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Περίληψη 
 
 
 

Σε αυτή την εργασία ερευνήθηκαν οι συνέπειες από την χρήση των logistics όπως επίσης 

η ανάλυση και περιγραφή του supply chain management  (S.C.M.) γενικότερα στον 

κατασκευαστικό τοµέα. Για να επιτευχτεί αυτό χρησιµοποιήθηκε µια προσέγγιση πέντε 

βηµάτων.  

 

i.   Πρώτον θεωρητικά µοντέλα αναπτύχθηκαν από την βιβλιογραφία του S.C.M και 

δηµιουργήθηκαν δυο µοντέλα. Το πρώτο προσδιορίζει το κριτήρια του S.C.M. και το 

άλλο συγκρίνει την παραδοσιακή διοίκηση προµηθειών µε το S.C.M. στον 

κατασκευαστικό τοµέα. 

 

ii. ∆εύτερον συγκρίθηκαν άλλες µελέτες σύµφωνα µε τα µοντέλα και προέκυψε ότι η 

προµήθεια των υλικών και των υπηρεσιών  στις κατασκευές είναι κυρίως παραδοσιακή 

και εταίρο-κεντρική και όχι εστιασµένη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. Σαφή κριτήρια 

για την διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασµού για τον κατασκευαστικό τοµέα δεν υπάρχουν 

στην βιβλιογραφία. Η µεγάλη ανάπτυξη που έχει η εφαρµογή των αρχών και των 

εργαλείων του S.C.M. σε άλλους τοµείς της οικονοµίας όπως η βιοµηχανία και το εµπόριο 

δεν είναι διαδεδοµένες στις κατασκευές.  

Μια µεθοδολογική συζήτηση καταδεικνύει την ανάγκη για την χρήση µεθόδων για την 

ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αφού υπάρχει η ανάγκη για αλλαγές στο 

περιβάλλον το οποίο εξετάζουµε. Επιλέχθηκε ένα case study και η ανάλυση των 

ποιοτικών του χαρακτηριστικών µε την χρήση ενός συστηµικού µοντέλου. Τα στοιχεία 

προέρχονται από συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και έγγραφα. 

 

iii. Τρίτον θα παρουσιαστεί το case study. Αφορά ένα project κατασκευής κατοικιών µε 

την ονοµασία Bo Klok της Σουηδικής εταιρείας Skanska και των IKEA. Είναι ένα 

πελατοκεντρικό project που σκοπό είχε να καλύψει τις ανάγκες των πελατών λαµβάνοντας 

υπόψη το ποσό που ήθελαν να δαπανήσουν και εστιάζει σε πελάτες µε µέσο εισόδηµα. Το 

κόστος του συµβατικού τρόπου κατασκευής κρίθηκε ότι είναι πολύ ακριβό και γι’ αυτό 

αναπτύχθηκε η ιδέα µια νέα προσέγγιση.   

Μετά από µια αλληλουχία συστηµατικών προσπαθειών αλλαγής της συµβατικής 

κατασκευής η ροή των υλικών µεταβλήθηκε και τα προαπαιτούµενα για τις κατασκευές 
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βελτιώθηκαν. Οι ενέργειες που έλαβαν µέρος στο project για να συντελεστεί αυτή η 

διαφορά ήταν µια συνεχή φιλοδοξία για µια ολιστική προσέγγιση ενσωµατώνοντας τις 

παραδόσεις των υλικών στο τόπο κατασκευής και προκαλώντας τον συµβατικό τρόπο 

αγορών. Για να εξασφαλιστεί µια ποιοτική υψηλή παραγωγικότητα στο project  λήφθηκε 

υπόψη ο βιοµηχανικός τρόπος σκέψης . Προκειµένου να αξιολογηθεί το κατά πόσο οι 

αποφάσεις για τα σχέδια της κατασκευής επηρεάζουν τις συνθήκες του supply chain ήταν 

απαραίτητη µια συνεχή γόνιµη επικοινωνία µεταξύ του αρχιτέκτονα και των προµηθευτών 

των υλικών. Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα ότι ορισµένες δραστηριότητες που 

προσδίδουν προστιθέµενη αξία µετακινήθηκαν σε προηγούµενα στάδια της οργάνωσης 

του supply chain. Επίσης ο µηχανικός του έργου δεν µπορούσε να αναµιχτεί  ή να 

επηρεάσει την µεθοδολογία, τα υλικά και τον σχεδιασµό του Bo Klok project όπως 

συνηθίζεται στις κατασκευές.  

Προκειµένου να µειωθεί το κόστος και να είναι εντός των ορίων του budget όλα τα 

πιθανά µέρη του project  ερευνήθηκαν και σε συνδυασµό µε την ολιστική προσέγγιση 

όλου του project  οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η αγορά υλικών κατασκευής έπρεπε να 

αλλαχθεί. Η Skanska προσπάθησε να αγοράσει αυτά τα υλικά απευθείας από τους 

κατασκευαστές και τους εισαγωγείς έτσι ώστε να µειώσει το κόστος των υλικών 

εφαρµογής και κατά συνέπεια το συνολικό κόστος. 

Αλλά όλες αυτές οι καινούριες ιδέες που αφορούσαν αλλαγές στην δοµή της ροής των 

υλικών αντιµετώπισαν δυνατές αντιστάσεις ειδικά από τους συµµετέχοντες στην 

συµβατική αλυσίδα εφοδιασµού  οι οποίοι προσπάθησαν να το σταµατήσουν. 

Οι αλλαγές, συµπεριλαµβανόµενου των προληπτικών ενεργειών, που θα 

παρουσιαστούν στο case study  είναι αξιοσηµείωτες από πλευράς logistics αλλά 

αντισυµβατικές για τον Σουηδικό (και Ελληνικό) κατασκευαστικό τοµέα. Όλες οι 

προσπάθειες που έγιναν δεν έγιναν δεχτές στην αρχή και έπρεπε να επιβληθούν από την 

διοίκηση για να τις αποδεχτούν και να φθάσει το κόστος στα επίπεδα εκείνα που είχαν 

τεθεί από τους καταναλωτές. 

