 

αγοραστές δεν επιθυµούν να ακυρώσουν. Εποµένως, οι προµηθευτές πρέπει να 

ενσωµατώσουν αυτές τις συνεργασίες στην προσφορά τους. 
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Το HR outsourcing πρέπει να αποτελεί µια επιχειρηµατική πρωτοβουλία, όχι 

απλώς µια απόφαση του τµήµατος HR. Παράλληλα, απαιτεί µια ισχυρή, 

καινοτοµική χρηµατοοικονοµική ηγεσία από τον πελάτη, ώστε να αναγνωρίσει όλες 

τις πιθανές ευκαιρίες που το HR Outsourcing µπορεί να δώσει19. 

 

Το outsourcing στο τµήµα προσωπικού δε διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από αυτό 

οποιουδήποτε άλλου τµήµατος όσον αφορά τα προβλήµατα που είναι δυνατόν να 

εµφανισθούν. Επειδή η διοίκηση προσωπικού, όµως, παρουσιάζει µια ευαισθησία, 

η ανάθεση ολόκληρου του τµήµατος ή έστω κάποιων λειτουργιών του σε εξωτερική 

εταιρεία, ενδέχεται να δηµιουργήσει την εντύπωση τόσο στους εργαζοµένους όσο 

και στο εξωτερικό περιβάλλον τη επιχείρησης ότι αυτή δεν ενδιαφέρεται αρκετά για 

το εν λόγω τµήµα. Η πιθανότητα, ακόµη, µη προσαρµογής του προσωπικού που 

θα µεταφερθεί στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης αποτελεί µία 

πηγή αποτυχίας της συµφωνίας. 

 

Πολλοί αναλυτές20 υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν πιο ευέλικτες 

εργασιακές ρυθµίσεις προκειµένου να συµπεριλαµβάνουν την αυξηµένου κόστους 

προσαρµογή της εργασίας σε µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών. 

Συγκεκριµένα, η προσφορά προσωρινής βοήθειας (Temporary Help Supply-THS) 

αυξήθηκε δραµατικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρολαυτά, υπάρχουν ελάχιστες 

ενδείξεις στις επιχειρήσεις ότι προσλαµβάνουν τέτοιας µορφής εργαζοµένους. Εάν 

                                                 
19 http://www.outsourcing-journal.com/apr2004-hro.html, “HR outsourcing becomes a business”, 
Gary N. Bowen, April 2004 
20 Marcello Estevao and Saul Lach, “Measuring Temporary Labor Outsourcing in U.S. 
Manufacturing”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7421, November 1999 
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δεν υπολογιστεί αυτή η ροή των εργαζοµένων από τον τοµέα υπηρεσιών στον 

τοµέα παραγωγής, ενδέχεται να εξαχθούν παραπλανητικά συµπεράσµατα 

αναφορικά µε τη µακροχρόνια και κυκλική απασχόληση, καθώς και τις ώρες 

εργασίας των απασχολουµένων στη βιοµηχανική παραγωγή. 

 

Η THS αναφέρεται στο προσωρινό προσωπικό που απασχολείται σε βιοµηχανικές 

µονάδες και δεν έχει προσληφθεί άµεσα από αυτές, αλλά εργάζεται µε συµβόλαιο 

µε επιχειρήσεις, των οποίων κύριο αντικείµενο αποτελεί η προσφορά προσωρινής 

βοήθειας σε άλλες επιχειρήσεις. 

 

Η πρόσληψη εργαζοµένων THS είναι µία όψη της γενικής τάσης για ευέλικτες, 

προσανατολισµένες στην αγορά, εργασιακές ρυθµίσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 

για τη διάδοση των ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων: α) η προοπτική υλοποίησης 

µιας χαµηλότερης µισθολογικής κλίµακας, συνάπτοντας συµφωνία µε εταιρείες που 

δίνουν χαµηλότερες αµοιβές, β) η πιθανή επίτευξη οικονοµιών κλίµακας λόγω της 

εξειδίκευσης µε την πρόβλεψη συγκεκριµένων καθηκόντων, γ) η ενδεχόµενη 

υψηλότερη παραγωγικότητα των THS εργαζοµένων, αφού αυτοί προσλαµβάνονται 

άµεσα ως προσωρινοί υπάλληλοι µετά από µία καλύτερη αξιολόγηση και 

προετοιµασία που παρέχουν οι επιχειρήσεις ΤΗS, και δ) η δυνατότητα άµεσης 

προσαρµογής του επιπέδου απασχόλησης σε ανταπόκριση των προσωρινών ή/και 

αβέβαιων µεταβολών στη ζήτηση. 
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Σε µια προσπάθεια παρουσίασης του κλάδου της προσωρινής προσφοράς 

εργασίας (THS), µπορούµε να πούµε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εξ ορισµού 

προσφέρουν µία «επιχειρηµατική υπηρεσία» (business service): προσλαµβάνουν 

και αξιολογούν υποψηφίους για θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, διαχειρίζονται 

τη µισθοδοσία τους, ετοιµάζουν τα συµβόλαιά τους και αναλαµβάνουν τις νοµικές 

ευθύνες πρόσληψης και απόλυσής τους. Παρολαυτά, οι εργαζόµενοι είναι υπό την 

άµεση ή γενική επίβλεψη της επιχείρησης στην οποία η βοήθεια προσφέρεται.  

 

Όσον αφορά το είδος του προσωπικού που χρησιµοποιείται, δε φαίνεται να είναι 

πλέον στη δεκαετία του 1990 τόσο ακριβές το προφίλ της γυναίκας ως υπαλλήλου 

µειωµένης ηµερήσιας απασχόλησης ορισµένου χρόνου, µε ελάχιστη εργασιακή 

ασφάλεια και χαµηλότερες από το µέσο αµοιβές και επιδόµατα, όσο ήταν το 1970. 

Οι Segal and Sullivan (1995, 1997) κατέγραψαν µία αύξηση του µεγέθους των 

ανδρών εργαζοµένων σε διοικητικές θέσεις. 

 

Η επιχείρηση-πελάτης καλείται να εκτιµήσει και να βεβαιώσει ότι οι επαγγελµατίες 

που θα εργαστούν σε αυτήν διαθέτουν εξαίρετες δεξιότητες στη στρατηγική, την 

επιχειρηµατική πολιτική και τις εργασιακές σχέσεις. Οι επαγγελµατίες HR πρόκειται 

να εκτεθούν σε ένα νέο περιβάλλον, όπου απαιτούνται ανώτερες δεξιότητες 

σχεδιασµού και διοίκησης έργου (project management). H επιχείρηση –

υπεργολάβος έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ικανότητά της να επικεντρώνεται 

σε πράξεις που προσφέρουν στρατηγική αξία στις επιχειρήσεις-πελάτες της21. 

                                                 
21  http://www.outsourcing-journal.com/apr2004-hrbestpractice.html, “HRO’s experts share best 
practice tips for HR outsourcing initiatives, Kathleen Goolsby, April 2004 
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι το προσωπικό προσωρινής απασχόλησης λαµβάνει 

χαµηλότερες αµοιβές σε σχέση µε εργαζοµένους που έχουν τα ίδια δηµογραφικά 

και µορφωτικά χαρακτηριστικά.  

 

Το outsourcing, όπως τα αυτοκίνητα, αλλάζει µορφή όσο συχνά χρειάζεται, ώστε 

να λαµβάνει συνεχώς υπόψη νέες ανάγκες και απαιτήσεις22. Αναφορικά µε το HR 

outsourcing, είναι πλέον πρόσφορο το έδαφος να συµπεριληφθούν περισσότερες 

λειτουργίες στη διάρθρωση του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού. Οι 

πρωτοβουλίες διεθνοποίησης είναι σήµερα η πρωταρχική αιτία που ωθεί τις 

επιχειρήσεις στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του HR. Εκτός της ∆ιοίκησης της 

κινητικότητας του προσωπικού πέρα από τα σύνορα, υπάρχει και η ανάγκη άµεσης 

επίτευξης αξιόλογων αποτελεσµάτων στην πρόσληψη και την κατάρτιση. Συνήθως, 

οι αγοραστές δοκιµάζουν τις ικανότητες των προµηθευτών αναθέτοντάς τους µία 

λειτουργία, όπως τη διαχείριση της µισθοδοσίας και των επιδοµάτων. Παρολαυτά, 

η ανάθεση µίας µοναδικής λειτουργίας περιορίζει τις πιθανότητες δηµιουργίας 

αξίας. 

 

Βέβαια, η αύξηση του εύρους µιας πρωτοβουλίας outsourcing έχει τις προκλήσεις 

της, µερικές από τις οποίες παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

 
                                                                                                                                                     
 
22 http://www.outourcing-best-practices.com/scope.html, “Should you increase the Scope of Your 
HR Outsourcing?”, Peter Bendor-Samuel, April 2004   
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��Πώς διοικείται ένα πολύ-προµηθευτικό περιβάλλον (multi-supplier) ; 

 Αν υποτεθεί ότι ο υπάρχων προµηθευτής δε µπορεί να αναλάβει τις πρόσθετες 

λειτουργίες, τότε πρέπει να βρεθεί ένας δεύτερος. Στην περίπτωση αυτή γίνεται και 

διασπορά κινδύνου µε την ανάθεση των καθηκόντων σε παραπάνω από έναν 

προµηθευτές. Επειδή στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σχεδόν κάθε 

δραστηριότητα συνδέεται µε τις υπόλοιπες, τη µεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η 

διαβεβαίωση ότι όλοι οι προµηθευτές µπορούν να συνεργαστούν οµαλά µεταξύ 

τους. ∆εν είναι απίθανο να πρόκειται για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, το οποίο 

σηµαίνει ότι όλες θα επιδιώξουν επιπρόσθετες δραστηριότητες. Για να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε ανταγωνιστική προσπάθεια, είναι απαραίτητο να γίνει πλήρης και 

επακριβής προσδιορισµός των ρόλων και των αρµοδιοτήτων. Παράλληλα, οι 

συµµετέχοντες εκ των προτέρων πρέπει να έχουν ενηµερωθεί από τη ∆ιοίκηση για 

το πώς αναµένει από αυτούς να αντιµετωπίσουν πιθανές διενέξεις.  

 

��Χρειάζεται σχεδιασµός για την πιθανή αντίσταση απέναντι στη µεταβολή του 

εύρους των δραστηριοτήτων;  

Η αντίσταση που δέχτηκε η ∆ιοίκηση κατά την αρχική ανακοίνωση για τη χρήση 

outsourcing ενδέχεται να εµφανιστεί και πάλι. Είναι λάθος να υποθέσουν οι 

µάνατζερ ότι η επικοινωνία µε το προσωπικό είναι περιττή ή ότι πλέον έχουν 

αποδεχτεί πλήρως το outsourcing.  

 

��Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η περίπτωση εκτός συνόρων (offshore); 
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Πλέον είναι σύνηθες το φαινόµενο µετακίνησης αρκετών συστατικών 

γραφειοκρατικών (back-office) λειτουργιών offshore. Aσφαλώς, η κερδοσκοπία 

µέσω εκµετάλλευσης των διαφορών στο κόστος εργασίας (labor arbitrage) µεταξύ 

των χωρών είναι µία έξυπνη κίνηση. Στην περίπτωση που ληφθεί µια τέτοια 

απόφαση, πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις απόδοσης για όλους, κυρίως για 

τα διοικητικά  στελέχη. 

 

��Πώς καθορίζεται η ακολουθία χρήσης outsourcing ; 

Αναµφισβήτητα, ένας ανεξάρτητος εξωτερικός σύµβουλος, που είχε αντιµετωπίσει 

κάτι παρόµοιο στο παρελθόν, συµβάλλει στη λήψη ορθών αποφάσεων όσον 

αφορά την ανάθεση πρόσθετων λειτουργιών. Πρώτον, πρέπει να προσδιοριστεί η 

συνολική επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy). Τι προσπαθεί να επιτύχει 

η επιχείρηση; Είναι µια ερώτηση διαφορετική από την «Τι προσπαθεί να επιτύχει 

το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού». Η ακολουθία χρήσης outsourcing θα 

καθοριστεί µε βάση την επιχειρησιακή στρατηγική. Για παράδειγµα, εάν 

επιχειρησιακός στόχος της εταιρείας είναι η µείωση του κόστους, η διοίκηση πρέπει 

να αρχίσει µε τη λειτουργία που θα εξοικονοµεί τα περισσότερα χρήµατα. Εάν η 

συγχώνευση µε κάποια άλλη επιχείρηση είναι ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας, 

τότε η συγχώνευση των συστηµάτων HR και IT θα αποτελεί προτεραιότητα.  
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5.3.6. Business Process Οutsourcing (BPO) 

 

Ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία outsourcing ενός µίγµατος 

µη κρίσιµων δραστηριοτήτων. Συνήθως, αυτό το µίγµα περιλαµβάνει το 

µισθολόγιο, τον εσωτερικό έλεγχο, τα φορολογικά θέµατα, τα κέντρα εξυπηρέτησης 

πελατών, τις υπηρεσίες καθαρισµού και ασφάλειας. 

 

Το 1998, η Pricewaterhouse Coopers ανέθεσε στη Yankelovich Partner να διεξάγει 

µια παγκόσµια έρευνα σχετικά µε το BPO. Μετά την επιβεβαίωση ότι ο παγκόσµιος 

ανταγωνισµός οδήγησε στη χρήση ΒΡΟ, το 63% των συµµετεχόντων στην έρευνα 

ισχυρίστηκαν πως έχουν κάνει χρήση outsourcing µίας ή περισσοτέρων 

διαδικασιών. Από εκείνους που απάντησαν θετικά, το 84% υποστήριξε πως 

υπήρξαν ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία τους µε τον προµηθευτή. 

 

Το είδος αυτό χρησιµοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία οι επιχειρησιακές 

διαδικασίες χρειάζονται εξυγίανση (rationalization), τυποποίηση (standardization) ή 

συγκεντρωτισµό (centralization)23. Όταν η επιχείρηση έχει προβεί σε εξαγορά 

άλλων, τότε υπάρχει διαφοροποίηση στις λύσεις που επιλέγονται σχετικά µε την 

εκτέλεση της διαδικασίας. Εν τέλει, κάθε θυγατρική εταιρεία εκτελεί τη συγκεκριµένη 

διαδικασία µε το «δικό της τρόπο». 

 

                                                 
23  http://www.outsourcing-best-practices.com/wheel.html, “Business Transformation Outsourcing 
Reinvents The Wheel to Create Strategic Impact”, Peter Bendor-Samuel (CEO Everest Group), 
Οctober 2003 
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Οι προµηθευτές των υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να µεταβάλλουν µια 

επιχειρησιακή διαδικασία µε δύο τρόπους: 

 

1. Με τη χρήση της τεχνολογίας: Οι Ανθρώπινοι Πόροι (HR), η Χρηµατοοικονοµική 

και η Λογιστική (F&A) είναι δύο διαδικασίες που βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην 

τεχνολογία για την εξυγίανση τους. 

2. Με τη µεταβολή της διαδικασίας: Για παράδειγµα, κάποιες εταιρείες κατάφεραν 

να βελτιώσουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας µε την εφαρµογή 

καλύτερων πρακτικών. 

 

Μια διαδικασία µε τη µεταβολή της είναι δυνατό να µετατραπεί από τακτική σε 

στρατηγική. Η χρήση του Βusiness Process Outsourcing (BPO) οδηγεί σε µείωση 

του κινδύνου (risk), βελτίωση του µεριδίου αγοράς και προσφορά µιας καλύτερης 

εξυπηρέτησης στον πελάτη. 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα καινοτοµίας και βελτίωσης των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών αποτελεί η περίπτωση του τραπεζικού και χρηµατοοικονοµικού 

οργανισµού Abbey National Banks, µε έδρα το Λονδίνο24. Η διοίκησή του µε 

αφορµή τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεών του προέβη σε ενδελεχή εξέταση 

των επιχειρηµατικών διαδικασιών, συγκεκριµένα τις λειτουργίες διοίκησης των 

εγγράφων τεκµηρίωσης και αποφάσισε να τις εκχωρήσει σε υπεργολάβο. Τα 

                                                 
24 http://www.outsourcing-europe.com/abbey/html, “Abbey National Banks on Innovation by 
Outsourcing Document Management”, August 2003 
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συµπεράσµατα που µπορούν αν εξαχθούν από τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

περίπτωση είναι: 

 

Πρώτον, οι µεγάλες επιχειρήσεις µπορούν να κερδίσουν πολύτιµο εργασιακό χώρο 

και να µειώσουν το κόστος αποθήκευσης µέσω µεταβίβασης των συστηµάτων της 

κεντρικής αίθουσας επικοινωνίας σε εξωτερικό προµηθευτή. ∆εύτερον, είναι 

σηµαντικό ο προµηθευτής να διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα, ώστε να 

ενσωµατώσει τους εργαζοµένους του πελάτη στο δικό του προσωπικό. Τρίτον,  οι 

προµηθευτές µε µία καινοτοµική προσέγγιση ωφέλειας- κόστους για τη διαχείριση 

των εγγράφων παρέχουν στους πελάτες της τράπεζας διαφορετικούς χώρους 

εξυπηρέτησης και αυξηµένη ευελιξία πρόσβασης σε διάφορες τοποθεσίες.   