Λόγω του ότι δεν υπάρχουν παρόµοιες πρωτοβουλίες για την εφαρµογή παρόµοιων 

project στις κατασκευές υπάρχουν πολλά περιθώρια εξοικονόµησης πόρων. Παρόλο ότι 

το Bo Klok project δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους τύπους των 

κατασκευαστικών project αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχει µια γενική προοπτική . 

Η προσέγγιση του Bo Klok έδωσε την δυνατότητα κατασκευής υψηλής ποιότητας 

κατοικιών τα οποία απευθύνονταν σε καταναλωτές µε συνηθισµένο εισόδηµα . Για να 

εξηγηθούν τα αντισυµβατικά πρότυπα αγορών παρουσιάστηκαν στις εταιρίες που 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 9 

συµµετείχαν στο project τα διάφορα µοντέλα του supply chain που θα εφαρµοζόντουσαν 

και αυτό που τελικά παρουσιάζεται σε αυτή την εργασίας είναι ένα καινούριο µοντέλο το 

οποίο γεφυρώνει το κενό το οποίο εµποδίζει να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές στην δοµή 

του supply chain των υλικών και τελικώς να επιτύχει το κύριο σκοπό δηλαδή την κάλυψη 

των αναγκών του καταναλωτή.  

Το µοντέλο συνδέει τις φάσεις της αλυσίδας αξίας της κατασκευής µε την αγορά των 

δοµικών υλικών και την φάση κατασκευής. Η ανάγκη επικοινωνίας στα προγενέστερα 

στάδια π.χ. µεταξύ του αρχιτέκτονα και των κατασκευαστών των υλικών είναι απαραίτητη 

στο µοντέλο και αυτό το είδος της πληροφόρησης πρέπει να ενθαρρύνεται και να 

παρακολουθείται.  

 

iv. Το τέταρτο από τα πέντε βήµατα περιγράφονται οι ενέργειες και τα προαπαιτούµενα 

του project. 

 

 

v. Στο πέµπτο και τελευταίο στάδιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 

από την εφαρµογή του. 

 

Το project Bo Klok είναι ένα βήµα προς την διαχείριση της συνολικής αλυσίδας 

εφοδιασµού και όχι µια σκόπιµη συνολική και συστηµατική χρήση της προσέγγισης του 

supply chain management. Το Supply Chain Management αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία 

για τον κατασκευαστικό τοµέα ώστε να µειώσει τα κόστη και τον χρόνο κατασκευής και 

ακόµη να βελτιώσει τα κέρδη παράγοντας ακόµα πιο ποιοτικά προϊόντα. Μια νέα αγορά 

φθηνής κατοικίας µπορεί να αναπτυχθεί όπως επίσης η ανάπτυξη προϊόντων και το 

µάρκετινγκ των δοµικών υλικών µπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Τα 

εµπόδια του supply chain είναι π.χ. το χαµηλό επίπεδο ικανότητας από πλευράς logistics, η 

έλλειψη ανταγωνισµού και οι συµπεριφορές και οι παραδόσεις του κατασκευαστικού τοµέα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 10 

1. Εισαγωγή 

Προκειµένου να φανεί η συσχέτιση της εργασίας σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια εισαγωγή 

για τον κατασκευαστικό τοµέα της Σουηδίας, τις αλλαγές στην αγορά και την ανάγκη για 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Από αυτό θα προκύψει ο βασικός στόχος της εργασίας 

συνοδευόµενος από τους επιµέρους στόχους και τα όρια στα οποία θα κινηθεί.  

 

1.1. Γενικά 

 

1.1.1. Η Σουηδική κατασκευαστική βιοµηχανία 

Ο κατασκευαστικός τοµέας είναι η ατµοµηχανή της εθνικής οικονοµίας. Αποτελεί µια 

τεράστια και ώριµη αγορά µε άµεση σχέση και µε άλλους τοµείς της οικονοµίας όπως π.χ. 

κόστος αγοράς πρώτης κατοικίας, επενδύσεις εταιριών. Υπάρχουν 600 εκατοµµύρια κατοικίες 

και ο ετήσιος τζίρος του κατασκευαστικού τοµέα ανέρχεται περίπου στα 30 δισεκατοµµύρια € 

. Επίσης απασχολούνται 500.000 εργαζόµενοι είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

Ο κατασκευαστικός τοµέας έχει επιδοτηθεί σε µεγάλο βαθµό µε πολλούς τρόπους µετά 

τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο. Η πολιτική που ακολουθήθηκε και οι φιλοδοξίες για τον τρόπο 

διαβίωσης επηρέασαν και καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό τις συνθήκες που επικρατούν. Η 

παραγωγή των κατοικιών κορυφώθηκε το διάστηµα 1965-1975 όταν στόχος που ήταν η 

ολοκλήρωση 1.000.000 κατοικιών επιτεύχθηκε. 

Στις αρχές του 1990 οι κατασκευές στην Σουηδία αντιµετώπισαν κρίση και ο όγκος 

παραγωγής µειώθηκε δραµατικά. Ο αριθµός των πολυκατοικιών που κατασκευάστηκαν από 

τότε έφθασαν τα χαµηλότερα επίπεδα της σύγχρονης ιστορίας της Σουηδίας, περίπου 10.000 

πολυκατοικίες το χρόνο. Οι επιδοτήσεις (δάνεια) µειώθηκαν σταδιακά δραµατικά, και ο 

φόρος ακίνητης περιουσίας αυξήθηκε ενώ παράλληλα έγιναν µεγάλες αλλαγές στους 

πολεοδοµικούς κανονισµούς. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν µεγάλα χτυπήµατα στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία και παρόλο που αυξήθηκε η παραγωγικότητα η αγορά δεν 

απορροφούσε τις κατοικίες που προσφέρονταν. Μόνη εξαίρεση αποτέλεσαν οι ακριβές 

κατοικίες στην πρωτεύουσα. Τώρα τελευταία υπήρχε µια ανάκαµψη παρά ταύτα ο αριθµός 

κατασκευής νέων κατοικιών παραµένει πολύ χαµηλός. Η εξέλιξη του κόστους των κατοικιών 

σε σχέση µε αγαθά άλλων τοµέων τις οικονοµίας είναι ανησυχητική και παρόλο µερικές 

βελτιώσεις ο κατασκευαστικός τοµέας χαρακτηρίζεται ως µια βιοµηχανία µε υψηλά κόστη 

και µικρή παραγωγικότητα. (Πίνακας 1) 
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Σχήµα 1: Μεταβολή τιµών 3 βασικών προϊόντων   
 

Υπάρχει µια ισχυρή σχέση της κατάστασης της αγοράς και της παραγωγικότητας του 

κατασκευαστικού τοµέα, όταν υπάρχει ανοδική τάση στην αγορά η παραγωγικότητα πέφτει 

και αντίστροφα. 