 

5.3. Κατηγορίες Οutsourcing 

 

Tο outsourcing µπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα παρακάτω είδη: 

 

Πλήρες ή ολικό 

Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να δείξει το ποσοστό του προσωπικού και 

πιθανόν του ενεργητικού που συνδέεται µε τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 
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Μερικό ή επιλεκτικό 

Σε αυτήν την περίπτωση, ένα σηµαντικό τµήµα της λειτουργίας θα παραµείνει στην 

εταιρεία. 

 

Outsourcing µε πολλούς προµηθευτές (co-sourcing) 

Περιγράφει το outsourcing κατά το οποίο συνεργάζονται πολλοί προµηθευτές για 

την εκτέλεση µίας λειτουργίας που ανέθεσε σε αυτούς η επιχείρηση-πελάτης. 

 

Μεταβατικό outsourcing 

Αυτό συµβαίνει όταν ένας οργανισµός µεταφέρει µόνο τον έλεγχο της λειτουργίας 

του σε έναν τρίτο µε την πεποίθηση ότι το δικό του προσωπικό έχει τις 

απαραίτητες ικανότητες και δυνατότητες. Κάθε εταιρεία που συµµετέχει σε 

µεταβατικό outsourcing παρουσιάζει ένα υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης στις 

ικανότητες του προσωπικού της.  

 

Μετατρέψιµο (Transformational) outsourcing 

Σε αντίθεση µε το µεταβατικό, στο µετατρέψιµο outsourcing µια εταιρεία έρχεται σε 

επαφή µε έναν προµηθευτή υπηρεσίας για να αναµορφώσει ολοκληρωτικά την όλη 

λειτουργία, πιθανότατα αναπτύσσοντας νέα συστήµατα. Αυτή η µορφή διαφέρει 

από το πλήρες στο ότι η µεταφορά του προσωπικού και ενεργητικού δεν είναι 

µόνιµη, αφού στο τέλος του έργου (project) o πελάτης αποκτά πάλι τον πλήρη 

έλεγχο και την ευθύνη του τµήµατος. Ο προµηθευτής εργάζεται ανεξάρτητα από το 

προσωπικό της εταιρείας. 
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Κοινοπρακτικό (Joint Venture) Outsourcing 

Μια συµφωνία joint venture περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας νέας εταιρείας για την 

εκµετάλλευση µιας επιχειρηµατικής διαδικασίας. Το προσωπικό και το ενεργητικό 

του πελάτη θα µεταφερθούν στη νέα εταιρεία και όχι στον φορέα της υπηρεσίας. Η 

εξωτερική βοήθεια σε αυτήν την περίπτωση δε θα αφορά µόνο την ανάπτυξη της 

µεταφερόµενης λειτουργίας, αλλά πιο πολύ την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών που µπορούν να πουληθούν σε τρίτους. Ο πελάτης και ο προµηθευτής 

θα µοιραστούν τα κέρδη από τη νέα εταιρεία. Παρόλο που ο προµηθευτής µπορεί 

να εκµεταλλευτεί πλήρως το δυναµικό των συστηµάτων του, θα µοιραστεί µε τον 

πελάτη το κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων λογισµικού. Επίσης, κατά τη 

συµφωνία υπάρχει εκµετάλλευση της γνώσης  του πελάτη όσον αφορά την αγορά. 

 

Outsourcing µε τη λήψη µερισµάτων (Equity Stakes) 

Μερικές σχέσεις outsourcing ενισχύονται είτε από τον πελάτη είτε από τον 

προµηθευτή, λαµβάνοντας µερίσµατα από το συνεργαζόµενο µέλος. Στην 

περίπτωση που ο προµηθευτής πάρει την πρωτοβουλία, δεσµεύεται έµµεσα 

απέναντι στα συµφέροντα του πελάτη, ενώ στην περίπτωση που η κίνηση αυτή 

γίνει από τον πελάτη µεταφράζεται ως µια µορφή ασφάλειας.  
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11. http://www.outsourcing-best-practices.com/wheel.html, “Business 

Transformation Outsourcing Reinvents The Wheel to Create Strategic Impact”, 

Peter Bendor-Samuel (CEO Everest Group), Οctober 2003 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ OUTSOURCING 

 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Προκειµένου η επιχείρηση να προστατευθεί από ενδεχόµενα ατοπήµατα µε τη 

χρήση outsourcing, χρειάζεται να λάβει ορθές αποφάσεις όσον αφορά την επιλογή 

του προµηθευτή και το σχεδιασµό όλης της διαδικασίας, καθώς και τον τρόπο 

κοινοποίησής τους στο προσωπικό. Mεταξύ της πρόθεσης χρήσης outsourcing και 

της τελικής εφαρµογής του, παρεµβάλλονται µια σειρά προσεκτικών βηµάτων, 

µελετών, αναλύσεων και αποφάσεων. 

 

 

6.2. Παράγοντες Επιτυχίας 

 

Σύµφωνα µε την Kathleen Goolsby25, οι συµβουλές ή, αλλιώς, οι παράγοντες 

επιτυχίας που µπορεί να ακολουθήσει η διοίκηση της εταιρείας πριν τη σύναψη 

µιας σχέσης outsourcing συνίστανται στις εξής: 

 

 

                                                 
25 www.outsourcing-best-practices.com/dress.html, “No Dress Rehearsals: Advice for Starting An 
Outsourcing Relationship”, June 2002 
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��∆έσµευση των αρµόδιων εργαζοµένων στο σχεδιαζόµενο εγχείρηµα: 

Οι εργαζόµενοι που θεωρούνται κατάλληλοι να συµβάλλουν στην προετοιµασία 

µιας συµφωνίας outsourcing είναι προτιµότερο να απελευθερώνονται από µερικές 

καθηµερινές αρµοδιότητές τους, ώστε να έχουν το χρόνο να αφοσιωθούν στο έργο.  

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν τι είδους πληροφορίες χρειάζεται να συλλέξουν 

και πώς αυτές θα χρησιµοποιηθούν από τη διοίκηση για τη λήψη της απόφασης. 

 

��Η εσωτερική επικοινωνία προς τους εργαζόµενους της επιχείρησης. 

Η διοίκηση, σε αυτό το στάδιο, προχωρά στην αναγνώριση των ανθρώπων και των 

θέσεων που θα επηρεαστούν, στον προσδιορισµό των εργαζοµένων που θα 

παραµείνουν στην εταιρεία και αυτών που θα µεταφερθούν στον υπεργολάβο και 

στην τεκµηρίωση των τρεχουσών αµοιβών, των κοινωνικών απολαβών  και του 

κόστους αυτών. Ενδεχοµένως, κάποια περιουσιακά στοιχεία χρειάζεται να 

µεταφερθούν στον υπεργολάβο για τη διευκόλυνσή του, ο οποίος ασφαλώς πρέπει 

να είναι ενηµερωµένος για το αν το συµβόλαιο outsourcing θα επηρεάσει 

συµβόλαια µε τρίτους. 

 

Η επιχείρηση-πελάτης ορίζει τα άτοµα που θα έχουν τη συνολική επίβλεψη και θα 

λάβουν τις απαιτούµενες αποφάσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αντικείµενο της 

ανάθεσης και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες θα ληφθεί η απόφαση. 
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Έπειτα από την επιλογή της επιχείρησης όσον αφορά τις λειτουργίες και τους 

συνεργάτες της, σειρά έχει η πληροφόρηση των εργαζοµένων της. Οι πληροφορίες 

αφορούν στους επιδιωκόµενους στόχους µε τη χρήση outsourcing, τη 

συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, τον τρόπο πραγµατοποίησης αυτών, τους λόγους 

που οδήγησαν τη διοίκηση στην επιλογή του outsourcing και, εν τέλει, τα 

προσδοκώµενα οφέλη.  

 

Ασφαλώς, το ζήτηµα πρέπει να αντιµετωπιστεί από τη διοίκηση µε ειλικρίνεια, 

σύνεση και ενδελεχή πληροφόρηση του προσωπικού της για όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται µε το συµβόλαιο υπεργολαβίας, προκειµένου να τονωθεί το ηθικό των 

εργαζοµένων και, στο µέτρο του εφικτού, να γίνουν µέτοχοι στο νέο εγχείρηµα της 

επιχείρησης. 

 

Εποµένως, οι εργαζόµενοι χρειάζεται: 

��Να µάθουν ποιος είναι ο συνεργάτης που έχει αναλάβει τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα και ό,τι έχει σχέση µε την οργάνωσή του, ώστε να 

διευκολυνθεί η συνεργασία τους. 

��Να έρθουν σε επαφή µε το συνεργάτη. Η άµεση επαφή βοηθά στο να 

κατανοήσουν οι εργαζόµενοι τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 

υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 

��Να έχουν κίνητρα. Είναι αναγκαίο το προσωπικό να υποκινείται και να έχει 

κάποια οφέλη από τη συµµετοχή του σε αυτή τη στρατηγική. 
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��Οµαδικό τρόπο προσέγγισης της συνεργασίας που βασίζεται στην ειλικρίνεια, 

την ακεραιότητα και την εµπιστοσύνη. Αυτή η αντιµετώπιση θα ήταν θεµιτό να 

επεκτείνεται και στο παρασκήνιο της συµφωνίας. 

��Επιλογή ενός προµηθευτή που διακρίνεται για την ευελιξία του, παράλληλα 

όµως  µπορεί να αναδιπλωθεί και να προσφέρει διαφορετικές εναλλακτικές, 

στην περίπτωση κατά την οποία µία ιδέα δεν αποδεικνύεται η καλύτερη 

προσέγγιση. 

��Κρίσιµο Παράγοντα Επιτυχίας (Crucial Success Factor – CSF) αποτελεί η 

απαραίτητη συµφωνία µεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών όσον αφορά 

τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που η µία αναµένει από την άλλη, προτού ο 

προµηθευτής αρχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

��Κατανόηση της επίδρασης στους τελικούς καταναλωτές: Το ερώτηµα που 

τίθεται σε αυτό το σηµείο είναι εάν από τη σύµβαση υπεργολαβίας θα 

επηρεαστούν οι προσδοκίες των καταναλωτών και η εικόνα που έχουν 

σχηµατίσει για την επιχείρηση.  Εκ των προτέρων, η επιχείρηση καλό θα ήταν 

να ενηµερώσει όλα τα επίπεδα της διοίκησης και τους τελικούς καταναλωτές 

πώς η λειτουργία θα εκτελείται µετά την ανάθεσή της σε εξωτερική εταιρεία, 

ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα από ανικανοποίητες απαιτήσεις. 

��Λήψη των τελικών αποφάσεων µέσα σε καθορισµένα πλαίσια. Απαιτείται η 

χρήση των συσσωρευµένων δεδοµένων για τη λήψη αποφάσεων που 

επηρεάζουν εργαζοµένους και συµβόλαια µε τρίτους. Το ζήτηµα που χρειάζεται 

να αντιµετωπιστεί µε ιδιαίτερη ευαισθησία είναι οι ανθρώπινοι πόροι για την 

προσαρµογή των οποίων απαιτείται και το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.  
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6.3. Βασικές Αρχές 

 
 

To outsourcing βασίζεται σε συγκεκριµένες αρχές, οι οποίες εφαρµοζόµενες µε 

επιτυχία από τα µέλη που προέβησαν σε υπογραφή της συµφωνίας, είναι πολύ 

πιθανό να οδηγήσουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσµα για τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις.  

 

Πρώτον, η επιχείρηση που πρόκειται να προβεί σε ανάθεση µιας δραστηριότητας 

σε εξωτερικό προµηθευτή πρέπει αρχικά να προσδιορίσει το επίπεδο της 

απόδοσης που αναµένει από τον προµηθευτή, ώστε στη συνέχεια να µπορεί να 

συγκρίνει την αναµενόµενη µε την πραγµατοποιηθείσα απόδοση και να εκτιµήσει 

την υπευθυνότητα του προµηθευτή.  

 

∆εύτερον, οι λειτουργίες που πρόκειται να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη σε 

καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λειτουργίες που σχετίζονται άµεσα µε το 

κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Κι αυτό, διότι στηρίζονται σε 

θεµελιώδεις ικανότητες, οι οποίες διαφοροποιούν την επιχείρηση σε σχέση µε τις 

άλλες. Σε αυτές στηρίζεται η επιχείρηση κατά την προσπάθεια επίτευξης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Στην περίπτωση που µια τέτοια λειτουργία 

ανατεθεί σε υπεργολάβο είναι ζήτηµα χρόνου αυτή να εξελιχθεί σε βασική 

λειτουργία του. Απαιτείται, λοιπόν, µεγάλη προσοχή στην αναγνώριση των 

θεµελιωδών – µοναδικών ικανοτήτων , ώστε να µη χαθούν. 
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Συνοπτικά, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατόν µια επιχείρηση να 

προχωρήσει σε outsourcing είναι: 

 

• � Εάν δεν υπάρχει προοπτική απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

από την εν λόγω λειτουργία 

• � Εάν η λειτουργία µπορεί να διαχωριστεί µε σαφήνεια από τις υπόλοιπες και 

είναι εφικτός ο καθορισµός του αναµενόµενου επιπέδου απόδοσης 

• � Εάν το υπάρχον σύστηµα είναι αναποτελεσµατικό και ακατάλληλο για την 

ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών. 

 

 

6.4. Βήµατα Ανάθεσης ∆ραστηριότητας 

 

 Η εκτίµηση µίας περίπτωσης outsourcing χρειάζεται να περάσει από µία 

πειθαρχηµένη διοικητική διαδικασία από το σχεδιασµό, τη διαπραγµάτευση και την 

υλοποίηση µέχρι τη συνεχή διοίκηση και µελέτη της σχέσης µετά την έναρξη της 

συνεργασίας. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει έξι σηµαντικά βήµατα ή στάδια: 

 

1) Στάδιο Προγραµµατισµού (Planning Phase): 

Το κυριότερο τµήµα του σταδίου σχεδιασµού είναι η µελέτη σκοπιµότητας 

(feasibility study)26. Η σκοπιµότητα του outsourcing καθορίζεται µέσα από µία 

                                                 
26 http://www.outsourcing-best-practices.com/planning.html, “Planning for an Outsourcing 
Evaluation”, Dr. Wendell Jones, March 2001 
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σειρά ελέγχων οι οποίοι πρέπει να γίνουν σε κάθε πρόταση πριν την περαιτέρω 

λεπτοµερή εξέταση και περιλαµβάνει: 

 

• � τον καθορισµό των δραστηριοτήτων που θα δοθούν έξω (What to outsource).  

Για την επιλογή των δραστηριοτήτων προς εξωτερίκευση έχουν αναπτυχθεί 

διάφορα µοντέλα. Το σηµαντικότερο από αυτά, εκείνο των Insinga R.C. and 

Werle M.J.27, αναλύει τις λειτουργίες µιας επιχείρησης ως προς δύο κριτήρια: την 

προοπτική µιας λειτουργίας να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και την 

απόδοση της εντός της επιχείρησης σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Αν η 

λειτουργία παρουσιάζει υψηλή απόδοση και πιθανότητα εξέλιξης σε θεµελιώδη 

ικανότητα, τότε πρέπει να παραµείνει εντός της επιχείρησης. Στην αντίθετη 

περίπτωση, η εξωτερίκευση της δραστηριότητας συνιστά ενδεδειγµένη λύση.  

 

Σχηµατικά, το µοντέλο παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 9 Insinga R.C. and  Werle M.J.(2000), Linking Outsourcing to Business Strategy, Academy of 
Management Executive, vol.14, No 4, pp 58-70 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ OUTSOURCING 
ΤΩΝ INSINGA ΚΑΙ WERLE 
 

 
      
  Απολύτως  ∆ιατήρηση Λειτουργίες 

Προοπτική Βέβαιη Εσωτερικής κλειδιά 

Λειτουργίας   

Αναζήτηση 
ικανότητας 

Ενδυνάµωση

Λειτουργίας   

να εξελιχθεί σε ∆ιατήρηση Αναδυόµενες

ανταγωνιστικό  Εσωτερικής λειτουργίες 

Πλεονέκτηµα 

Πιθανή Συνεργασία Συµµαχία 

Λειτουργίας   

  

Όχι 
ιδιαίτερα 

Αξιολόγηση 
αγοράς/ 

Βασικές 

  
Πιθανή 

Αγορά Αγορά 

αποχώρησης λειτουργίες 

  
Αγορά/ Αξιολόγηση 

αγοράς/ 
Λειτουργία 

  

Απίθανη Αγορά 

αποχώρηση αποχώρησης Εµπορ/των 

  

  Χαµηλή  µεσαία υψηλή   

        

   Απόδοση Λειτουργίας Εντός Επιχείρησης    

    Σε Σχέση Με Τον Ανταγωνισµό   
 
 

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν  σε εξωτερικό συνεργάτη 

υπηρεσίες όπως πληροφοριακά συστήµατα, υπηρεσίες logistics, φύλαξης, 

καθαριότητας, τροφοδοσίας (catering), εκπαίδευση, εκµίσθωση παγίων, 

αξιολόγηση προσωπικού ή µισθοδοσία.  

 

Εναλλακτικά, µπορούν να δώσουν ‘’έξω’’ αυτούσιες επιχειρηµατικές διαδικασίες, 

όπως το τµήµα Πληροφορικής, Marketing, Χρηµατοοικονοµικής, Λογιστικής, 

Νοµικές Υπηρεσίες, Ανθρώπινους Πόρους. Το συνολικό outsourcing συνεπάγεται 
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µεταφορά του εξοπλισµού, του προσωπικού και των αρµοδιοτήτων για την 

παράδοση των υπηρεσιών, ενώ στο επιλεκτικό outsourcing ανατίθενται µία ή 

κάποιες επιλεγµένες λειτουργίες. Το συνολικό outsourcing  είναι πιο περίπλοκο 

εξαιτίας του εύρους του εγχειρήµατος και τις συνέπειες µιας πιθανής αποτυχίας. Τα 

ποσά σε αυτήν τη περίπτωση είναι υψηλά, διότι διακυβεύονται µεγάλα συµφέροντα 

και πρόκειται για ένα σηµαντικό εγχείρηµα σχεδιασµένο να διαρκέσει  µεγάλες 

περιόδους, συχνά  5 ή 10 χρόνια. Ο προµηθευτής πρέπει να δηµιουργήσει 

περιθώρια κέρδους από τις οικονοµίες κλίµακας, τα οποία προφανώς είναι εµφανή 

µετά το πέρασµα ενός αρκετά µεγάλου χρονικού διαστήµατος.  

 

Η αποτυχία µίας συµφωνίας outsourcing προκαλεί τεράστιο κόστος στην 

περίπτωση του συνολικού outsourcing. Εάν δεν επιτύχει η συνεργασία µε τον 

προµηθευτή, υπάρχουν δύο δύσκολες επιλογές. Πρώτον, η επανάληψη όλης της 

διαδικασίας και η διαπραγµάτευση του συµβολαίου µε κάποιον άλλο προµηθευτή, 

ή, δεύτερον, µεταφορά των λειτουργιών ξανά στο εσωτερικό της επιχείρησης µε τα 

παρεπόµενα κόστη και προβλήµατα28. 

 

• � Η ορθή επιλογή των συνεργατών – προµηθευτών.  

Η επιχείρηση πρέπει να έχει µια καλή σχέση µε τους προµηθευτές της και να είναι 

σίγουρη ότι οι στόχοι που έχει θέσει αποτελούν µέρος των στόχων των 

προµηθευτών, οι οποίοι χρειάζεται να διακρίνονται από αξιοπιστία και συνέπεια, 

                                                 
28 www.outsourcing-best-practices.com/deciding.html, Deciding What To Outsource, Dr Wendell 
Jones 
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καθώς και να αφιερώνουν τους οικονοµικούς, ανθρώπινους και φυσικούς πόρους 

σε αυτήν, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι στρατηγικοί της στόχοι.  

Πριν την επιλογή του καταλληλότερου συνεργάτη, η επιχείρηση συλλέγει 

πληροφορίες για ένα µεγάλο αριθµό πιθανών προµηθευτών, στηριζόµενη σε 

αντικειµενικά κριτήρια όπως: η οικονοµική κατάσταση, η ανταγωνιστική τιµολογιακή 

πολιτική, το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών, η ευελιξία, η παραγωγικότητα, η 

τεχνολογία και ο εξοπλισµός, οι συνθήκες εργασίας, τα περιβαλλοντικά 

προγράµµατα, το προσωπικό που έχουν στη διάθεσή τους, η οργάνωση, η 

κουλτούρα και η φιλοσοφία της επιχείρησης, η ύπαρξη κατάλληλων καναλιών 

επικοινωνίας, το στρατηγικό όραµα και ο στρατηγικός προγραµµατισµός, η 

προηγούµενη εµπειρία του, η γεωγραφική θέση. 

 

Ιδιαίτερα, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της απόφασης σχετικά µε τη γεωγραφική 

θέση του outsourcing (where to outsource) είναι οι ακόλουθοι29: 

Πρώτον, το µέγεθος µιας χώρας µπορεί να επηρεάσει την πυκνότητα των αγορών 

της. Εάν όλες οι λοιπές συνθήκες είναι ίδιες, η επιχείρηση προτιµά να αναζητήσει 

τον προµηθευτή της σε µία πιο «πυκνή» αγορά, διότι είναι πιο πιθανό να καταφέρει 

να βρει εκεί έναν συνεργάτη µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, ώστε να έχει την 

ικανότητα να δηµιουργήσει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία για τις ανάγκες του τελικού 

καταναλωτή. 

 

                                                 
29 Gene Grossman and Elhanan Helpman, “Outsourcing in a global economy”, Centre for Economic 
Policy Research, Discussion Paper No. 3165, January 2002, p. 3  
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∆εύτερον, η τεχνολογία που διατίθεται για έρευνα σε κάθε χώρα επηρεάζει το 

κόστος και την πιθανότητα εύρεσης του κατάλληλου συνεργάτη. Η έρευνα θα έχει 

µικρότερο κόστος και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε µία χώρα µε καλή 

υποδοµή επικοινωνίας και µεταφοράς. 

 

Τρίτον, οι διαφορές σε ανοµοιόµορφα περιβάλλοντα outsourcing ενδέχεται να 

αποδυναµώσουν την ικανότητα της επιχείρησης να παρακινήσει έναν συνεργάτη 

για σύναψη συµφωνίας µαζί της.   

 

Η ποιότητα των παραπάνω κριτηρίων απαιτείται να συσχετιστεί µε τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της επιχείρησης, όπως είναι το µέγεθος, η γεωγραφική 

κατανοµή της αγοράς και του δικτύου της, η στρατηγική πωλήσεων, το σύστηµα 

παραγωγής, η οικονοµική της δύναµη. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία 

του οικονοµικού, πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, δηλαδή την ευρωπαϊκή, 

εθνική και περιφερειακή πολιτική, τις τάσεις της αγοράς, την αγορά εργασίας, την 

προσφορά των υπηρεσιών στην αγορά. 

 

Ο εντοπισµός και η επαφή µε τον εξωτερικό συνεργάτη µπορεί να γίνει µε 

διάφορους τρόπους: 

��Άµεση επαφή µε αντιπρόσωπο της εξειδικευµένης υπηρεσίας, που είναι και 

το συνηθέστερο 

��Πληροφόρηση από συµβούλους 

��Συµµετοχή στα συνέδρια 



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

91

91

��∆ιαφήµιση direct-mail 

��∆ιαφήµιση της εταιρείας σε εξειδικευµένα έντυπα 

��Έρευνα αγοράς 

��Συστάσεις από άλλες εταιρείες 

��Παλαιότερη συνεργασία 

 

Βέβαια, πάντοτε υπάρχει το ενδεχόµενο διακοπής της συνεργασίας κυρίως λόγω 

µη κάλυψης των απαιτήσεων που έχουν τεθεί από την επιχείρηση-πελάτη και της 

αδυναµίας συνεννόησης. 

 

• � Τον επακριβή προσδιορισµό των  σαφών(explicit) στόχων του εγχειρήµατος 

Εάν η επιχείρηση δεν έχει διασαφηνίσει τι ακριβώς επιδιώκει, κάθε εναλλακτική θα 

φαίνεται και κατάλληλη και ακατάλληλη ταυτόχρονα. Οι συνηθέστεροι λόγοι για 

τους οποίους η επιχείρηση σχεδιάζει να προβεί σε outsourcing30 είναι οι 

παρακάτω: 

 

��Μείωση συνολικού κόστους παροχής υπηρεσιών. 

��Βελτίωση συνολικής αποτελεσµατικότητας (effectiveness) και 

αποδοτικότητας (efficiency) των υπηρεσιών. 

��Απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων τα οποία πιθανόν δεν είναι 

διαθέσιµα εσωτερικά (internally). 

��Εύρεση ανθρώπινων δεξιοτήτων  που δεν υπάρχουν στην επιχείρηση. 

                                                 
30 http://www.outsourcing-best-practices.com/ready.html, “Getting Ready To Outsource”, Frank 
Usher, September 2002 
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��Πρόσβαση σε κεφάλαιο (access to capital). 

 

Έχοντας ως βάση τους λόγους που την οδηγούν σε ανάθεση κάποιας 

δραστηριότητας σε εξωτερικό προµηθευτή, η διοίκηση πρέπει να εξετάσει πώς 

αυτοί οι λόγοι συνδυάζονται µε τους επιχειρησιακούς στόχους και να διαπιστώσει 

τους πιθανούς περιορισµούς, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την προοπτική 

για outsourcing. 

 

 Ο καθορισµός συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων από την επιχείρηση αποτελεί 

ζωτικής σηµασίας προτεραιότητα. Χωρίς µετρήσιµους στόχους είναι αδύνατο να 

εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα ή να προσδιοριστούν τα απαιτούµενα επίπεδα 

απόδοσης από τον προµηθευτή. 

 

Συγκεκριµένα, ο καθορισµός στόχων θα συµβάλλει στη διευκόλυνση των 

παρακάτω διαδικασιών. 

 

��Εντοπισµός των εσωτερικών επιλογών και µελέτη για καταλληλότητα 

εξωτερικής συνεργασίας 

��Απάντηση στο ερώτηµα για εξωτερική συνεργασία ή εσωτερικό πρόγραµµα 

ανάπτυξης 

��Βάση για µέτρηση της ανάπτυξης και των πλεονεκτηµάτων 

��Σηµείο αναφοράς για να δοκιµάζονται διάφορες πιθανές δραστηριότητες 
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Για να τεθούν ορθά οι στόχοι, χρειάζεται η επιχείρηση να έχει στη διάθεσή της τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

 

��Γνώση των στόχων της τρίτης εξειδικευµένης επιχείρησης 

��Κατανόηση των µελλοντικών αναγκών των πελατών 

��Εντοπισµός της απόκλισης µεταξύ της τρέχουσας εξυπηρέτησης και των 

αναγκών του πελάτη 

��Υπόθεση για την έκταση στην οποία απαιτείται τεχνολογική ανανέωση. Η 

πληροφορία αυτή θα επηρεάσει τη συµφωνία υπεργολαβίας όσον αφορά τις 

απαιτήσεις σε ικανότητες και προϊόντα σχετικά µε την τεχνολογία. 

��Πιθανό βαθµό αλλαγής. Οποιαδήποτε απαίτηση για άµεση αλλαγή θα 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη δοµή της συµφωνίας, στον τύπο του 

προµηθευτή που θα επιλεγεί, στις απαιτήσεις του επιπέδου τεχνολογίας και 

περισσότερο από όλα στο κόστος, διότι η αλλαγή συνεπάγεται υψηλό 

κόστος. Αν η επιχείρηση γνωρίζει το βαθµό της αλλαγής, το πιθανό κόστος 

είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί. 

 

Η συνολική ανάλυση σχεδιάζεται παράλληλα σε όρους χρόνου, προϋπολογισµού 

και απαιτούµενων πόρων. 

  

2) Στάδιο Ανάλυσης (Analysis Phase): 

Για την κατάρτιση των επιπέδων ποιότητας των υπηρεσιών ταξινοµηµένων, είναι 

αναγκαίο να εξεταστούν: 
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i. η ποιότητα της παραγωγής από συγκεκριµένες δραστηριότητες σύµφωνα µε 

το κόστος που αυτές προϋποθέτουν. 

ii. Τα τρέχοντα επίπεδα απόδοσης και αν αυτά είναι αρκετά για να 

προσεγγίσουν τις επιχειρηµατικές ανάγκες. 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα καθοριστούν στη συνέχεια τα επίπεδα 

απόδοσης που θα ζητηθούν από τον εξωτερικό συνεργάτη. Αναµφισβήτητα, όσο 

υψηλότερη είναι η απαιτούµενη απόδοση, τόσο πιο διογκωµένο εµφανίζεται το 

κόστος, ανεξάρτητα από το αν η δραστηριότητα πραγµατοποιείται εσωτερικά ή 

εξωτερικά από υπεργολάβο. 

 

Είναι πολύ σηµαντικό ο οργανισµός να έχει µια ξεκάθαρη εικόνα του τύπου και 

µεγέθους όλου του κόστους που είναι συνδεδεµένο µε τη διαδικασία που θα 

ανατεθεί σε τρίτους. Επίσης, πρέπει να καθοριστούν οι προδιαγραφές και το 

επίπεδο της υπηρεσίας που θα αποδέχεται ο οργανισµός. 

 

Σε αυτό το στάδιο, επίσης, διευκρινίζονται οι σχέσεις µεταξύ των λειτουργιών που 

θα εξακολουθήσουν να εκτελούνται εσωτερικά και εκείνων που θα µεταβιβαστούν 

σε υπεργολάβο. Ετοιµάζεται το κατάλληλο έγγραφο, που ονοµάζεται Request For 

Proposal (RFP), επεξεργάζονται τα στοιχεία που στάλθηκαν από τους πιθανούς 

προµηθευτές και τελικά επιλέγεται ένας από αυτούς.  
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Τα επίπεδα ιεραρχίας που εµπλέκονται στη διαδικασία λήψης απόφασης για την 

ανάθεση κάποιας δραστηριότητας είναι κυρίως οι προϊστάµενοι των τµηµάτων, οι 

οποίοι έχουν την πιο σφαιρική και εµπεριστατωµένη εικόνα για την κατάσταση και 

τις ανάγκες του τµήµατος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος,  ο Γενικός ∆ιευθυντής και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

 

3) Στάδιο Σχεδιασµού (Design Phase): 

Προωθούνται οι διαπραγµατεύσεις µε τον προµηθευτή και αναπτύσσεται και 

υπογράφεται το συµβόλαιο από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

4) Στάδιο Υλοποίησης (Implementation Phase): 

Σε αυτή τη φάση εξελίσσεται η µεταβίβαση των εσωτερικά εκτελούµενων 

δραστηριοτήτων στο διάδοχο εξωτερικό προµηθευτή. 

 

5) Στάδιο Λειτουργίας (Operations Phase): 

Κύριο γνώρισµα του σταδίου αυτού είναι η διαχείριση και επίβλεψη της σχέσης 

µεταβίβασης µε τον προµηθευτή. Οποιεσδήποτε αναγκαίες ενέργειες διατήρησης 

της σχέσης ή µεταβολές διαπραγµατεύονται µεταξύ των δύο µερών και 

υλοποιούνται. 

 

6) Στάδιο Περάτωσης (Termination Phase): 

Στο τέλος της περιόδου του συµβολαίου το πρωταρχικό ζήτηµα που απασχολεί την 

επιχείρηση-πελάτη είναι είτε η ανανέωση του συµβολαίου µε τον ίδιο προµηθευτή 
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είτε η εύρεση ενός νέου, µε αποτέλεσµα τα βήµατα να ξεκινούν πάλι από την αρχή. 

Εναλλακτικά, ασφαλώς, υπάρχει και η δυνατότητα µεταφοράς της εκτέλεσης της 

δραστηριότητας στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

 

 

6.5. Συνεργασία µε Εταιρεία Συµβούλων Outsourcing   

 

Η επικρατούσα αντίληψη µείωσης του κόστους καθιστά ορισµένα διοικητικά 

στελέχη αντίθετα µε το κόστος της πρόσληψης ενός συµβούλου για προτάσεις στη 

διαµόρφωση της συµφωνίας outsourcing. Επειδή θεωρείται ότι αποτελούν 

εγχείρηµα υψηλού κόστους ή µια πράξη που απαραιτήτως επιµηκύνει το χρόνο 

πριν από τον οποίο ο αγοραστής µπορεί να επωφεληθεί από τα 

χρηµατοοικονοµικά πλεονεκτήµατα από την πρωτοβουλία outsourcing, οι 

συµβουλευτικές υπηρεσίες outsourcing συχνά καταλήγουν  στο περιθώριο. 

 

Αυτή η στάση πηγάζει από την παραδοσιακή νοοτροπία του «αγόρασε το µολύβι 

στο χαµηλότερο κόστος». Ασφαλώς είναι µία κακότυχη προσέγγιση, αφού µια 

συµφωνία outsourcing µπορεί να προσφέρει όχι µόνο συµβουλές και 

διορατικότητα, αλλά και µείωση κόστους31. «Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα 

άλλαζα τον τρόπο µε τον οποίο…» είναι το παράπονο πολλών στελεχών που 

διαµορφώνουν συµφωνίες outsourcing χωρίς τη συµβολή µιας εταιρείας 

συµβούλων.  