Τα τελευταία 15 χρόνια ήταν µια δύσκολη περίοδος, χωρίς να είναι χαµένος χρόνος, για 

τις κατασκευαστικές εταιρίες. Οι εταιρίες αναγκάστηκαν να απαντήσουν ερωτήµατα που στο 

παρελθόν δεν είχαν τεθεί όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα. Πριν 

την µείωση των δανείων η προσπάθεια των εταιριών περισσότερο επικεντρωνόταν στο να 

προσαρµοστούν στους πολλούς κανόνες και κανονισµούς παρά να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα τους. Υπήρχαν πολλοί ακραίοι κανόνες όπως πόσο πρέπει να είναι το 

ελάχιστο µήκος για το ράφι για τα καπέλα. Άρα το κυνήγι του κόστους δεν ήταν ποτέ συνεχές 

ούτε ο βασικός στόχος στην ανάπτυξη των τεχνικών και διαδικασιών στο κυκλικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Η επαγρύπνηση για την σηµασία της συστηµατικής µείωσης του 

κόστους είχε διαταραχθεί και ξεχαστεί λόγω των ακραίων αρνητικών διακυµάνσεων της 
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αγοράς. Χρόνο µε το χρόνο και στο σύνολο των αγορών οι εταιρίες έχουν υπερθερµανθεί. 

Όντας επικεντρωµένες στο κυνήγι του γρήγορου και εύκολου κέρδους δεν ασχολήθηκαν µε 

ποιον τρόπο θα µειώσουν τα κόστη των πρότζεκτ. Στους δύσκολους καιρούς της οικονοµίας, 

στους οποίους είναι απαραίτητη η µείωση του κόστους, δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε χρόνος 

ούτε χρήµα για να αναπτυχθούν νέες ιδέες στα λιγοστά πρότζεκτ που ξεκινούν. 

Η εγχώρια αγορά αποτελείται από πολλές µικρές κατασκευαστικές και λίγες µεγάλες. 

Εταιρίες µε έναν ή λιγοστούς υπαλλήλους αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της αγοράς. 

Οι µεσαίου τύπου εταιρίες βγήκαν εκτός παιχνιδιού κατά την διάρκεια της κρίσης. Οι µεγάλες 

κατασκευαστικές κυριαρχούν στο σκηνικό της Σουηδικής αγοράς έχοντας µε το µέρος τους 

την βοήθεια των media και των πολιτικών τους φίλων. Όµως παρόλο το µεγάλο µέγεθος τους 

τα κέρδη τους ήταν χαµηλά και παραµένουν έτσι. Επαναλαµβανόµενες συγχωνέψεις όπως και 

εσωτερικές αναδιοργανώσεις έλαβαν µέρος σε µεγάλες εταιρίες και νέες στρατηγικές 

δοκιµάστηκαν. Παρότι έννοιες όπως βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας 

παρουσιαστήκαν και ήταν στο επίκεντρο αρκετά χρόνια , ο τρόπος αγοράς επισηµανθήκαν 

και βελτιώθηκαν, η αγορά δεν βελτιώθηκε. Οι τιµές παρέµεναν πολύ υψηλές για τους 

αγοραστές. Αυτό είχε πολλές αιτίες όπως οι υψηλοί φόροι, αλλά ένας λόγος στρατηγικής 

σηµασίας ήταν ότι οι εταιρίες είχαν µεγάλα κατασκευαστικά κόστη. Τώρα απευθύνονται µόνο 

σε αγορές που τα υψηλά κόστη είναι αποδεχτά, δηλαδή σε πελάτες που είναι διατεθειµένοι 

και έχουν την δυνατότητα να δαπανήσουν τεράστια κεφάλαια, αλλά αυτή η αγορά είναι πολύ 

περιορισµένη. 

 

1.1.2. ∆ραστηριότητες των logistics στον κατασκευαστικό τοµέα 

 

Οι συνθήκες που επικρατούν στον κατασκευαστικό τοµέα όσον αφορά τις ροές των 

υλικών είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούν απ’ ότι στην συµβατική βιοµηχανία. Αντί να 

διαχειρίζεται µια συνεχή ροή σε ένα ειδικά διαµορφωµένο περιβάλλον, όπως συµβαίνει στην 

συµβατική βιοµηχανία, συναντάµε πολλές διαφορετικές ροές υλικών που διαχειρίζονται 

σχετικά επιτυχώς διαφορετικά στο  κάθε project . Μέχρι τώρα αυτό δεν σηµαίνει ότι οι 

εταιρίες έκαναν προσπάθειες ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στον τοµέα των 

logistics αλλά αντιθέτως οι διαδικασίες για να διαχειριστούν και να ελέγχουν αυτές τις ροές 

είναι ανεπαρκείς και περιορισµένες. 

Τα εργοτάξια είναι υπό µία έννοια ένα µέρος στο οποίο βρίσκει εφαρµογή πολύ έντονα το 

supply chain. Υπάρχουν πολλά υλικά τα οποία διαχειρίζονται µε ένα µπερδεµένο τρόπο ώστε 

να κατασκευαστούν οι κατοικίες και εκπληρωθούν οι ανάγκες των πελατών όµως από την 
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πλευρά του supply chain έχουν γίνει πολύ λίγα πράγµατα ώστε να επηρεάσουν και να 

αλλάξουν τις συνθήκες που επικρατούν στην ροή των υλικών (material flow). Γενικά η τάση 

είναι οι συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο να γίνονται αποδεκτές µοιρολατρικά και 

χωρίς κανείς να προσπαθεί να τις αλλάξει αντί να είναι µια περιοχή προµελετηµένης και 

συνεχής αλλαγής προκείµενου να συµβαδίζουν µε τις ανάγκες τις αγοράς. Γι’ αυτό το λόγο 

ένα πρόβληµα που αφορά τα logistics δεν είναι πραγµατικό πρόβληµα άλλα µέρος της 

καθηµερινής κατάστασης του εργοταξίου. 