                                                 
31 http://www.outsourcing-best-practices.com/cost.html, “Cost vs. Value of Using an Outsourcing 
Consultant”, Kathleen Goolsby, November 2003 
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Το ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από 78 συνεργασίες 

καταγεγραµµένες στο Outsourcing Center µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας των 

2003 Editor’s Choice Awards, που πλέον ονοµάζονται Outsourcing Excellence  

Awards: 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ OUTSOURCING 
 

 

Είναι προφανές ότι υπάρχει µια άµεση συσχέτιση µεταξύ της επιτυχίας που 

πραγµατοποιήθηκε µέσα από µια συνεργασία outsourcing και της χρήσης 

συµβούλων. Έπειτα από επικοινωνία µε έξι από τα 78 στελέχη των εταιρειών-
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πελατών  για τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων και των συνεπειών της 

χρήσης συµβούλων σε µια συµφωνία ανάθεσης δραστηριότητας σε τρίτους, 

µπορούν να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις: 

 

Επειδή οι συνθήκες που επηρεάζουν το outsourcing µεταβάλλονται περίπου κάθε 

τρεις µήνες, η εταιρεία πρέπει να έρθει σε επαφή µε εξειδικευµένα άτοµα 

ενηµερωµένα για τις νεότερες εξελίξεις. Οι εταιρείες συµβούλων παρέχουν 

πολύτιµη βοήθεια όσον αφορά τις λεπτοµέρειες υλοποίησης της συµφωνίας και τη 

διαπραγµάτευση του συµβολαίου. 

 

Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που η επιχείρηση-πελάτης δεν έχει στο παρελθόν ξανά 

προβεί σε συµφωνία outsourcing, o σύµβουλος θα τη βοηθήσει να ακολουθήσει 

µια συγκεκριµένη διαδικασία όχι µόνο για την πραγµατοποίηση της µελέτης 

σκοπιµότητας µε αντικειµενικό τρόπο, αλλά και για την εξοικονόµηση χρόνου και 

περιττού κόστους. 

 

Παράλληλα, ο σύµβουλος δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις στα διοικητικά στελέχη 

αναφορικά µε το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να δοθούν στο 

προσωπικό, καθώς και µε τον τρόπο που αυτό πρέπει να γίνει, ώστε να επιτευχθεί 

η ελάχιστη δυνατή αντίσταση απέναντι στην αλλαγή. Επίσης, βοηθά στον 

υπολογισµό της απόδοσης (Return On Investment-ROI) από αυτή τη στρατηγική 

κίνηση της εταιρείας, καθώς και την εκτίµηση της συνολικής επιτυχίας της 

συνεργασίας. 
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Συµπερασµατικά, η αξία µιας συµβουλευτικής εταιρείας έγκειται στην πολύτιµη 

εµπειρία που δίνει στον πελάτη για τα επίπεδα υπηρεσίας, τις απαιτήσεις που θα 

ζητήσει από τον εν δυνάµει προµηθευτή, τα συστατικά της τιµής που θα 

συµφωνηθεί και άλλα σηµαντικά στοιχεία του συµβολαίου. Είναι γνώστης της 

αγοράς λόγω καθηµερινής επαφής µε το αντικείµενο, εποµένως έχει τη δυνατότητα 

να δώσει πολύτιµες συµβουλές για τη συνεργασία µε τους πιθανούς προµηθευτές 

πάνω σε θέµατα στρατηγικής και κουλτούρας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΟ OUTSOURCING ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

   

  

7.1. Εισαγωγή 

 

Πέρα από τη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση του θεσµού του outsourcing, έχει 

ιδιαίτερη αξία να καταγραφεί πώς εξελίσσεται, διαδίδεται και χρησιµοποιείται 

πρακτικά από ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και σε ποιους τοµείς έχει εδραιωθεί ο 

θεσµός στην ελληνική αγορά. Οι πληροφορίες αυτές σε συνδυασµό µε τη µελέτη 

των χαρακτηριστικών και των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης που 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο ενηµέρωσης 

ενός επιχειρηµατία που αγνοεί το θεσµό αναφορικά µε τις πρακτικές εφαρµογές 

του και τη συµβολή του στη βελτίωση της κατάστασης της επιχείρησής του. 

 

 

7.2. Αποτελέσµατα έρευνας outsourcing στις ελληνικές εµπορικές επιχειρήσεις. 

 

Σύµφωνα µε µία έρευνα32 µε θέµα «Έρευνα στις ελληνικές εµπορικές επιχειρήσεις 

σχετικά µε την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους» που πραγµατοποιήθηκε σε 

37 εταιρείες, εξήχθησαν τα παρακάτω συµπεράσµατα:  

 

                                                 
32 Φιλιππάκη Μαριάνθη, ∆ιπλωµατική Εργασία: «Το outsourcing στις εµπορικές επιχειρήσεις στον 
ελλαδικό χώρο», Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πειραιάς, 2003, σελ. 60-61 
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Πρώτον, το µεγαλύτερο ποσοστό των εµπορικών επιχειρήσεων που απάντησαν 

στο ερωτηµατολόγιο έχουν κύκλο εργασιών ο οποίος κυµαίνεται από 1.000.000 

έως 50.000.000 ευρώ και απασχολούν έως 200 υπαλλήλους. 

 

∆εύτερον, οι περισσότερες επιχειρήσεις συνεργάζονται µε εξωτερικές εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών και καταφεύγουν σε outsourcing για υπηρεσίες logistics, 

πληροφοριακών συστηµάτων, οικονοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες marketing 

κατά κύριο λόγο. Η διάρκεια των συµβολαίων συνεργασίας κυµαίνεται από 1 έως 3 

χρόνια, ενώ η επαφή µε τις εταιρείες γίνεται µέσω αντιπροσώπου των τρίτων 

εταιρειών. 

 

Τρίτον, τα τµήµατα που παίρνουν µέρος στη λήψη της απόφασης για ανάθεση είναι 

το ίδιο το τµήµα στο οποίο θα γίνει outsourcing και το οικονοµικό τµήµα. Άλλωστε, 

οι προϊστάµενοι των τµηµάτων είναι αυτοί που εµπλέκονται σε µεγαλύτερο 

ποσοστό στη διαδικασία. Για τις µη κρίσιµες δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες 

καθαρισµού και ασφαλείας, µεγάλη συµµετοχή έχει το τµήµα προσωπικού. 

 

Τέταρτον, τα κριτήρια µε τα οποία γίνεται η επιλογή της εταιρείας παροχής 

υπηρεσιών είναι η ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρονται, η ανταγωνιστική 

τιµολογιακή πολιτική, η φήµη της εταιρείας, η κλίµακα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και η προηγούµενη εµπειρία της εταιρείας. 
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Πέµπτον, η ανάθεση κάποιων δραστηριοτήτων σε τρίτους συµβάλλει στη µείωση 

του κόστους και στη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών. Σε ένα 

µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και οδηγεί σε 

µεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, η συνεργασία µε εξωτερικές 

εταιρείες παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν σε άλλες 

κρίσιµες για την επιβίωσή τους δραστηριότητες, ενώ στις µισές επιχειρήσεις η 

συνεργασία οδήγησε σε αύξηση της ευελιξίας τους. Ακόµη, σε ένα µεγάλο 

ποσοστό συνέβαλε στην πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και στη µείωση του 

επενδυµένου κεφαλαίου. Σε µικρότερα ποσοστά επιχειρήσεων είχε ως συνέπεια τη 

µείωση του κινδύνου και τη διείσδυση σε νέες αγορές. 

 

Έκτον, οι περισσότερες εταιρείες είναι ικανοποιηµένες από την ανάθεση 

δραστηριοτήτων και προβλέπουν αύξηση του φαινοµένου για τα επόµενα χρόνια. 

Παρόλα αυτά, υπήρξαν και κάποιες που λόγω αδυναµίας συνεννόησης και µη 

κάλυψης των εταιρικών απαιτήσεων οδηγήθηκαν σε λήξη του συµβολαίου τους. 

 

Έβδοµον, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις κατά 

τη συνεργασία τους µε τρίτες εξειδικευµένες εταιρείες αφορούν στην έλλειψη 

συντονισµού και τη δυσκολία κατανόησης των λειτουργιών τους από τις εξωτερικές 

εταιρείες.  
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7.3. Outsourcing στην Ολυµπιακή Αεροπορία 

 

Στη χώρα µας έχουν ασφαλώς πραγµατοποιηθεί µεταβιβάσεις ή αναθέσεις 

δραστηριοτήτων, οι οποίες όµως κατά το πλείστον δεν απασχόλησαν τα 

δικαστήρια, γιατί τα εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή η µεταβιβάζουσα επιχείρηση, η 

αναλαµβάνουσα επιχείρηση και το προσωπικό, ρύθµισαν τις σχέσεις τους µε 

συµφωνίες. 

  

Μια περισσότερη γνωστή µεταβίβαση δραστηριότητας αποτελεί η απόσχιση του 

πτητικού έργου ή της πτητικής δραστηριότητας της Ολυµπιακής Αεροπορίας και η 

∆ηµιουργία των Ολυµπιακών Αερογραµµών. Άξιο ιδιαίτερης µνείας είναι ότι η 

διαδικασία της µεταβίβασης αυτής ρυθµίζεται µε νόµο. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 

παρ. 1 του Ν.3185/2003 «µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Αποκρατικοποιήσεων και των καταστατικών οργάνων τους, οι εταιρείες του οµίλου 

Ολυµπιακής Αεροπορίας µετασχηµατίζονται µε απόσχιση των κλάδων ή τµηµάτων 

ή λειτουργιών του πτητικού έργου µε συγχώνευση ή απορρόφησή τους από 

υφιστάµενη εταιρεία του οµίλου...».  

 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν 3185/2003 «ως κλάδος, τµήµα ή 

λειτουργία για την εφαρµογή του παρόντος νοείται το σύνολο των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του 

µετασχηµατισµού, ως και οι εργαζόµενοι που αναφέρονται στην έκθεση που το 

συνοδεύει. Στη συνοδευτική έκθεση περιλαµβάνεται και κάθε άλλο στοιχείο που 



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

105

105

µεταφέρεται µε την παρούσα διαδικασία και δεν αναγράφεται στον ισολογισµό, ως 

και τα εµπορικά δικαιώµατα που συνδέονται µε την άσκηση του πτητικού έργου». 

 

Από τις προηγούµενες διατάξεις συνεπάγεται ότι η απόσχιση του πτητικού έργου, 

όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 1 και προ παντός στο άρθρο 27 

παρ. 2  του Ν. 3185/2003, συµπίπτει πλήρως µε τη µεταβίβαση ή ανάθεση 

οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί µε τη νοµολογία του 

∆ΕΚ. Ως πτητικό έργο νοείται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 

το σύνολο των υλικών και άϋλων αγαθών, καθώς και εµπορικών δικαιωµάτων που 

συνδέονται µε το πτητικό έργο και βεβαίως το σύνολο των εργαζοµένων που 

απασχολούνται στο πτητικό έργο. Συνεπώς το πτητικό έργο µεταβιβάζεται ως 

οργανωµένο σύνολο υλικών και άϋλων αγαθών και ανθρώπινου δυναµικού, το 

οποίο είναι ικανό να συνεχίσει και υπό το νέο φορέα την αυτή οικονοµική 

δραστηριότητα. 

 

 

7.4. Outsourcing στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

Στο δηµόσιο τοµέα, σύνηθες φαινόµενο αποτελεί η ανάθεση σε υπεργολάβους, 

εξωτερικούς συνεργάτες και προµηθευτές, των εσωτερικών εργασιών 

πληροφορικής. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναλάβει 

πρωτοβουλία µε στόχο την ανάπτυξη των µεγάλων έργων πληροφορικής στο 
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∆ηµόσιο µε το µοντέλο του outsourcing και εφάρµοσε µια διαδικασία διαβούλευσης 

µε ενώσεις, φορείς και επιχειρήσεις33. 

 

Επίσης, µία διαφοροποιηµένη µορφή υπεργολαβίας θα µπορούσε να θεωρηθεί η 

σύναψη συµβάσεων προµηθειών µεταξύ ενός προµηθευτή, το οποίο µπορεί να 

είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, και ενός οργανισµού δηµοσίου δκαίου, όπως το 

κράτος, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ΝΠ∆∆. Η επιλογή του 

προµηθευτή γίνεται µε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες µε 

διαπραγµάτευση. Η ιδιαιτερότητα των συµβάσεων αυτών έγκειται στο 

προκαθορισµένο και µικρής διάρκειας χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. Με 

την ολοκλήρωση του έργου που συνήθως αφορά ερευνητικούς, πειραµατικούς, 

µελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς, λήγει η σύµβαση και η συνεργασία των 

συµβαλλόµενων µερών. 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων πριν την 

υλοποίηση και κατασκευή κάποιου δηµοσίου έργου αναθέτει σε ένα Γραφείο τη 

µελέτη κατασκευής του έργου. Η προσέγγιση των ειδικών γραφείων µε σκοπό να 

επιλεγεί ένα από αυτά, το οποίο και θα αναλάβει τη µελέτη, πραγµατοποιείται µε 

µία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του φορέα, η οποία περιλαµβάνει το 

αντικείµενο της µελέτης, οικονοµικό και τεχνικό, τον αναµενόµενο χρόνο 

εκπόνησης του έργου από το ειδικό γραφείο, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις του 

φορέα ανάθεσης όσον αφορά τη συνεργασία µε αυτό. Συνεχώς, επιδιώκεται η 
                                                 
33 Εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ, «Το µοντέλο outsourcing στα µεγάλα έργα πληροφορικής», 9 Μαρτίου και 
«Το outsourcing στο ∆ηµόσιο», 9 Σεπτεµβρίου 2001 
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βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός της ανάθεσης µελετών, σύµφωνα µε τις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας. Οι  ισχύουσες διατάξεις µε 

βάση τις οποίες ανατίθενται µελέτες δηµοσίων έργων στην Ελλάδα συνίστανται 

στις εξής:  

1) Του Ν. 716/77 "Περί µητρώου µελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως 

µελετών" 2) Των εκτελεστικών του Ν. Π.∆. και ιδιαίτερα του Π.∆. 194/79 3) Της 

Κοινοτικής Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών" 4) Της λοιπής Νοµοθεσίας περί εκπονήσεως 

µελετών και εκτελέσεως ∆ηµ. Εργων.  

 

Λόγου χάρη, µια ελληνική εταιρεία που αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών για 

επιχειρήσεις του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα είναι η BrainStorming, η οποία έχει 

µια πολύχρονη εµπειρία στο χώρο των Συµβουλευτικών και Μελετητικών 

Υπηρεσιών. Πέραν των µελετών, αναλαµβάνει σύνολα έργων (projects) που 

αφορούν την καθηµερινή εφαρµογή και το λειτουργικό έλεγχο επιχειρησιακών 

διαδικασιών οικονοµικής και λογιστικής φύσης. Στο πλαίσιο του outsourcing, µε 

έµφαση στη συνεργασία και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, η εταιρεία "παράγει" όλη 

την απαιτούµενη από τις ∆ιοικήσεις των πελατών της πληροφόρηση και παρέχει 

αξιόπιστα και προστιθέµενης αξίας για την επιχείρηση στοιχεία. 