Πολλές δραστηριότητες του supply chain γίνονται φυσικά στο κατασκευαστικό τοµέα 

αλλά ουδέ µη µε ένα τρόπο σχεδιασµένο και προληπτικό ώστε να είναι αποδοτικός και 

αποτελεσµατικός για την διαχείριση των ροών των υλικών. 

Το supply chain ως τµήµα δεν υπάρχει στον οργανισµό των κατασκευαστικών και κατά 

κανόνα συναντάµε  σπάνια διπλωµατούχους logisticians. Αυτό δυσκολεύει την επίλυση των 

προβληµάτων logistιcs καθώς απουσιάζει η εννοιολογία και οι ιδέες για πιθανές λύσεις. 

Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν έρευνες για τα logistics στον κατασκευαστικό τοµέα σε διεθνές 

επίπεδο , είναι περίπου σαν ένα ανύπαρκτο πεδίο. Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών 

καταδεικνύουν την τεράστια προοπτική που υπάρχει στο supply chain της κατασκευαστικής 

βιοµηχανίας. 

 

1.1.3. Η απόδοση του supply chain 

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα στον κατασκευαστικό τοµέα είναι πολύ 

χαµηλά. Η καταναλωτική δύναµη δεν φαίνεται να ικανή να επηρεάσει τις αλυσίδες 

εφοδιασµού ώστε να µειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους. Επίσης οι 

µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δεδοµένου της επιχειρηµατικής τους δύναµης, δρουν 

αδύναµα και δεν ελέγχουν την αλυσίδα εφοδιασµού. Παρόλα αυτά ο τρόπος αγοράς σιγά σιγά 

αλλάζει στις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κατευθυνόµενος προς ένα πιο επαγγελµατικό 

και κεντρικοποιηµένο µοντέλο. Αλλά ακόµα και σήµερα οι ενέργειες που αφορούν τις ροές 

των υλικών σπάνια συµβαδίζουν µε το λειτουργούν οι προµηθευτές µε αποτέλεσµα να έχουµε 

µερική βελτίωση. 

Όλα δείχνουν το κενό που υπάρχει µεταξύ του κατασκευαστικού και του βιοµηχανικού 

τοµέα στις πρακτικές του supply chain και µετά από την εξέταση της απόδοσης του 

αποκαλύπτει διαρκώς και χωρίς αµφιβολία µεγάλα περιθώρια για βελτίωση. 
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1.2. Η ερευνητική ερώτηση 

 

Πώς θα µπορούσε µια πιο συνειδητή χρήση της γνώσης της αλυσίδας εφοδιασµού να 

αλλάξει τις  

συνθήκες για τους πρωταγωνιστές στον κατασκευαστικό τοµέα; 

 

 

1.3. Ο σκοπός και οι στόχοι αυτής της εργασίας 

Ο γενικός σκοπός αυτού του ερευνητικού έργου είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της  

αποτελεσµατικότητας του κατασκευαστικού τοµέα. 

Ο στόχος είναι να περιγραφούν και να αναλυθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης των 

µεθόδων διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού στον κατασκευαστικό τοµέα. 

 

Άλλοι στόχοι που προκύπτουν είναι: 

• Να υπογραµµιστεί η δυναµική για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας όλων των εµπλεκόµενων στον κατασκευαστικό τοµέα από τις εταιρείες 

µέχρι τον τελικό καταναλωτή µέσα από την µελέτη των ροών των υλικών. 

• Να σχεδιαστούν µοντέλα για να εξηγήσουν και να συνδέσουν την καινούρια γνώση µε 

την υπάρχουσα και σχετικές ιδέες ώστε να φανούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες από 

την χρήση του supply chain management στον κατασκευαστικό τοµέα. 

• Να µπουν τα logistics στην ατζέντα των κατασκευών τόσο στον ερευνητικό χώρο όσο 

και στους επαγγελµατίες. 

• Να συµβάλλει στην διαπλάτυνση των στόχων του κατασκευαστικού τοµέα του 

σήµερα ώστε να συµπεριλάβει την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού. 

• Να συζητηθούν οι µεθοδολογικές πτυχές ώστε να συµβάλουν στα logistics και στην 

έρευνα της διαχείρισης έργων. 

 

1.4. Ποια είναι τα όρια και που θα εστιάσει η εργασία. 

Τα εµπειρικά στοιχεία προέρχονται από έρευνες στην Σουηδική αγορά και πως 

αντιµετώπισαν συγκεκριµένα θέµατα όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα σήµερα σε ένα 

γενικότερα παρόµοιο περιβάλλον κρίσης του κατασκευαστικού τοµέα. Παρόλο που οι 
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παρατηρήσεις είναι γενικής φύσης εστιάζουν στην κατασκευή κατοικιών (residential 

housing). 

Οι ροές των υλικών που θα αναλυθούν αφορούν την κατασκευή νέων κατοικιών και όχι 

τις ανακαινίσεις ή βελτιώσεις. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι τεχνολογίες και λειτουργικές πτυχές του ελέγχου των ροών δεν 

είναι ο στόχος αν και αναφέρονται συχνά. Περισσότερο αναφέρονται τα προαπαιτούµενα  για 

να εφαρµοστούν οι τεχνολογίες και εξετάζονται οι πολυπλοκότητα και οι δοµές των ροών των 

υλικών. 

Όταν εγείρονται ερωτήµατα όσον αφορά το πώς λειτουργεί η αγορά κατοικίας σήµερα και 

πώς θα λειτουργεί στο µέλλον µπορεί να προκύψουν πολιτικές  προεκτάσεις για τις οποίες δεν 

υπάρχει καµία διάθεση να αναλυθούν. 

Σύµφωνα µε την ίδια την ιδέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, µια ολιστική 

προσέγγιση χρησιµοποιείται σε αυτή την εργασία. Η γενικότερη αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα είναι ο σκοπός αυτής της εργασίας και οι συζητήσεις που θα µπορούσαν να 

γίνουν από την οπτική του πελάτη. 

 

 

1.5. Ένας οδηγός για την εργασία. 

 

1.5.1. Η προσέγγιση των πέντε σηµείων 

Προκειµένου να απαντηθεί η βασική ερευνητική ερώτηση θα χρησιµοποιηθεί η 

προσέγγιση των πέντε σηµείων (Σχήµα 2, 3): 

• Πρώτον θεωρητικά µοντέλα από την βιβλιογραφία θα χρησιµοποιηθούν ώστε να 

αναγνωριστούν και να ταξινοµηθούν οι δραστηριότητες του supply chain. (Περιγράφεται 

στο Κεφάλαιο 3, Supply Chain Management) 

• ∆εύτερον, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των logistics στον κατασκευαστικό τοµέα θα 

αναλυθούν σε επίπεδο θεωρητικών µοντέλων στο Κεφάλαιο 3 Περίληψη της 

ανασκόπησης και ανάλυση. 

• Τρίτον η ορολογία των µοντέλων µεταγενέστερα θα χρησιµοποιηθεί στην δόµηση των 

δεδοµένων που παρουσιάζονται στο case study , Κεφάλαιο 4, Ένα ασυνήθιστο 

κατασκευαστικό project – Περιγραφή της υπόθεσης και προκαταρκτική ανάλυση. 

• Στο τέταρτο βήµα, η ανάλυση, τα ευρήµατα της υπόθεσης θα γίνουν κατανοητά υπό το 

φώς των µοντέλων του supply chain. 
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• Τέλος για να ολοκληρώσουµε την εικόνα, τα ευρήµατα της υπόθεσης και τα ευρήµατα 

από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα συνοψιστούν ώστε να καταλήξουµε στα 

τελικά συµπεράσµατα βασισµένα στη δοµή των θεωρητικών µοντέλων. 

 

Σχήµα 2 : Η προσέγγιση πέντε σηµείων 
     

   

Αυτή η προσέγγιση πέντε σηµείων θα χρησιµοποιηθεί για να καθοδηγήσει των αναγνώστη 

στο κείµενο, και τα βήµατα θα εξηγηθούν µε ένα σχήµα. 

 

Σχήµα 3: Τα πέντε σηµεία οργανώνονται µε µια µη διαδοχική σειρά, χρησιµεύει ως πλαίσιο της εργασίας 
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Και τα πέντε σηµεία της προσέγγισης της εργασίας αποτελούν µια κλίµακα, από τη 

παραδοσιακή διαχείριση στα αριστερά, κινούµενοι προς την ιδεατή θεωρητική διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασµού στα δεξιά (Σχήµα 4). Η κλίµακα χρειάζεται για την συζήτηση που 

αφορά το case study. 

 

 

Σχήµα 4: Τα πέντε βήµατα οργανωµένα ώστε να αποτελούν µια κλίµακα και να περιγράφουν σε ποιο βαθµό η 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιµοποιείται   

 

 

1.5.2. Περίγραµµα 

Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί. Περιλαµβάνεται 

µια γενική συζήτηση για την µεθοδολογία στον χώρο έρευνας των logistics.Σκέψεις πάνω στη 

σύγχρονη έρευνα στον κατασκευαστικό τοµέα και συστήµατα συµπεριλαµβάνονται. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιλαµβάνεται το πλαίσιο αναφοράς της εργασίας καθώς και την 

ανάπτυξη του θεωρητικού µοντέλου και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 το κύριο θέµα , το Bob Klok project παρουσιάζεται. 

Στο Κεφάλαιο 5 βρίσκεται η σύνθεση των ευρηµάτων του case study και χρησιµοποιείται 

ώστε να φανεί το τι µπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. 

Στο Κεφάλαιο 6 είναι το κοµµάτι που γίνεται η ανάλυση. Ένα άλλο µοντέλο 

παρουσιάζεται προκειµένου να γεφυρώσει τις θεωρίες της αλυσίδας εφοδιασµού και της 

υπάρχουσας γνώσης του κατασκευαστικού τοµέα µε σκοπό να αυξηθεί η κατανόηση  

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. 

 

1.5.3. Το κοινό που απευθύνεται η εργασία. 

Τα logistics αποτελούν µια εφαρµοσµένη επιστήµη και ο στόχος είναι να δειχθεί η 

δυναµική ή να ξεκινήσουν οι αλλαγές στον κατασκευαστικό τοµέα. Έχει δοθεί έµφαση στο 

πώς θα συνδεθεί µε την υπάρχουσα πρακτική γνώση  και να φανούν οι δυνατότητες των 

logistics µέσω του συγκεκριµένου project που έλαβε χώρα στην Σουηδία και το πώς µπορούν 
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να χρησιµοποιηθούν στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα  Προκειµένου να υπάρξει µια 

ολιστική κατανόηση της µελέτης  το προτιµότερο είναι να διαβαστεί εξ’ ολοκλήρου. 

Οι αναγνώστε που ενδιαφέρονται κυρίως για την µεθοδολογία και την επιστήµη της 

διαχείρισης µπορούν να επικεντρωθούν στα κεφάλαια 2, 3. Για τους ερευνητές logisticians 

και µη που ασχολούνται µε την έρευνα στον κατασκευαστικό τοµέα  η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας της Σουηδικής συνεισφοράς όσον αφορά το supply chain management νοµίζω 

χρίζουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.  

Οι επαγγελµατίες που ενδιαφέρονται στο να επωφεληθούν από διάφορες ιδέες που 

βγαίνουν από την εργασία καλό θα ήταν να επικεντρωθούν στο case study και στα 

συµπεράσµατα της ανάλυσης. 

Οι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα 

και στην µείωση του κόστους απόκτησης κατοικίας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

περιγραφή της υπόθεσης, την σύνθεση και την ανάλυση. 