 

Η BrainStorming, κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εµπειρίας της στο χώρο των 

Συµβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών έχει αναλάβει περίπου τριακόσια 
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(300) έργα ποικίλου µεγέθους στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα. Έχει υλοποιήσει 

ένα σύνολο έργων (projects) που ενδεικτικά αφορούν:  

• � Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων  

• � Παροχή υπηρεσιών outsourcing για τον εκσυγχρονισµό λειτουργίας 

Λογιστηρίων  

• � Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

• � Κατάρτιση Ισολογισµών και Οικονοµικών Καταστάσεων  

• � Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου  

• � Ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (Οργανογράµµατα, 

Αξιολόγηση Απόδοσης, Περιγραφές & Αξιολόγηση Θέσεων, Πολιτικές 

Προσωπικού, Συστήµατα Αµοιβών)  

• � Συστήµατα Προϋπολογισµού  

• � Κοστολογικά Συστήµατα  

• � Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής  

• � Αναδιοργάνωση Αποθηκών - Προµηθειών  

• � Σύνταξη Προτάσεων και ∆ιαχείριση Προγραµµάτων  

• � Σχεδιασµός Εφαρµογών και Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστηµάτων  

• � Υποστήριξη εισαγωγής στο ΧΑΑ και σύνταξη Pro Forma Ισολογισµών  

• � Εξυγίανση Ισολογισµών και Οικονοµικών Καταστάσεων  
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7.5. Στοιχεία για την πορεία του Outsourcing 

 

Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Συµβούλων Management 

(FEACO), όσον αφορά τις µεγαλύτερες πηγές εσόδων για τις εταιρείες συµβούλων 

δίδονται τα παρακάτω στοιχεία: η παροχή  συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα 

πληροφορικής παραµένει, µε ποσοστό 33,2% επί του συνόλου της αγοράς, η 

µεγαλύτερη πηγή εσόδων για τις εταιρείες συµβούλων το 2001 στην Ευρώπη, ενώ 

τη σηµαντικότερη αύξηση παρουσίασαν οι υπηρεσίες outsourcing. Συγκεκριµένα το 

µερίδιο αγοράς αυτού του τοµέα αυξήθηκε ραγδαία από 7,4% το 2000 σε 12,4% το 

2001, ενώ σύµφωνα µε τις προβλέψεις για το 2002 θα αγγίξει το 13%. Αντίστοιχα, 

στην Ελλάδα την πρώτη θέση καταλαµβάνει ο τοµέας της ∆ιοίκησης 

Επιχειρησιακών Λειτουργιών µε ποσοστό 38% και ακολουθούν ο τοµέας 

Πληροφορικής µε 27%, οι υπηρεσίες Επιχειρηµατικής Στρατηγικής και Σχεδιασµού 

µε 26%, η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων µε 5% και οι υπηρεσίες outsourcing µε 

4%34.  

 

 

7.6.      Outsourcing και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 

Επίσης, µεγάλη κριτική δέχεται ο νόµος περί εταιρικής διακυβέρνησης, σύµφωνα 

µε τον οποίο τίθενται οι βασικές αρµοδιότητες µιας Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου που θα πρέπει να έχει µια εταιρεία και ορίζεται πως η υπηρεσία αυτή θα 
                                                 
34 Εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ, «Σύµβουλοι», 9 Νοεµβρίου 2002 
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πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και θα εποπτεύεται από ένα ως τρία µη εκτελεστικά 

µέλη του ∆Σ. Συνεπώς, ο νοµοθέτης αποκλείει ρητά τη δυνατότητα ανάθεσης της 

δραστηριότητας ενός περιοδικού εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό φορέα 

(outsourcing), η οποία ασφαλώς θα εξασφάλιζε µεγαλύτερη ανεξαρτησία των 

ελεγκτών αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους . 

 

 

7.7. Human Resources Outsourcing στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)35 

 

Στον τραπεζικό κλάδο, ο θεσµός του outsourcing έκανε την εµφάνισή του µε τους 

υπενοικιαζόµενους υπαλλήλους στην ΕΤΕ το 1998. Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε 

µια εταιρεία «δανεισµού προσωπικού» οριακής νοµιµότητας, η INTERSYS ΑΒΕΕ, 

που µε βάση ένα σύστηµα πελατειακών εξυπηρετήσεων και αορίστων 

υποσχέσεων για τη µελλοντική επαγγελµατική αποκατάσταση στον τραπεζικό 

τοµέα επέλεγε και διοχέτευε δεκάδες νέες και νέους, µε αξιόλογα εργασιακά 

προσόντα, κυρίως στην Εθνική Τράπεζα.  

 

Οι εργαζόµενοι που πληρώνονταν από τον υπεργολάβο έκαναν εντατικότερη 

δουλειά, µε ασταθές ωράριο και δεκάδες απλήρωτες ώρες υπερωριών στο ίδιο 

αντικείµενο µε τους µονίµους συναδέλφους τους, λαµβάνοντας όµως πολύ 

χαµηλότερους µισθούς, χωρίς τα επιδόµατα που απολάµβαναν οι ασφαλισµένοι 

                                                 
35 http:// www.iospress.gr, «Σκλάβοι µε λευκά κολάρα», Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 23 Μαρτίου 
2003 
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τραπεζοϋπάλληλοι. Οι θέσεις εργασίας που στελεχώνουν οι υπενοικιαζόµενοι 

καλύπτουν κάθε τοµέα υπεύθυνων τραπεζικών εργασιών, όπως µετοχές, δάνεια, 

οικονοµικές µελέτες, µηχανοργάνωση, ταµεία. 

 

Το 1999 η INTERSYS έφτασε να «νοικιάζει» στην ΕΤΕ περί των 200 υπαλλήλων. 

Οι συµβάσεις ανανεώνονταν κανονικά, οι αµοιβές όµως έµεναν σταθερές. Στο 

τέλος του 2000, σχεδόν το 50% των συµβασιούχων της INTERSYS περικόπηκε, 

και οι εναποµείναντες χρεώθηκαν διπλή δουλειά στα καθήκοντά τους σε διάφορες 

νευραλγικές υπηρεσίες στην ΕΤΕ, µε ανεπαίσθητες αυξήσεις των αµοιβών τους. 

 

Η επόµενη κίνηση της ΕΤΕ ήταν η σύσταση µιας θυγατρικής εταιρείας, της 

DATAPLAN Α.Ε., εταιρείας αξιοποίησης ανθρώπινου δυναµικού, στην οποία 

µετέχει άµεσα 100% η ΕΤΕ, στην ουσία δηλαδή ανήκει στην ΕΤΕ. Με την είσοδο 

του ευρώ στην ελληνική οικονοµία, περίπου 400 άτοµα της DATAPLAN 

«δανείζονται» σε όλη την επικράτεια του δικτύου της ΕΤΕ για να εργαστούν στο 

κρίσιµο πρόγραµµα προσαρµογής. Σύµφωνα µε µαρτυρίες των ίδιων υπαλλήλων, 

τα κριτήρια για τις προσλήψεις σε πολλές περιπτώσεις ικανοποιούσαν πελατειακές 

σχέσεις στελεχών της τράπεζας και ορισµένα πολιτικά συµφέροντα. 

 

Το 2001 συνυπάρχουν στην ΕΤΕ οι εργαζόµενοι που προέρχονται από την 

INTERSYS και την DATAPLAN. Στο τέλος του χρόνου, απορροφώνται όλοι στην 

DATAPLAN και υπογράφονται 8µηνες συµβάσεις περίπου σύµφωνες µε το νόµο 

2659/2001 που δεν ικανοποιούσε τις µακροπρόθεσµες επιθυµίες των εργοδοτών, 
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ιδίως κλάδων όπου έχουν κατακτηθεί ικανοποιητικές κλαδικές συµβάσεις και 

βελτιωµένο ασφαλιστικό καθεστώς.  

 

Συνοπτικά, ο Νόµος 2956/2001 προβλέπει ότι οι µισθωτοί πρέπει να αµείβονται και 

να ασφαλίζονται σύµφωνα µε το εργασιακό καθεστώς του έµµεσου εργοδότη, εάν 

είναι ευνοϊκότερο της Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως στη 

συγκεκριµένη περίπτωση που έµµεσος εργοδότης είναι η ΕΤΕ (άρθρα 2, 10). Όταν 

οι εργαζόµενοι συµπληρώσουν 18µηνο συνεχούς εργασίας στον ίδιο έµµεσο 

εργοδότη, τότε «αυτοδίκαια η σύµβασή τους µετατρέπεται σε σύµβαση αορίστου 

χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη» (άρθρα 4 και 5).  

 

Σχετικά µε την αµοιβή τους, αναφέρεται ότι «το ύψος των αποδοχών του µισθωτού 

δε µπορεί να είναι κατώτερo από τις προσδιοριζόµενες από τις κλαδικές ή 

οµοιοεπαγγελµατικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις, που ισχύουν για το 

προσωπικό του έµµεσου εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση δε µπορεί να είναι 

κατώτερo από το προβλεπόµενο στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας»36.   

 

Το Νοέµβριο του 2001, σε ένα σεµινάριο του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης της ΕΤΕ, η 

∆ρ Οικονοµίας της Εργασίας και σύµβουλος της ΟΤΟΕ, Βάνα Γεωργακοπούλου, 

εξήγησε µε ακρίβεια τις αναµενόµενες εξελίξεις: «Στην Ελλάδα η τραπεζική 

απασχόληση έχει αυξηθεί και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της ελληνικής 

τραπεζικής αγοράς, στην εισαγωγή νέων τραπεζικών προϊόντων, στην είσοδο 
                                                 
36 http://www.adecco.gr, «∆ιατάξεις Ν. 2956/2001, Κεφάλαιο ∆’ Προσωρινή Απασχόληση» 
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νέων επιχειρήσεων, στη διείσδυση των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές 

χώρες και στην εσωτερική αναδιοργάνωση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών στον 

τραπεζικό χώρο.  

 

Η ΟΝΕ και η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος σίγουρα θα επιφέρει µεταβολές 

στην τραπεζική απασχόληση. Με βάση µελέτες που έχουν γίνει για το πρώτο 

εξάµηνο του 2002, οι τράπεζες της Ευρωζώνης ίσως χρειαστεί να απασχολήσουν 

πρόσθετο προσωπικό για να ανταπεξέλθουν στην απόσυρση των εθνικών 

νοµισµάτων, στην ενηµέρωση των πελατών τους. Για την ικανοποίηση αυτής της 

ανάγκης οι τράπεζες πιθανόν να προστρέξουν σε έκτακτο προσωπικό, σε 

απλήρωτες υπερωρίες, σε δανεισµό εργαζοµένων, σε outsourcing και σε άλλες 

µεθόδους, οι οποίες κρίνονται επικίνδυνες και µε σοβαρές συνέπειες για τους 

εργαζόµενους, τουλάχιστον αν αυτές γίνονται εκτός συµφωνιών µε τα συλλογικά 

όργανα. Αυτές οι νέες µορφές αποδιαρθρώνουν το ισχύον θεσµικό καθεστώς και 

πρέπει να αντιµετωπίζονται άµεσα από τα συνδικάτα και να µην αφήνονται στη 

διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών». 

 

Η εκτεταµένη χρήση από τις τράπεζες τρίτων εταιρειών µε δανεικό προσωπικό, 

που απασχολείται µε σαφώς υποδεέστερους όρους αµοιβής και εργασίας και 

ελεύθερο ωράριο ακόµα και σε καθαρά τραπεζικές εργασίες, δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα συρρίκνωσης του τραπεζικού επαγγέλµατος, συνοχής του κλάδου, 

βιωσιµότητας των ασφαλιστικών ταµείων και τήρησης των συλλογικών ρυθµίσεων 

για το σύνολο του προσωπικού. Στη βάση αυτή, η ανάθεση έργων ή η 
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εξωτερίκευση εργασιών πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο κατ’ εξαίρεση και να 

επιτρέπεται µόνο όταν δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς να 

υποκαθιστά ή να καταργεί θέσεις του υφιστάµενου προσωπικού.   

 

Οι συγχωνεύσεις που πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό 

χρηµατοπιστωτικό κλάδο οδήγησαν σε ραγδαίες ανατροπές στις εργασιακές 

σχέσεις και την απασχόληση. Παρόλο που επήλθε πολλαπλασιασµός της δύναµης 

των επιχειρήσεων, τα συνδικάτα υπέστησαν διαίρεση της δικής τους δύναµης. 

Υπάρχει µία τάση για σηµαντική µείωση θέσεων εργασίας είτε µέσω outsourcing, 

του ‘’δανεισµού εργαζοµένων’’, όπως χαρακτηρίζεται από τα συνδικάτα, είτε µέσα 

από αναγκαστικές αποχωρήσεις εργαζοµένων. Η εργοδοσία αλλάζει τη στάση της 

και προχωρεί σε πιο σκληρές και αδιάλλακτες τακτικές. Απέναντι στις επιµέρους 

εθνικές στρατηγικές των συνδικάτων, αντιτάσσει µια επεξεργασµένη και 

διεθνοποιηµένη στρατηγική µε συγκεκριµένες στοχεύσεις. Καταγράφεται τάση 

συρρίκνωσης του περιεχοµένου, αλλά και της ισχύος των κλαδικών συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων και µία στροφή στις επιχειρησιακές συµφωνίες, µε απώτερο 

στόχο τις συµφωνίες σε ατοµικό επίπεδο. Παράλληλα, αυξάνεται το χάσµα 

ανάµεσα σε αυτά που περιέχουν οι νόµοι και οι συµβάσεις και αυτά που στην 

πράξη εφαρµόζονται. 

 

Γενικότερα, όσον αφορά την ανάθεση σε τρίτους των δραστηριοτήτων του 

Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, επειδή οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

προσαρµόζουν τις λειτουργίες του Ανθρώπινου ∆υναµικού στη συνολική 
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επιχειρησιακή τους στρατηγική, η εξωτερική ανάθεση αυτών των λειτουργιών έχει 

αρχίσει να επικρατεί όλο και περισσότερο. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

αναθέτουν σε τρίτους τις δραστηριότητες του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού 

διαρκώς αυξάνεται και το αντικείµενο αυτών των δραστηριοτήτων διαρκώς 

διευρύνεται.   

 

Με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων Ανθρώπινου ∆υναµικού η επιχείρηση 

µπορεί να έχει σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα, επειδή επωφελείται από την 

ειδίκευση µιας άλλης επιχείρησης χωρίς το κόστος απασχόλησης ενός ή 

περισσοτέρων εξειδικευµένων υπαλλήλων ή χωρίς το ευκαιριακό κόστος που 

προκύπτει όταν ένα στέλεχος ασχολείται µε τα θέµατα των εργαζοµένων 

συµπληρωµατικά των δικών του καθηκόντων. 

 

Επιπλέον, µε την εξωτερική ανάθεση οι επιχειρήσεις µπορούν  να προσαρµόσουν 

τις απαιτούµενες εργασίες τους, µε βάση τις συγκεκριµένες ανάγκες αντί να 

αναζητούν τρόπους απασχόλησης των µόνιµων υπαλλήλων τους σε περιόδους 

ύφεσης και αντί να προσλαµβάνουν επιπλέον υπαλλήλους όταν ο φόρτος εργασίας 

αυξάνεται. 

 

Μερικές από τις εργασίες του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, οι οποίες στην 

ελληνική πραγµατικότητα έχουν αρχίσει να εκτελούνται µέσω του Outsourcing 

είναι: 

o Συντονισµός αναζήτησης, επιλογής και πρόσληψης προσωπικού 
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o Προσανατολισµός νέων υπαλλήλων 

o Τήρηση αρχείου υπαλλήλων 

o ∆ιαχείριση παροχών 

o ∆ιαχείριση αµοιβών-µισθοδοσίας 

o Εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας 

o Υποστήριξη στην περιγραφή θέσεων εργασίας 

o Ενηµέρωση και δηµιουργία εγχειριδίων εργαζοµένων 

o ∆ιαχείριση απόδοσης εργαζοµένων 

o Θέµατα ανθρωπίνων σχέσεων και πολιτικής 

 

 

7.8. Ψηφιακό Outsourcing για τεχνολογίες αιχµής µε µικρό κόστος 

 

Τα τελευταία χρόνια, στο "στόχαστρο" του outsourcing έχουν βρεθεί η 

πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες. Η αλµατώδης ανάπτυξη και εξάπλωση της 

ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και οι αυξηµένες ανάγκες του επιχειρηµατικού 

κόσµου για νέες τεχνολογίες είχαν ως αποτέλεσµα τη δραστηριοποίηση πολλών 

εταιρειών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, προερχόµενες κυρίως από τον κλάδο 

της πληροφορικής. Στη σύγχρονη ελληνική οικονοµία, το "ψηφιακό outsourcing" 

αναφέρεται σε υπηρεσίες σχετικές µε την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την 

τηλεµατική. 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=771&PHPSESSID=250460a3d2853bab35cc2d7f73feda3f
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=771&PHPSESSID=250460a3d2853bab35cc2d7f73feda3f
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Στην ελληνική πραγµατικότητα, το outsourcing που αφορά σε τεχνολογίες αιχµής 

εµφανίζεται µε µία από τις ακόλουθες µορφές: 

 

α) Υπηρεσίες παροχής υποδοµών, όταν η εταιρία outsourcing διαθέτει προς 

χρήση της χ επιχείρησης διάφορα µηχανήµατα, όπως διακοµιστές (servers), 

σταθµούς εργασίας (work stations), ολοκληρωµένο σχεδιασµό για ασύρµατη 

δικτύωση και άλλα. 

 

β) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όταν ο εξωτερικός συνεργάτης 

αναλαµβάνει τον έλεγχο, τη  συντήρηση, την επιδιόρθωση και την αναβάθµιση του 

εξοπλισµού. 

  

γ) Υπηρεσίες παροχής λογισµικών εφαρµογών, όταν διατίθενται για χρήση 

από την επιχείρηση εξειδικευµένα προγράµµατα όπως για τη διαχείριση των 

επιχειρησιακών πόρων (ERP), για τη διαχείριση των πελατών (CRM), για τη 

διαχείριση της αποθήκης (WMS), για εφαρµογές µηχανογραφηµένης λογιστικής ή 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Συνήθως οι εφαρµογές αυτές παρέχονται µαζί µε 

εξυπηρετητές (servers), που διατίθενται προς χρήση από την ενδιαφερόµενη 

επιχείρηση. 

 

δ) Υπηρεσίες παροχής και διαχείρισης δικτύωσης, όπου η εταιρεία outsourcing 

αναλαµβάνει να δικτυώσει την επιχείρηση είτε εσωτερικά, µέσω intranet, είτε 

τοπικά, µέσω δικτύων µικρής εµβέλειας (LAN) ή δικτύων µεγάλης εµβέλειας 
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(WAN), είτε µε το ∆ιαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να αναλάβει την κατασκευή 

ολόκληρου του δικτυακού τόπου της επιχείρησης.   

 

ε) Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) καθώς και 

ανάκτησης δεδοµένων (disaster recovery) ύστερα από κάποιο απρόσµενο 

γεγονός. 

 

στ) Υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους πελάτες της επιχείρησης 

(call centers). 

 

Η ανάθεση εργασιών σε τρίτους, µε άξονα την πληροφορική και τις 

τηλεπικοινωνίες, αν οργανωθεί µε ορθολογικό τρόπο, µπορεί να αποφέρει 

σηµαντικά οφέλη σε µια επιχείρηση. 

 

Κατά πρώτον, η υιοθέτηση του outsourcing επιτρέπει στην επιχείρηση να 

εξοικονοµήσει σηµαντικά κεφάλαια, γιατί αποφεύγει την αγορά υλικού (hardware) 

και λογισµικού (software), όπως επίσης αποφεύγει τις δαπάνες για τη δηµιουργία 

και τη στελέχωση τµηµάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software. 

Αντί η όποια Μικροµεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) να αγοράσει τον απαραίτητο 

εξοπλισµό και να προσλάβει υπαλλήλους που θα τον διαχειρίζονται, θα τον 

συντηρούν και θα τον αξιοποιούν, αναθέτει σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη αυτές 

τις εργασίες, καταβάλλοντάς του κάποιο αντίτιµο "ενοικίασης" υπηρεσιών και 

εργασιών. Το αντίτιµο αυτό είναι κατά πολύ µικρότερο συγκριτικά µε το κόστος που 
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θα προέκυπτε αν η ίδια εργασία πραγµατοποιούνταν ενδοεπιχειρησιακά. 

 

Επιπλέον, εκτός από το σηµαντικό κόστος που καλείται να καταβάλει µια 

επιχείρηση που θέλει να αγοράσει δικό της εξοπλισµό και να αναλάβει τις σχετικές 

εργασίες, υπάρχει και το ζήτηµα της φθοράς και της γρήγορης απαξίωσης των 

τεχνολογιών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται 

παρωχηµένες εντός δύο ή τριών ετών, είτε γιατί µια νέα εφαρµογή έκανε την 

εµφάνισή της είτε γιατί απαιτείται αναβάθµιση είτε τέλος γιατί ο εξοπλισµός 

ολοκλήρωσε τον κύκλο ζωής του. Με το outsourcing, το ζήτηµα της απαξίωσης ή 

της φθοράς του εξοπλισµού αφορά µόνο στην εταιρεία που παρέχει τις σχετικές 

υπηρεσίες. 

 

Πρόσφατη έρευνα µε τίτλο “Analyzing the Outsourcers”, η οποία διενεργήθηκε από 

το Information Week Research και ζητούσε σε περισσότερους από 700 

επαγγελµατίες πληροφορικής να κατατάξουν σε 10 κατηγορίες τις εταιρείες που 

παρέχουν υπηρεσίες outsourcing, ανέδειξε την Hewlett-Packard (ΗΡ) ως την 

πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών outsourcing πληροφορικής. Αφορά τη 

συνολική εξυπηρέτηση που προσφέρει στους πελάτες της, την αξιοπιστία, την 

τεχνογνωσία, τη σχέση κόστους- αξίας, την υπευθυνότητα και την καινοτοµία. 

 

Αναµφισβήτητα, ο αριθµός των οργανισµών που επιλέγουν την ΗΡ για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους σε θέµατα διαχείρισης συστηµάτων πληροφορικής 

(IT Outsourcing) αυξάνεται συνεχώς. Κι αυτό, διότι τα συµβόλαια διαχείρισης 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=793
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/ebusiness/specials/article.html?article_id=793
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σχεδιάζονται κατά περίπτωση (ad hoc), ύστερα από στενή συνεργασία µε τους 

πελάτες και διαθέτοντας ευέλικτες µεθόδους, ώστε να εξυπηρετούν ολόκληρο το 

φάσµα αναγκών του κάθε πελάτη. Ο Οργανισµός Υπηρεσιών της HP ενεργεί ως 

έµπιστος σύµβουλος, που βοηθά τους πελάτες να διαµορφώσουν την υποδοµή 

τους, έτσι ώστε να προσαρµόζονται εύκολα στις οποιεσδήποτε ανάγκες τους, να 

αποδίδουν τα µέγιστα σε σχέση µε τις επενδύσεις IT και να εγγυώνται γρήγορη 

επιχειρησιακή ανάπτυξη. 

 

Στην Ελλάδα, η HP  προσφέρει µια ευρεία σειρά υπηρεσιών διαχείρισης (managed 

services) και διασφάλισης επιχειρησιακής ανάκαµψης και συνέχειας (business 

continuity & recovery services) για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, ακόµα και για τα 

πιο σύνθετα ΙΤ περιβάλλοντα. Μερικές από τις υπηρεσίες που η HP Hellas 

προσφέρει σε γνωστές εταιρείες αφορούν στη διαχείριση της τεχνολογικής 

υποδοµής, των σταθµών εργασίας, των δικτύων ή και των επιχειρησιακών 

συστηµάτων ERP, όπως το SAP/R338. 

 

Σύµφωνα µε τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της Hewlett Packard, τον κύριο Herbert 

Rastbichler, το outsourcing αποτελεί ένα από τα δυναµικότερα -ενδεχοµένως το 

πιο ισχυρό- πεδία ανάπτυξης για τις IT επιχειρήσεις39. Ειδικότερα, υπάρχει όντως 

µία τέτοια τάση, η οποία έχει ως αφετηρία την ανάγκη των εταιριών για µειωµένα 

κόστη, και µάλιστα σε δύσκολες οικονοµικά περιόδους όπως αυτή που διανύουµε. 

                                                 
38 http://www.presspoint.gr, «ΗΡ: Η πρώτη εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών Outsourcing», 
∆εκέµβριος 2002 
39 http://www.knowhow.gr, «Το outsourcing φέρνει αλλαγές στο management», Ιούλιος 2004 
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Μέσα από το outsourcing επιτυγχάνεται µία τουλάχιστον κατά 20% µείωση του 

κόστους.  

 

 Με δεδοµένο ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εξειδικευµένων υπηρεσιών και 

υψηλής τεχνογνωσίας, αναθέτουν τις σχετικές λειτουργίες σε εξωτερικούς φορείς, 

οι οποίοι διαθέτουν µεγαλύτερη εµπειρία. Είναι πιο αποδοτικό και ασφαλές για τις 

επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στις κύριες δραστηριότητές τους (core business). 

Πρόκειται για µία τάση που θα συνεχιστεί δυναµικά στο µέλλον και ουσιαστικά 

σηµατοδοτεί αλλαγές σε επίπεδο µάνατζµεντ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην 

αξιοποίηση του outsourcing αποτελούν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες. Ένας άλλος 

τοµέας που δείχνει εύκολη προσαρµογή στο outsourcing είναι οι επιχειρήσεις 

παραγωγής, οι οποίες έχουν πολλά στάδια στην παραγωγή των προϊόντων τους 

και έτσι είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν τη χρησιµότητα του. Ο χώρος των 

τηλεπικοινωνιών επίσης αναζητά συνεχώς την ευελιξία σε τεχνικό επίπεδο. 

 

Στην Ελλάδα, επίσης, εξέχουσα θέση στον τοµέα του Outsourcing Πληροφορικής 

κατέχει ο όµιλος εταιρειών Delta Singular, που έχει στο ενεργητικό του τις 

περισσότερες εφαρµογές ανάληψης των λειτουργιών πληροφορικής για 

λογαριασµό µεγάλων επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο. Στο Παράρτηµα 1 

παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιτυχηµένης εφαρµογής outsourcing 

πληροφορικής, οι οποίες επέφεραν τεράστιες βελτιώσεις στην παροχή των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών από την επιχείρηση-πελάτη. H Delta Singular 

Outsourcing Services κατέχει ηγετική θέση στην παροχή outsourcing υπηρεσιών 
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σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και σε µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα. Τα έργα που αναλαµβάνει είναι εξειδικευµένα, σύνθετα, µε 

αυξηµένες απαιτήσεις από πλευράς όγκου δεδοµένων, χρόνου υλοποίησης και 

ασφάλειας πληροφοριών. Τα έργα καλύπτουν: 

��συστήµατα πληρωµών  

��εφαρµογές επιχειρήσεων  

��υπηρεσίες βασικών εργασιών και υποδοµής  

��υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call canter) 

 

 

7.9. Το Outsourcing στη ∆ιαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών 

 

Η ασφάλεια πληροφοριών πλέον αποτελεί ανάγκη για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Λίγοι ωστόσο την αντιλαµβάνονται και ακόµα πιο λίγοι ακολουθούν 

τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα ΜΜΕ συνεχίζουν να καλύπτουν ιστορίες µε 

παραβιασµένες ιστοσελίδες, πιστωτικές κάρτες που υποκλέπτονται, ιούς που 

εξαπλώνονται µε τροµακτικές ταχύτητες και κοστίζουν εκατοµµύρια ευρώ. 

∆ηµιουργείται, λοιπόν, η ανάγκη για ειδικούς ασφαλείας. Ο αριθµός των άρτια 

εξειδικευµένων ατόµων είναι όµως πολύ µικρός. Συχνά η αρµοδιότητα της 

διεύθυνσης ασφάλειας δίδεται σε στέλεχος εµπιστοσύνης, ήδη όµως 

επιφορτισµένο και µε άλλες αρµοδιότητες, που µάλλον θα διαχειρισθεί την 

ασφάλεια σαν ένα επιπλέον “καθήκον” σε εκκρεµότητα.  

 

http://www.deltasingular.gr/products.asp?id=22&type=C&treeid=22
http://www.deltasingular.gr/products.asp?id=23&type=C&treeid=23
http://www.deltasingular.gr/products.asp?id=24&type=C&treeid=24
http://www.deltasingular.gr/products.asp?id=25&type=C&treeid=25
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Η ασφάλεια δεν είναι ένα προϊόν που, εφόσον είναι καλό, µετά την εγκατάσταση 

παύει να απασχολεί µέχρι να εξαντλήσει τις δυνατότητες του. Αντίθετα, είναι µια 

συνεχής διαδικασία η οποία απαιτεί συνέπεια και πρέπει να “τροφοδοτείται” για να 

παραµένει στο επιθυµητό επίπεδο. 

 

Μήπως στην περίπτωση της Ασφάλειας το “βρες τι µπορείς να κανείς καλά και 

ανέθεσε τα υπόλοιπα σε τρίτους” είναι ένα πιο λογικό µοντέλο; Με το 

“Outsourcing”, λοιπόν, της διαχείρισης της Ασφάλειας σαφέστατα :  

 

o  Παρακάµπτεται η δυσκολία της διαδικασίας πρόσληψης και εκπαίδευσης 

αλλά και - το σηµαντικότερο ίσως - διατήρησης του προσωπικού. Πολύ 

περισσότερο οι “outsourcers” δεσµεύονται να εκπαιδεύουν το προσωπικό 

σε συνεχή βάση και να διαθέτουν πιστοποιηµένες υπηρεσίες σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις.  

o Η διαχείριση της ασφάλειας και η επιτήρηση του οργανισµού σε µια βάση 

24/7 είναι το δυνατό σηµείο των “outsourcers”. Πολλοί από αυτούς 

παρέχουν την δυνατότητα άµεσης αντίδρασης (incident response) µε 

εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο και καθοδηγείται µέσω Κέντρων 

Λειτουργίας (Operations Centers).  

o Οι “outsourcers” έχουν σαν αποκλειστικό αντικείµενο την ασφάλεια, και ως 

εκ τούτου, φροντίζουν να το κάνουν καλά - ή µάλλον όσο καλύτερα γίνεται - 

για να παραµείνουν στην αγορά.  
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o Οι “outsourcers” έχουν καλή γνώση της αγοράς και είναι σε θέση να 

προτείνουν λύσεις και να υποστηρίξουν το σχεδιασµό αλλά και την 

υλοποίηση νέων προϊόντων από την πλευρά της επιχείρησης.  

o Μειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των προµηθευτών αφού οι “outsourcers” 

αναλαµβάνουν την ασφάλεια µε ό,τι µπορεί να περιλαµβάνει, από έλεγχο 

διείσδυσης (penetration testing), ανάκαµψη µετά από καταστροφή (disaster 

recovery) µέχρι έλεγχο σε κανονικές συνθήκες (real time monitoring).  

o Για κάθε µάνατζερ ο αντικειµενικός έλεγχος και µια τρίτη γνώµη είναι 

ιδιαίτερα πολύτιµα και ένας τρόπος αξιολόγησης του επαγγελµατισµού των 

στελεχών.  

o Τα κόστος είναι µικρότερο από το να συντηρηθεί εσωτερικά η υπηρεσία 

ασφάλειας.  

 

Yπάρχουν όµως και ευαίσθητα σηµεία:  

 

1. Αναµφισβήτητα οι outsourcers έχουν πρόσβαση στα πιο καίρια σηµεία του 

οργανισµού και ως εκ τούτου πρέπει να είναι άξιοι εµπιστοσύνης, και να 

δεσµεύονται εγγράφως για τη διαφύλαξη των πληροφοριών.  

2. Η ανάθεση τη διαχείρισης της ασφάλειας σε τρίτους δε σηµαίνει και 

µεταφορά των κίνδυνων σε αυτούς. Οι κίνδυνοι (risks) παραµένουν.  
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Eίναι αρκετά δύσκολο να συµφωνηθεί ένα συµβόλαιο το οποίο και περιγράφει τις 

αρµοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις ρήτρες σε κάτι το οποίο όχι µόνο είναι νέο αλλά 

και δύσκολα µετρήσιµο και ορατό (intangible). 

  

Για να αναθέσει ο οργανισµός σηµαντικές λειτουργίες σε τρίτους χωρίς ωστόσο να 

διευρύνει τους επιχειρηµατικούς κινδύνους (business risk), απαιτείται αυστηρή 

∆ιοίκηση Έργου (project management) και συµβάσεις που να καθορίζουν σαφή και 

µετρήσιµα έργα ή δραστηριότητες. 

 

Το σηµαντικότερο, ίσως, είναι η δυνατότητα µέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών, κάτι που απαιτεί εσωτερικές διαδικασίες και ελέγχους ποιότητας. 

Στην περίπτωση αδυναµίας αξιολόγησης των προσφεροµένων outsourcing 

υπηρεσιών, λόγω έλλειψης εσωτερικού εξειδικευµένου προσωπικού, ενδείκνυται ο 

έλεγχος και η πιστοποίηση των παραδοτέων από την outsourcing συµβασιούχο να 

ανατίθεται σε τρίτο ανεξάρτητο εξειδικευµένο σύµβουλο. 

 

Η κατάληξη λοιπόν είναι µια απόφαση για δηµιουργία ενδοεπιχειρησιακά ή αγορά 

(“make or buy” decision) που πρέπει να έχει ληφθεί. Σίγουρα το outsourcing λύνει 

πολλά προβλήµατα, εφόσον έχει γίνει µε προσεκτική µελέτη σύµφωνη µε το Τµήµα 

∆ιοίκησης Κινδύνου (Risk Management) του οργανισµού. Υπάρχει η αντίληψη,  

όµως, ότι η Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security) και η Ελεγκτική 

(Auditing) δεν πρέπει και δεν µπορεί να ανατίθενται εκατό τοις εκατό σε ένα 

εξωτερικό προµηθευτή, όσο κατάλληλος κι αν είναι, κυρίως, γιατί, µε αυτόν τον 
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τρόπο, ο οργανισµός χάνει σταδιακά τον έλεγχο σε κάτι εξαιρετικά σηµαντικό και 

πολύτιµο όπως οι πληροφορίες (Corporate Information)40. 

 

7.10. Οutsourcing Πωλήσεων 

 

Μία σύγχρονη εφαρµογή της υπεργολαβίας στην ελληνική αγορά αποτελεί το 

Outsourcing Πωλήσεων. Πρόκειται για την ανάθεση όλων των καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων που σχετίζονται µε ένα τµήµα πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

των προσλήψεων, της µισθοδοσίας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης, σε 

εξωτερικό σύµβουλο, ο οποίος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη να οργανώσει και 

να διαχειριστεί το τµήµα πωλήσεων µε σκοπό την επίτευξη των επιχειρηµατικών 

στόχων του πελάτη του.  