 

1.5.4. Φιλοδοξία 

Η φιλοδοξία µου είναι να δροµολογήσω και να υποστηρίξω αλλαγές στον 

κατασκευαστικό τοµέα στην Ελλάδα. Η εργασία που κρύβεται πίσω από αυτή την 

διπλωµατική συνδέεται µε µια έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης σηµαίνει ότι ο ερευνητής 

απορρίπτει την ουδέτερη σχέση µε το υπό έρευνα περιβάλλον και σκόπιµα προσπαθεί να 

δροµολογήσει αλλαγές. Προκειµένου να επηρεάσει και να είναι µέρος του περιβάλλοντος στο 

οποίο θα γίνουν οι αλλαγές χωρίς όµως να µειώσει την ποιότητα του ερευνητικού έργου η 

µεθοδολογία είναι το πιο βασικό µέρος. 

Αντιλαµβανόµενος την πολυπλοκότητα του υπό ερεύνα προβλήµατος σε πλήρη αρµονία 

µε τις ποιοτικές ερευνητικές παραδόσεις, πιστεύω πως αναδύονται καινούριες πτυχές της 

µεθοδολογίας σε τόσο πολύπλοκες µελέτες. Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε το 

πρόβληµα πριν το λύσουµε. 

Η διετής µου ενασχόληση στον κατασκευαστικό  τοµέα από το τµήµα των logistics µε 

έκανε να ζήσω τα προβλήµατα και τις τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν. Η κατανόηση των 

συνθηκών που επικρατούσαν στην Σουηδία κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου project  

µπορεί να µας οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές αλλά κυρίως στην κατανόηση της ιδιαίτερης 

σηµασίας που µπορεί να παίξει το supply chain management στον συγκεκριµένο τοµέα. 
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2. Μεθοδολογία 

Αναφερόµενοι γενικά, σ’ αυτή την έρευνα θα περιγραφούν κάποιες µεθοδολογικές 

θεωρήσεις. Θα ασχοληθούµε επίσης µε το κατά πόσο οι ποιοτικές µέθοδοι, παρόλο που έχουν 

επιπλοκές, µπορούν να δηµιουργήσουν διεργασίες τέτοιες οι οποίες δουλεύοντας παράλληλα να 

κάνουν το όλο σύστηµα υγιές (systems thinking). Μια προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων τέτοια 

ώστε να βλέπουµε τα προβλήµατα ενός συνολικού συστήµατος και να µην δρούµε µόνο εκεί που 

επισηµάνονται  

Μια συστηµική προσέγγιση θα επεξεργαστεί στην εργασία έτσι ώστε να δοµήσει, να 

παρουσιάσει και να αναλύσει τα δεδοµένα του case study  

 

2.1. Γιατί να ασχοληθούµε µε την µεθοδολογία 

Στο τοµέα του supply chain δεν έχουν δηµοσιευτεί πολλά θέµατα που να αφορούν την 

µεθοδολογία και σε ένα χώρο πολύ πρακτικό όπως αυτός των logistics µερικές φορές 

θεωρείται σαν αχρείαστο να µπλέκεις µε µεθοδολογικές ερωτήσεις. Αυτό ίσως θα µπορούσε 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι είναι µια καινούρια σχετικά επιστήµη. Αλλά αν 

παραµεληθούν τέτοια θέµατα τότε µπορεί µακροπρόθεσµα να έχουµε αρνητικές συνέπειες. 

Για να καλύψουµε τις ανάγκες που έχει από πλευράς ποιότητας το ερευνητικό έργο, όπως η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία, χρειάζεται επίγνωση και σκόπιµη χρήση των κατάλληλων 

µεθόδων. Ένας άλλος λόγος για αυστηρότητα όσον αφορά τις µεθόδους σε µια εφαρµοσµένη 

επιστήµη όπως το supply chain όπου οι ερευνητές δουλεύουν κοντά µε τους συµβούλους – 

και καµιά φορά και ως σύµβουλοι – είναι το ρίσκο οι ερευνητές να µην στοχεύουν στην 

δηµιουργία καινούριας γνώσης και ένα τέτοιο είδος εργασίας δεν µπορεί να αποκαλεστεί 

ερευνητική. 

∆εν αποτελεί έκπληξη ότι τα logistics σαν επάγγελµα προσελκύει ανθρώπους που 

προσανατολίζονται στην δράση και οι οποίοι αξιολογούν τα πρακτικά επιτεύγµατα πάνω απ’ 

όλα  µε αποτέλεσµα να είναι ανυπόµονοι σε ότι αφορά την θεωρητικολογία. Μετά από την 

υλοποίηση ενός καλού σχεδιασµού  ρέπουν στο να αναλύουν περισσότερο τον τρόπο µε τον 

οποίο έφθασαν στο αποτέλεσµα. 

Πολλοί από τους συναδέλφους µου έκαναν θαυµάσιες προσπάθειες για να συζητήσουν 

και να αναπτύξουν θέµατα µεθοδολογίας στο χώρο του supply chain διότι κατά την γνώµη 

µου στον ακαδηµαϊκό κόσµο και ειδικότερα στον ερευνητικό χώρο των logistics  υπάρχει  

έλλειψη υποµονής για την µεθοδολογία. Εάν έγινε η έρευνα σωστά δεν υπάρχει κάτι 

περαιτέρω για συζήτηση. Αλλά ποια είναι η σωστή µέθοδος; Η επιλογή  της ορθής µεθόδου 
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εξαρτάται από το πρόβληµα. Τα προβλήµατα που εξετάζονται – και που στο τοµέα του supply 

chain είναι αρκετά πολύπλοκα και εξαρτώνται από την άποψη του ερευνητή για τον κόσµο. 

Οι παραδοχές που κάνει ο ερευνητής ώστε να διερευνήσει το πρόβληµα λέγονται οντολογικές 

παραδοχές.   

Ένα βασικό µέρος του ερευνητικού έργου στηρίζεται σε σκέψεις όσον αφορά τις 

µεθόδους και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της έρευνας.  

 

2.2. Το µεθοδολογικό πλαίσιο αναφοράς 

Οι Burrel και Morgan παρουσιάζουν µία κλίµακα τεσσάρων διαστάσεων  για τις 

κοινωνικές επιστήµες. Λόγω του ότι και αυτή η εργασία δεν είναι ανεξάρτητη κοινωνικών 

διαστάσεων, υπό το φως των τεσσάρων διαστάσεων θα πάρουµε θέση. Οι διαστάσεις είναι 

οντολογία, επιστηµολογία, ανθρώπινη φύση και µεθοδολογία. 