 

Το outsourcing πωλήσεων είναι µια µοντέρνα και καινοτόµος υπηρεσία για την 

ελληνική αγορά µε γρήγορη εξάπλωση στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η εταιρεία 

που εισήγαγε για πρώτη φορά την εφαρµογή αυτή στην ελληνική αγορά είναι η 

Frontwave Consulting, η οποία έχει την ικανότητα να οργανώνει, να εκπαιδεύει και 

να διοικεί αποτελεσµατικά ένα τµήµα πωλήσεων ειδικά για τις ανάγκες της αγοράς. 

 

Συγκεκριµένα, η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία µετά τη σύναψη ενός 

συµβολαίου outsourcing πωλήσεων είναι η παρακάτω: 

 

                                                 
40 http:www.syntax.gr,  «Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του outsourcing στη ∆ιαχείριση 
Πληροφοριών, 2001 
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o Οικονοµική «πρόσληψη» ικανότατων πωλητών από τη «δεξαµενή» 

ανθρωπίνων πόρων της Frontwave.  

o Ταχύτατη προετοιµασία πωλητών σε εκπαίδευση προϊόντων και 

διαδικασιών που οδηγεί σε ταχύτατη διείσδυση στην αγορά.  

o Ουσιαστική γνώση της αγοράς και των πελατών που εξασφαλίζει γρήγορο 

κύκλο πώλησης και «εύκολες» οικονοµικές πωλήσεις.  

o Υψηλό µέσο όρο πωλήσεων ανά πωλητή και ταυτόχρονα χαµηλότερο µέσο 

όρο εκπτώσεων που σηµαίνουν ανάπτυξη της κερδοφορίας.  

o Βελτίωση της εταιρικής παρουσίας και εικόνας.  

o Μηδενικές αποχωρήσεις ή απολύσεις πωλητών που ενισχύουν την εµπειρία 

και την αποτελεσµατικότητα41.  

 

 

7.11. Outsourcing Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Μάνατζµεντ 

 

 Στην ελληνική αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 

Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου και Μάνατζµεντ. Οι υπηρεσίες που παρέχουν 

αυτές οι εταιρείες είναι πρωτοποριακές και σχεδιασµένες έτσι ώστε να ικανοποιούν 

µε τον πλέον αποτελεσµατικό και επαγγελµατικό τρόπο τις νέες ανάγκες που 

δηµιουργεί το πρωτόγνωρο ανταγωνιστικό περιβάλλον στους πελάτες τους. Οι 

επιχειρήσεις-πελάτες που ζητούν τη σύναψη συµφωνίας  outsourcing είναι κυρίως 

Ιδιοκτήτες και ∆ιοικούντες Μεγάλων και Μεσαίων Ελληνικών Εταιρειών, 

Βιοµηχανικών, Εµπορικών, Υπηρεσιών. Οι εταιρείες outsourcing τέτοιου είδους 
                                                 
41 http://www.frontwave.gr/outsourcing.htm, «Το outsourcing πωλήσεων», 2003 
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συνεργάζονται µε τις επιχειρήσεις ως άµεσοι εξωτερικοί συνεργάτες που 

αναλαµβάνουν έργα για λογαριασµό τους, µε συγκεκριµένο πλάνο και 

χρονοδιάγραµµα, αλλά και προσυµφωνηµένα µετρήσιµα αποτελέσµατα. 

 

Οι πιο συνηθισµένες ανάγκες των πελατών επικεντρώνονται κυρίως σε υπηρεσίες 

outsourcing που αφορούν τα Χρηµατοοικονοµικά και το Μάνατζµεντ: 

o Χρηµατοδοτήσεις, ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων και Αναδιαρθρώσεις 

Υποχρεώσεων γενικότερα. 

o Προσέλκυση Επενδυτών, Συνεταίρων, Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων 

(Venture Capital) 

o Εξασφάλιση Κεφαλαίων από Κοινοτικά Προγράµµατα 

o Εξαγορές, Μεταβιβάσεις, Συγχωνεύσεις, Κοινοπραξίες (Joint-Ventures), 

Στρατηγικές Συµµαχίες 

o Στρατηγική και Οργάνωση 

o Ανάληψη Έργου 

o Ανάληψη Μάνατζµεντ 

o Εξυγιάνσεις Επιχειρήσεων 

 

Η µεθοδολογία  που ακολουθεί κάθε επιχείρηση-προµηθευτής των υπηρεσιών 

αυτών ποικίλει και είναι ανάλογη µε το έργο. Προσδιορίζεται µε σαφήνεια σε κάθε 

συµφωνία συνεργασίας. Το κόστος των υπηρεσιών εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα του έργου. Συνήθως κυµαίνεται στο µέσο όρο του σταθερού και 

µεταβλητού κόστους ενός υψηλόβαθµου ∆ιευθυντικού Στελέχους Επιχειρήσεων. Σε 



                              To outsourcing και η παρουσία του στον ελληνικό χώρο 

                                                         Καραγκούνη Θωµαή 

129

129

περιπτώσεις Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, Χρηµατοδοτήσεων, κλπ, συµφωνείται 

ποσοστό αµοιβής επιτυχίας (success fee), σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

(standards). 

 

Η οµάδα που αναλαµβάνει κάθε έργο αποτελείται από δοκιµασµένα Στελέχη, µε 

επιστηµονική κατάρτιση και προπαντός πρακτική εµπειρία σε ∆ιευθυντικές θέσεις 

σοβαρών Εταιρειών. Η οµάδα εργάζεται υπό την επίβλεψη και ευθύνη ενός 

συνεργάτη (partner) της Εταιρείας και κάθε µέλος είναι δεσµευµένο για την 

αυστηρή τήρηση της εµπιστευτικότητας. Η εταιρεία που µε εξέχουσα θέση στο 

συγκεκριµένο τοµέα είναι η DIRENT  Top Invest Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται 

στο χώρο από το 1986. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Πέραν του υπολογισµού κόστους και κινδύνων για νέες αγορές, επενδύσεις ή 

κατασκευές, οι εταιρείες πρέπει πλέον να εξισορροπούν τις ικανότητες και τις 

πηγές τους σε ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογικό εξοπλισµό και τεχνογνωσία, 

βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες για αυξηµένη κερδοφορία και τις 

πιθανότητες για επιτυχία στα πλάνα τους. Στον αντίποδα της εύρυθµης λειτουργίας 

βρίσκεται το στρατηγικό outsourcing δραστηριοτήτων και λειτουργιών, εκείνων που 

χρειάζονται ειδικές δεξιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να µην κατέχει. 

 

Για τη λήψη τέτοιων επιχειρησιακών αποφάσεων, απαιτείται από τη ∆ιοίκηση 

δοµηµένη στρατηγική σκέψη, η οποία όµως δεν αποτελεί χαρακτηριστικό που 

διακρίνει ιδιαίτερα τη µέση ελληνική επιχείρηση. Στο µεγαλύτερο ποσοστό, ο 

Έλληνας επιχειρηµατίας λειτουργεί περισσότερο µε εφαλτήριο την εµπειρία, µε 

αποτέλεσµα να προσανατολίζεται στα άµεσα αποτελέσµατα, δηλαδή στο κέρδος, 

το κόστος και τη ρευστότητα, που είναι περισσότερο απτά.  

 

Σήµερα, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον φέρνει την ελληνική αγορά σε πιο 

άµεση επαφή µε τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι οποίες διαθέτουν τη δοµηµένη 

σκέψη και την επαρκή στελέχωση για να απειλήσουν µελλοντικά τις ελληνικές. 

Συνεπώς, η αλλαγή κατεύθυνσης στον τρόπο σκέψης επιβάλλεται για τη 

βιωσιµότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστική η 
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επιφυλακτικότητα των αρµοδίων σε µια προοπτική outsourcing εξαιτίας της 

ανεπαρκούς ενηµέρωσής τους σχετικά µε τη βελτίωση που η κίνηση αυτή µπορεί 

να επιφέρει στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

 

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω για το outsourcing 

και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης µέσης ελληνικής 

επιχείρησης, έχω να προτείνω µια ολοκληρωµένη διαδικασία, την οποία µπορεί να 

ακολουθήσει µια µικροµεσαία επιχείρηση, προκειµένου να προβεί σε µία “make or 

buy decision”.  Με τον ορθό σχεδιασµό, κατά τη γνώµη µου, το outsourcing µπορεί 

να λειτουργήσει ως εργαλείο αύξησης της αποδοτικότητας, καλύπτοντας τις 

περισσότερες διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µέσα στο πλαίσιο του 

επιχειρείν, καθώς και να συµβάλει στην οικονοµική εξυγίανση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. 

 

Το βασικότερο κίνητρο για την ανάθεση εργασιών σε τρίτους είναι η µείωση του 

λειτουργικού κόστους, θέµα που απασχολεί τον επιχειρηµατία σε κάθε περίπτωση, 

είτε έχει ως βάση τη στρατηγική σκέψη είτε την εµπειρία. Πώς όµως θα πεισθεί η 

διοίκηση µιας εταιρείας ότι το ποσό που θα κληθεί να καταβάλλει για υπηρεσίες 

outsourcing είναι µικρότερο από εκείνο που θα πλήρωνε αν πραγµατοποιούσε τις 

εργασίες ενδοεπιχειρησιακά; Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται µια επένδυση 

outsourcing συµφέρουσα; Υπάρχει περίπτωση η λύση της εξωτερικής ανάθεσης να 

είναι ασύµφορη, συγκριτικά µε τα κεφάλαια που θα διέθετε αν αναλάµβανε η ίδια η 

επιχείρηση τις σχετικές εργασίες; Αυτά τα κύρια ερωτήµατα είναι λογικό και 
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απαραίτητο να απασχολήσουν σοβαρά τη διοίκηση προτού προβεί σε λύση 

outsourcing. 

 

Προκειµένου να λάβει απαντήσεις στα συγκεκριµένα ερωτήµατα, θα πρέπει να 

καταγράψει το κόστος µιας εργασίας τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και 

εξωεπιχειρησιακά, και, στη συνέχεια, να συγκρίνει τα δύο µεγέθη, ώστε να βρει 

ποια λύση συµφέρει περισσότερο. Η καταγραφή των µεγεθών θα πρέπει να γίνει 

ορθολογικά και όχι εµπειρικά, ώστε να µπορέσει να αποτιµήσει το πραγµατικό 

κόστος µιας εργασίας. Για το σκοπό αυτό, προτείνω την ακόλουθη διαδικασία, που 

µπορεί αφενός να αποκαλύψει ή να υπενθυµίσει "κρυφά" κόστη, αφετέρου να 

καταδείξει µε µαθηµατικό τρόπο το συµφέρον ή το ασύµφορο µιας τέτοιας 

επένδυσης. 

1. Αρχικά, υπολογισµός του κόστους αγοράς του απαραίτητου εξοπλισµού, 

δηλαδή του κόστους των υλικών και των µηχανηµάτων, ή απόκτησης των 

πόρων.  

2. Στη συνέχεια, υπολογισµός του κόστους συντήρησης του εξοπλισµού ή 

γενικότερα των πόρων που σκοπεύει η επιχείρηση να αποκτήσει για τα 

επόµενα δύο, ή και περισσότερα, χρόνια.  

3. Κατόπιν, υπολογισµός των χρηµάτων που πρέπει να δαπανηθούν για τη 

σύσταση κάποιου τµήµατος, λόγου χάρη του τµήµατος πληροφορικής, 

καθώς και για την εκπαίδευση των εργαζοµένων εκεί.  

4. Ακολούθως, υπολογισµός του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για 

µισθούς στους εργαζόµενους που θα αναλάβουν να λειτουργήσουν 
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αποκλειστικά το νέο εξοπλισµό ή που θα στελεχώσουν κάποιο 

συγκεκριµένο τµήµα για τα επόµενα δύο χρόνια.  

5. Τέλος, υπολογισµός του κόστους όλων των υπόλοιπων συναφών 

λειτουργικών εξέοδων, όπως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για τα 

επόµενα δύο χρόνια. 

Εάν προστεθούν τα επιµέρους σύνολα 1 έως 5, έχει κανείς µια πρώτη εικόνα για το 

πόσο θα κοστίσει µια συγκεκριµένη υπηρεσία σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 

κατά προτίµηση για δύο χρόνια, µε βάση το υπόδειγµα, εφόσον αναληφθεί 

ενδοεπιχειρησιακά. Η πλήρης εικόνα του κόστους εξαρτάται από ένα ακόµα 

σηµαντικό µέγεθος που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής: το χρόνο. Θα 

πρέπει δηλαδή να υπολογιστεί και ο χρόνος που θα διατεθεί για µια σειρά 

εργασιών: για να γίνει έρευνα αγοράς εξοπλισµού, να καταρτιστούν οι 

προδιαγραφές ενός συστήµατος, να προσαρµοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης, 

δηλαδή να γίνει παραµετροποίηση, να εκπαιδευθεί το προσωπικό. Αν είναι εφικτό, 

µπορεί να γίνει αναγωγή του χρόνου που θα απαιτηθεί για τα παραπάνω σε 

εργατοώρες, δηλαδή σε χρήµα, και αυτό το κόστος, έπειτα, να προστεθεί στο 

προηγούµενο. 

 

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας εµπεριέχει τη σύγκριση του συνολικού 

ενδοεπιχειρησιακού κόστους µε το ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει η 

διοίκηση εάν επιλέξει τη µέθοδο του outsourcing για την ίδια εργασία/υπηρεσία. Αν 

το αποτέλεσµα της σύγκρισης είναι υπέρ του τελευταίου, τότε η υιοθέτησή του θα 

πρέπει να την απασχολήσει σοβαρά, λαµβάνοντας όµως υπ’ όψιν ότι ανάλογα µε 
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το είδος της υπηρεσίας, ίσως χρειαστεί να υπολογιστεί και κάποιο κονδύλι για 

µισθοδοσία στελέχους ή στελεχών που θα εποπτεύουν την εξωτερική συνεργασία. 

Αν η διοίκηση οδηγηθεί στη δεύτερη λύση, τότε καλό θα ήταν, προτού επιλέξει 

συνεργάτη, να εξετάσει προσεκτικά τα παρακάτω: 

• � Τη συνδροµή κάποιου συµβούλου επιχειρήσεων εξειδικευµένου σε θέµατα 

outsourcing. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες outsourcing έχουν την 

πολυτέλεια να διαθέτουν µεγάλο και αξιόλογο επιτελείο στελεχών, το οποίο 

εύλογα προσπαθεί να πετύχει την καλύτερη δυνατή συµφωνία, δηλαδή να 

δώσει "λίγα" και να πάρει "πολλά". Ο µέσος µικροµεσαίος επιχειρηµατίας 

είναι δύσκολο να έχει την απαιτούµενη κατάρτιση, έτσι ώστε να µπορέσει να 

αποφύγει τις "κακοτοπιές", τα "ψιλά γράµµατα" των συµβολαίων και τους 

ασαφείς ή διφορούµενους όρους που περιλαµβάνονται σε µια σύµβαση. Για 

το λόγο αυτό, η αξιοποίηση ενός ειδικού συµβούλου, έστω και 

περιστασιακά, κρίνεται απαραίτητη. Θα βοηθήσει στην αποφυγή των 

"παγίδων" και στην ενηµέρωση για το τι ακριβώς πρόκειται να συµφωνηθεί.  

• � Συνίσταται, επίσης, να ζητηθούν πληροφορίες και από άλλες επιχειρήσεις 

που χρησιµοποιούν ή χρησιµοποίησαν το outsourcing και να καταγραφούν 

εµπειρικά οι εντυπώσεις τους. Επιπλέον, πληροφορίες δίνονται και από τα 

οικεία Επιµελητήρια, εµπορικά, τεχνικά και βιοµηχανικά. Πολύ πιθανόν 

ορισµένα από αυτά να µπορούν να επισηµάνουν ορισµένα σηµεία - κλειδιά 

που πρέπει να µελετηθούν ιδιαιτέρως.  

• � Η απόφαση για τη λήψη εξωτερικών υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο 

άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Συνήθως είναι 
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δύσκολο να ληφθούν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου µε χαµηλό κόστος. Το 

«κυνήγι της χαµηλής τιµής» µπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, 

γι' αυτό κρίνεται σκόπιµο να στοχεύει η διοίκηση πρωτίστως σε ποιοτικές 

υπηρεσίες και ακολούθως σε χαµηλές τιµές.  