 

 

Σχήµα 5 : Συµπεράσµατα για την φύση της κοινωνικής επιστήµης 

 

Η αναφορά για το µοντέλο των Burrel και Morgan δεν θα είναι ευρεία σε αυτό το σηµείο. 

Θα αναλυθεί περισσότερο παρακάτω. Η θέση που προκύπτει από τις τέσσερις κλίµακες θα 

οδηγήσει σίγουρα σε µια προσέγγιση την έρευνα. Αυτό ισχύει στην συγκεκριµένη εργασία η 

οποία καταλήγει σε ένα case study µε ποιοτικές µεθόδους και µια συστηµική προσεγγιστική.  

Η αντικειµενο-υποκειµενική κλίµακα στην οποία το µοντέλο των  Burrel και Morgan 

βασίζεται, θεωρείται από τους Arbnor  and Bjerke ως τρία µέρη κάτι το οποίο υποστηρίζεται 

και από τους Wallen, Holme και Solvang. Υποστηρίζουν ότι µπορούµε να δούµε µια έρευνα 

υπό το πρίσµα της αναλυτικής προσέγγισης, της συστηµικής προσέγγισης ή της προσέγγισης 

των εµπλεκόµενων µερών (Σχήµα 6). Η πρώτη και η τελευταία θεωρία δεν είναι δύσκολο να 
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συγκριθούν µε το µοντέλο των  Burrel και Morgan αλλά η συστηµική προσέγγιση είναι σαν 

υβρίδιο δηλαδή είναι κάπου στη µέση. Arbnor and Bjerke παρατηρούν µεγάλες διαφορές 

µεταξύ της εξήγησης και της κατανόησης. Μια ερώτηση που προκύπτει είναι το κατά πόσο 

είναι αναγκαίο να µειώσουµε την πολυπλοκότητα ή είναι καλύτερο να προβληµατιζόµαστε 

και να αυξάνουµε την πολυπλοκότητα όταν αναλύουµε κοινωνικά φαινόµενα. Ο Wigblad 

προτείνει να αυξάνεται η πολυπλοκότητα όταν ασχολούµαστε µε ανοιχτά συστήµατα όπως 

π.χ. οι αιτίες της διατάραξης της παραγωγής.  

 

 

Σχήµα 6: ∆ιαφορετικοί στόχοι των µεθοδολογικών προσεγγίσεων 

 

Η αναλυτική µέθοδος χρειάζεται µια υπάρχουσα θεωρία και στοχεύει στο να πιστοποιήσει 

ή να απορρίψει ως ψεύτικη την υπόθεση που µελετάµε. Οι αιτίες και τα αποτελέσµατα 

αναζητούνται σε ένα λογικό πλαίσιο, όπου τα αποτελέσµατα έπειτα µπορούν να γενικευτούν. 

Μια βασική προσέγγιση είναι ότι υπάρχει µια αλήθεια η οποία είναι ανεξάρτητη από εµάς. 

∆ουλεύοντας µε την προσέγγιση των εµπλεκόµενων µερών καταλήγουµε σε θεωρίες για 

θεωρίες που τελικά οδηγούν σε φιλοσοφικές συζητήσεις για την συνείδηση µας και τις 

κοινωνικές δοµές του περιβάλλοντος µας. Η γνώση δεν θεωρείται σαν συνολική πρόοδος και 

γι΄ αυτό ο σκοπός της έρευνας δεν θεωρείται ότι είναι ουσίας. 

Η συστηµική προσέγγιση θα συζητηθεί ενδελεχώς παρακάτω. 

Έχει επιλεγεί να αναλυθεί η µεθοδολογία στην λογική των ποιοτικών και ποσοτικών 

µεθόδων, ένα επίπεδο πολυπλοκότητας υπό το φως της σπουδαιότητας της επιστηµολογίας, 

όπως τονίζεται επί παραδείγµατι από τους Denzim και Linkoln. ∆εν θα το περιγράψω ως 

µάχη των δυο µεθόδων αφού δεν προκύπτει κάποια σύγκρουση µεταξύ τους. Οι περισσότεροι 

συγγραφείς θα συµφωνούσαν ότι πρόκειται για µια αναχρονιστική διένεξη. Παρόλα αυτά 

θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούµε στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ποιοτικών 

και ποσοτικών µεθόδων. Πώς µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο η επιλογή της µεθόδου θα 

επηρεάσει τα αποτελέσµατα της έρευνας;  
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2.3. Μεθοδολογικός Λογισµός 

 

2.3.1. Ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι 

Ως logistician εκπαιδεύεσαι να σκέφτεσαι µε ένα αναλυτικό τρόπο σκέψης. Αυτό 

συνεπακόλουθα οδηγεί για παράδειγµα στον αναγωγισµό, δηλαδή την ανάλυση ενός 

σύνθετου φαινοµένου, ιδέας ή θεωρίας κλπ. σε απλούστερα στοιχεία ή µε βάση ένα στοιχείο ή 

µε υπεραπλουστευτικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της ανώτερης µόρφωσης µου οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνταν δεν ήταν αντικείµενο συζήτησης, ήταν περισσότερο σαν µια σιωπηρή 

παραδοχή. 

Μέσα από το διάβασµα της βιβλιογραφίας που αναφερόταν σε επιχειρηµατικές µεθόδους 

άνοιξε το µυωπικό τρόπο αντίληψης της µεθοδολογίας. Ξαφνικά υπήρχαν πολλές µέθοδοι που 

προσφέροντας στον ερευνητή βελτίωναν την διορατικότητα του. Η εφαρµογή διαφορετικών 

µεθόδων στο ίδιο ζήτηµα  συχνά οδηγεί σε διαφορετικές απαντήσεις. Επίσης στα προβλήµατα 

κάποιες µέθοδοι ταιριάζουν περισσότερο και άλλες λιγότερο.  

 

(Ένα έχεις ένα σφυρί για να λύνεις τα προβλήµατα σου τότε θα τα αντιµετωπίζεις όλα σαν 

νύχια.) 