• � Αποφυγή σύναψης µακροχρόνιων συµβολαίων, τουλάχιστον στην αρχή µιας 

εξωτερικής ανάθεσης. Ένα διάστηµα δύο ετών θεωρείται ικανό για να 

διαπιστωθεί στην πράξη η αξιοπιστία του συνεργάτη και να προσδιοριστούν 

εκ νέου οι ανάγκες της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η πιο συνετή 

απόφαση είναι αρχικά η σύναψη συµφωνίας για µικρό σχετικά χρονικό 

διάστηµα.  

• � Ενσωµάτωση ασφαλιστικών δικλείδων στο συµβόλαιο που πρόκειται να 

υπογραφεί. Για παράδειγµα, αν η εταιρεία outsourcing φανεί ανεπαρκής σε 

κάποιον τοµέα, καλό είναι να προβλέψει η διοίκηση εκ των προτέρων µία 

ρήτρα ή χρηµατικό πρόστιµο. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί µερικώς 

σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών και θα ασκηθεί έµµεσα πίεση στο 

συνεργάτη να προσφέρει έγκαιρα και µε την επιθυµητή ποιότητα. 

Όπως γίνεται φανερό και από τα παραπάνω, η αναζήτηση ενός ειδικού συµβούλου 

για τη λήψη υπηρεσιών outsourcing είναι απαραίτητη, προκειµένου ο δρόµος για 

την απόφαση σύναψης συνεργασίας να µη µεταβληθεί σε λαβύρινθο.  

 

Τα κεφάλαια που εξοικονοµούνται µπορούν να επενδυθούν σε άλλες, πιο 

"ουσιαστικές", δραστηριότητες µιας ΜΜΕ, λόγου χάρη στην παραγωγική διαδικασία 

ή στην επέκταση της επιχείρησης. Κατά δεύτερον, η επιχείρηση που επιλέγει τη 
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µέθοδο της εξωτερικής ανάθεσης δε ριψοκινδυνεύει παρά ελάχιστα, σε αντίθεση µε 

το µεγάλο ρίσκο που θα αναλάµβανε αν αγόραζε, λειτουργούσε και συντηρούσε η 

ίδια τον εξοπλισµό για µια διαδικασία ή µια υπηρεσία.  

 

Η λύση του outsourcing προλαµβάνει αρκετούς κινδύνους, µε την έννοια ότι µια 

εργασία ή διαδικασία δοκιµάζεται επανειληµµένα, απορρίπτεται ή βελτιώνεται, 

χωρίς η επιχείρηση να δεσµεύεται µε επαχθείς συµφωνίες, χωρίς να "υποθηκεύει" 

το µέλλον της και χωρίς να συνδέει τη βιωσιµότητά της µε την επιτυχία ή την 

αποτυχία της επένδυσης. Το γεγονός αυτό, που θα µπορούσε να περιγραφεί ως 

µείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου, επιφέρει "ηρεµία" και σιγουριά στο 

εργασιακό περιβάλλον και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

 

Εξάλλου, η ανάθεση εργασιών σε τρίτους συνεπάγεται εξοικονόµηση χρόνου, 

περιορισµό των λειτουργικών εξόδων, καλύτερη επιχειρηµατική λειτουργία και 

οργάνωση, και επικέντρωση στους τοµείς ζωτικής σηµασίας. Επιπροσθέτως, µια 

ΜΜΕ µπορεί µέσω του outsourcing να δοκιµάζει, να ενσωµατώνει και να 

χρησιµοποιεί στις εργασίες της καινοτόµες εφαρµογές, αξιοποιώντας τη 

συνεργασία µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κάτι που δύσκολα θα συνέβαινε 

αν η µικροµεσαία επιχείρηση αναλάµβανε να πραγµατοποιήσει εσωτερικά τις ίδιες 

εργασίες. Ο λόγος είναι προφανής: οι εταιρείες που εξειδικεύονται σε ένα 

συγκεκριµένο αντικείµενο βρίσκονται µέσα στις εξελίξεις, διαθέτουν εξειδικευµένα 

στελέχη και η λειτουργία τους ταυτίζεται µε την καινοτοµία, σε αντίθεση µε τις ΜΜΕ 

που αφενός είναι συνήθως πολύ λιγότερο ενηµερωµένες, αφετέρου είναι 
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επιφυλακτικές στην υιοθέτηση καινοτοµιών και στους πειραµατισµούς. Κατά 

συνέπεια, η εξωτερική συνεργασία δίνει την ευκαιρία σε µια µικρή επιχείρηση να 

έχει πρόσβαση σε "φρέσκες", µοντέρνες λύσεις, και συγχρόνως της επιτρέπει να 

απεµπλακεί από την εσωστρέφεια και την επιφυλακτικότητα. 

 

Με την ανάθεση, λοιπόν, των κατάλληλων δραστηριοτήτων σε εξωτερικό 

συνεργάτη, η επιχείρηση σταθµίζει την εξάρτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος από αυτές και την επίδρασή τους στην πορεία της. Η 

συγκέντρωση συνεπώς όλων των πόρων σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλύτερα 

η επιχείρηση (to core business) είναι η µόνη στρατηγική προσέγγιση, η οποία 

φαίνεται να επιτυγχάνει το ανταγωνιστικό, αναγκαίο για την επιβίωσή της, 

προβάδισµα και να διασφαλίζει διαρκώς αυξανόµενη αξία για τους πελάτες. 

 

Η κατάλληλη εκχώρηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς 

συνεργάτες µεγιστοποιεί τα οφέλη από την εστίαση των εταιρικών πόρων στο core 

business της επιχείρησης και υψώνει το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας για το 

παρόν και το µέλλον. Παράλληλα, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και δηµιουργεί 

καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη.  

 

Τα σύγχρονα οικονοµικά δρώµενα φαίνεται να είναι όλο και περισσότερο 

κατάλληλα για τη διάδοση, την εδραίωση και την ανάπτυξη του θεσµού της 

υπεργολαβίας. Είναι ένας θεσµός που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, σηµαντικό 
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στοιχείο για την επιβίωση και προσαρµογή µιας επιχείρησης στις ραγδαίως 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις του σήµερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
 

ΙΤ Outsourcing της DELTA SINGULAR 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τρία παραδείγµατα ανάθεσης δραστηριότητας του 

πληροφοριακών συστηµάτων τριών εταιρειών σε θυγατρικές της εταιρείας- 

κολοσσού στον ελληνικό χώρο, Delta Singular: 

 

Α.Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στα Καταστήµατα Αφορολόγητων 

Ειδών37 

 
Πελάτης: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 
Τα Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ) δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές 

και εµπόριο ειδών τράνζιτ / αφορολόγητες και φορολογηµένες πωλήσεις 

εµπορευµάτων. 

 

Ανάγκες 

 
Η ανάγκη των ΚΑΕ αφορά στην εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο να καλύπτει τόσο το Back End όσο και το 

Front End (Point of Sales) στα καταστήµατα του αεροδροµίου των Σπάτων  

«ΕλευθέριοςΒενιζέλος». 

 
                                                 
37 http://www.deltasingular.gr, «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στα Καταστήµατα 
Αφορολόγητων Ειδών», 12-03-2004 
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Λύση  

 
Η Delta Singular υλοποίησε την ενός σύγχρονου τεχνολογικά προηγµένου 

πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης λιανικών πωλήσεων, το οποίο καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες διεκπεραίωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης του 

εµπορικού κυκλώµατος των καταστηµάτων, καθώς και τις λογιστικές απαιτήσεις, 

όπως αυτές απορρέουν από τον τρόπο οργάνωσής τους. 

 

Αναλυτικότερα, το εµπορικό κύκλωµα καλύπτει τα εξής: 

 

��Πωλήσεις λιανικής και χονδρικής 

��Κύκλωµα αγορών, και 

��Ενδο-διακίνηση µεταξύ των αποθηκευτικών χώρων των καταστηµάτων 

 

Παράλληλα, διαθέτει την απαραίτητη λειτουργικότητα για την κάλυψη των 

ιδιαίτερων απαιτήσεων των καταστηµάτων σχετικά µε τη διακίνηση των 

αφορολόγητων ειδών. 

 

Η υλοποίηση του έργου πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Singular Retail 

Business, νυν Singular Software, θυγατρική εταιρεία του οµίλου Delta Singular, µε 

την εγκατάσταση της πιο ολοκληρωµένης λύσης στο χώρο της λιανικής, το 

Singular Retail System Back Office/ Release 2, την παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης, εκπαίδευσης, παραµετροποίησης και υποστήριξης για την 

ολοκλήρωση του έργου. 
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Οφέλη 

 
Η χρησιµοποίηση ενός εξελιγµένου συστήµατος λιανικών πωλήσεων, καθώς και η 

µηχανογραφική υποστήριξη όλων των back office λειτουργιών των καταστηµάτων, 

παρέχει τη δυνατότητα στα ΚΑΕ της παρακολούθησης και του ελέγχου των 

αποθεµάτων τους , καθώς επίσης και των πηγών κερδών τους. 

 

  

Β. MicroFidelio στο συγκρότηµα ASTIR PALACE Βουλιαγµένης 

 

Πελάτης: ASTIR PALACE 

 

To ξενοδοχειακό συγκρότηµα ASTIR PALACE Βουλιαγµένης αποτελείται από τα 

ξενοδοχεία ‘’ΑΡΙΩΝΑΣ’’, ‘’ΝΑΥΣΙΚΑ’’, ‘’ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ’’ και τα Bungalows και διαθέτει 

συνολικά 561 δωµάτια. 

 

∆ιαθέτει συνεδριακούς χώρους και πολλαπλές αίθουσες εκδηλώσεων, καθώς 

επίσης και περισσότερα από 15 επισιτιστικά τµήµατα (εστιατόρια, bar). 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Η έκταση του συγκροτήµατος και το µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων του πελάτη 

δηµιούργησε ανάγκη για : 
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o Γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία µεταξύ των τριών κτιρίων και των 

bungalows 

o On line σύνδεση όλων των τµηµάτων του ξενοδοχείου 

o Ενιαία βάση δεδοµένων όλων των προγραµµάτων 

o Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και αναφορές για καλύτερο έλεγχο των 

τµηµάτων κρατήσεων, πωλήσεων, αποθηκών και µηχανογράφησης 

 

ΛΥΣΗ 

 
Η Singular Hospitality Solutions (πρώην Delta Hospitality Systems), µέλος του 

οµίλου Delta Singular, κατόπιν των σχετικών αναλύσεων σε συνεργασία µε τον 

πελάτη, παρουσίασε και υλοποίησε µια ολοκληρωµένη λύση, η οποία λειτουργεί 

στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα ASTIR PALACE , χωρίς κανένα πρόβληµα τα 

τελευταία 6 χρόνια. 

 

Η λύση περιελάµβανε τα εξής: 

 

o Εγκατάσταση οπτικών ινών µεταξύ των κτιρίων, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη ταχύτητα στο δίκτυο των τριών ξενοδοχείων και bungalows. 

o Εγκατάσταση του προγράµµατος MicrosFidelio Front Office µε πλήρη 

παραµετροποίηση, ώστε να καλύπτονται οι τρεις Reception και το τµήµα 

κρατήσεων µε µια βάση δεδοµένων και ένα Server  

o Εγκατάσταση του προγράµµατος MicrosFidelio Sales & Catering , ώστε να 

µηχανογραφηθούν τα τµήµατα πωλήσεων, εκδηλώσεων και συνεδρίων. 
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Τα παραπάνω προγράµµατα συνδέθηκαν on line, ώστε να µπορούν τα σχετικά 

τµήµατα να έχουν πρόσβαση στην κοινή βάση δεδοµένων πελατών και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες για το τζίρο, τις κρατήσεις και την πληρότητα του 

συγκροτήµατος. 

 

o Εγκατάσταση του προγράµµατος MicrosFidelio Food & Beverage, µε πλήρη 

έλεγχο των τµηµάτων και των συνταγών των ειδών προς πώληση, για 

καλύτερο έλεγχο των προµηθευτών, παραγγελιών και τον ακριβή έλεγχο 

κόστους µε αναλυτικές αναφορές και στατιστικά. 

o Χωριστή και ενιαία φορολογική διαχείριση των τριών κτιρίων και των 

bungalows 

 

Οφέλη 

 

Το συγκρότηµα ASTIR PALACE Βουλιαγµένης διαθέτει ένα γρήγορο δίκτυο 

Υπολογιστών σε όλα τα ξενοδοχεία, στο οποίο µπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα 

70 χρήστες. 

 

Τα στατιστικά και οι αναφορές των προγραµµάτων MicrosFidelio, παρέχουν ορθή 

ενηµέρωση και προσφέρουν καλύτερη οργάνωση όλων των  τµηµάτων και αύξηση 

των κερδών της επιχείρησης. 
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Η επίλυση όλων των θεµάτων οργάνωσης και µηχανογράφησης, που υπάρχουν σε 

ξενοδοχειακά συγκροτήµατα τέτοιου µεγέθους, έδωσε τη δυνατότητα στη 

διεύθυνση και το προσωπικό να εστιάσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών. 

 

 

Γ. Oλοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα στον ΑΣΕΠ 

 

Πελάτης: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Οι ανάγκες που προκύπτουν από τη διακήρυξη, καθώς και τη σχετική µελέτη που 

πραγµατοποίησε η Delta Singular για λογαριασµό του ΑΣΕΠ, είναι οι ακόλουθες: 

αναβάθµιση της ποιότητας του επιπέδου υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στις 

κεντρικές όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

και ανάλογη µε αυτή που προσφέρεται σε αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, 

καλύπτοντας την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας, τους χρόνους 

εξυπηρέτησης κ.ά. 

δηµιουργία στο ΑΣΕΠ ενός αποδοτικού και αποτελεσµατικού εσωτερικού 

εργασιακού περιβάλλοντος, µε αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονοµικών 

πόρων, καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής 
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εγκατάσταση τεχνολογικών εργαλείων και πληροφοριακών συστηµάτων 

υποστήριξης αποφάσεων, ικανών να προσφέρουν έγκαιρη και αξιόπιστη 

πληροφόρηση για την καθηµερινή λήψη αποφάσεων και το σχεδιασµό των 

ενεργειών των στελεχών του ΑΣΕΠ 

οµαλή µετάβαση στη διαδικασία αλλαγής από τη χειρόγραφη στην 

αυτοµατοποιηµένη λειτουργία και ταχεία ενσωµάτωση των πληροφοριακών 

συστηµάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΑΣΕΠ. 

  

ΛΥΣΗ 

 
Η Delta Singular ανέλαβε το έργο της υλοποίησης ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος στο ΑΣΕΠ, που αφορά στην προµήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισµού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware, S/W, 

Application S/W & Sources, εξοπλισµός δικτύου κ.λπ.), καθώς και την παροχή 

συναφών υπηρεσιών (εγκατάστασης, υποστήριξης για την έναρξη λειτουργίας, 

εκπαίδευσης, συντήρησης κ.λπ.) 

Στο έργο η Delta Singular AE συµµετέχει σε ένωση εταιριών µαζί µε την Sysware 

AE. Η µηχανογραφική οργάνωση και υποστήριξη των διαδικασιών του ΑΣΕΠ 

περιλαµβάνει: 

σύστηµα διοικητικής υποστήριξης (προσωπικό – µισθοδοσία, βιβλιοθήκη) 

σύστηµα αρχειοθέτησης έγγραφων, διαχείριση τηλεφωνικού κατάλογου, 

πρωτόκολλο – διεκπεραίωση 

οικονοµικό και εφοδιαστικό σύστηµα (γενική και αναλυτική λογιστική, 

προϋπολογισµός, πάγια, αποθήκες, προµήθειες) 
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σύστηµα πλήρωσης θέσεων. 

Το σύστηµα της Delta Singular αυτοµατοποιεί τη ροή των στοιχείων που είναι 

αναγκαία για την έγκριση των αιτήσεων των πολιτών προς το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα η 

πληροφοριακή λύση εξασφαλίζει τον πλήρη συντονισµό των τµηµάτων για τον 

έγκαιρο και αποτελεσµατικό χειρισµό των αιτήσεων, την οµαλή επικοινωνία της 

εφαρµογής µε τρίτες πηγές δεδοµένων, τη διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων 

µε απόλυτη ασφάλεια της ροής τους. 

Ως προς τις δυνατότητες επιτυχούς υποστήριξης των διαδικασιών επιλογής του 

προσωπικού του ΑΣΕΠ, δόθηκε µεγάλη έµφαση στην εκπαίδευση των χρηστών 

και των τεχνικών σε όλα τα θέµατα που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία 

του οργανισµού και για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.  

 

ΟΦΕΛΗ 

 

Η εγκατάσταση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, βοήθησε το 

ΑΣΕΠ στην οµαλή µετάβαση από το χειρόγραφο σύστηµα επεξεργασίας των 

πληροφοριών σε ένα περιβάλλον αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας υψηλής 

αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, στα πλαίσια ενός χρονικού και οικονοµικού 

προγραµµατισµού. 
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