 

Κατά την γνώµη υπάρχει η τάση στην επιστηµονική κοινότητα να παραβλέπουν τις 

επιπτώσεις των ανθρώπων στα συστήµατα. Μπορεί αυτό να είναι σωστό όταν έχεις να 

αντιµετωπίσεις «δύσκολα γεγονότα» µέσα σε ένα  «δύσκολο σύστηµα» αλλά είναι επικίνδυνο 

όταν βγάζεις «µαλακά» συµπεράσµατα από την ανάλυση. Φοβάµαι ότι αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη µεθοδολογικής γνώσης. 

Αυτό είναι µια επιστηµολογική διορατικότητα που υπογραµµίζει σε γενικές γραµµές 

έχουµε από τι µία αντικειµενικότητα και την άποψη για την δυαδικότητα του µυαλού και από 

την άλλη την πραγµατικότητα (όπως στην κλίµακα των  Burrel και Morgan). Η τελευταία 

αυτή ιδέα παρουσιάστηκε αρχικά από τον Immanuel Kant, ήταν σε αντίθεση µε την κλασσική 

αναλυτική φιλοσοφία και γενικώς µε τον δυτικό τρόπο σκέψης. Αυτή η αντίθεση µερικές 

φορές ακόµα δείχνει να υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Κατά την άποψη µου ο ερευνητής 

δεν µπορεί να απορρίπτει τις ποιοτικές µεθόδους.  
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2.3.2. Εκτιµήσεις για την Ποσοτική Έρευνα 

Η έρευνα µε τις ποσοτικές µεθόδους παρέχει στον ερευνητή ένα πολύ καλό εργαλείο. Οι 

απαντήσεις ενδέχεται να είναι ακριβείς, µετρήσιµες, και κατανοητές. Ήταν η ανυπόµονη 

φιλοδοξία να παράγει «πραγµατική έρευνα» και «πραγµατικά αποτελέσµατα» αυτό που 

οδήγησε τον August Comte όταν εισήγαγε τον όρο θετικισµός. Ήθελε να οδηγήσει την 

κοινωνία, µε την βοήθεια της κοινωνικής επιστήµης, από το θρησκευτικό και το µεταφυσικό 

επίπεδο στο επιστηµονικό. 

Οι ποσοτικές µέθοδοι περιέχουν την εξέταση ιστορικών στοιχείων και αυτό µπορεί να 

είναι και ευκαιρία αλλά συγχρόνως και µειονέκτηµα. Μερικές φορές είναι επικίνδυνο να 

κοιτάς το παρελθόν για να προβλέψεις το µέλλον. Μια άλλη πτυχή είναι ότι µε τις ποσοτικές 

µεθόδους µπορείς να ανακαλύψεις µόνο αυτό που ψάχνεις. ∆εν µπορείς να έχεις τα 

αποτελέσµατα εκείνα που δεν ταιριάζουν µε τις παραδοχές που έχεις κάνει, αφού στην έρευνα 

, το ποσοτικό µοντέλο ή ο αλγόριθµος δεν µπορεί να τα  µετρήσει. Γενικά λίγες µεταβλητές 

εξετάζονται µελετώντας πολλά δείγµατα. Συνήθως ώριµες  ερευνητικές περιοχές ή θέµατα 

είναι πιο κατάλληλα για την χρησιµοποίηση των ποσοτικών µεθόδων αφού η ποσοτική 

έρευνα εξαρτάται από τα ποσοτικά δεδοµένα. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που το 

µελετώµενο αντικείµενο δεν προσφέρει τα απαραίτητα δεδοµένα; Olsson  και  Larsson είναι 

από τους συγγραφείς που επισηµαίνουν την έλλειψη ερευνών για το supply chain στον 

κατασκευαστικό τοµέα και τις δυσκολίες κατανόησης και ερµηνείας των αποτελεσµάτων από 

τις λίγες ποσοτικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί. Ο Silverman γράφει ότι οι αµιγώς ποσοτικοί 

ερευνητές  µπορεί να αµελήσουν  τις κοινωνικές και πολιτιστικές µεταβλητές που πρέπει να 

συσχετιστούν. 

Έτσι η ερώτηση παγίδα είναι: Τι σηµαίνουν οι απαντήσεις; Είναι µια ερώτηση που πρέπει 

να αντιµετωπιστεί όταν δουλεύουµε µε ποσοτικές µεθόδους. Ο Van Maanen το περιγράφει µε 

τον παρακάτω διάλογο: 

 

    Ερευνητής ποιοτικής µεθόδου: « Πολλοί άνθρωποι βαριούνται την εργασία τους στις 

µέρες µας…» 

Ερευνητής ποσοτικής µεθόδου: « Ποιοι άνθρωποι, πόσοι, πότε ένοιωσαν έτσι, τι κάνουν, 

γιατί βαριούνται, πόσο καιρό νοιώθουν έτσι, ποιες είναι οι ανάγκες τους, πού µένουν, ποιο 

κοµµάτι της εργασίας τους ενοχλεί περισσότερο…» 

Ερευνητής ποιοτικής µεθόδου: « ∆εν πειράζει άστο…» 
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Οι έρευνες είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν όταν οι έννοιες δεν ασαφείς. Τα γεγονότα 

στην αλυσίδα εφοδιασµού στον κατασκευαστικό τοµέα δεν είναι τόσο εύκολο να 

καθοριστούν όπως καθυστερηµένες παραδόσεις, συνολικό κόστος, διαταράξεις και ούτω 

καθεξής. Ο ερευνητής όπως επίσης και το µελετώµενο περιβάλλον  πρέπει να κατανοήσουν 

τα προβλήµατα πολύ καλά ώστε να εγείρουν τα σωστά θέµατα και να έχουν νόηµα οι 

απαντήσεις. Υπάρχει ένα σηµαντικό ρίσκο για τους ανυπόµονους ερευνητές που 

χρησιµοποιούν ποσοτικές µεθόδους και είναι πρόθυµοι να βρουν την απάντηση πριν 

καταλάβουν την ερώτηση.  

Ο Wigren ο οποίος έχει εργαστεί σε πολλά ποσοτικά ερευνητικά project στον 

κατασκευαστικό τοµέα της Σουηδίας αναφέρεται στις δυσκολίες όσον αφορά τον καθορισµό 

των εννοιών. Σε µια έρευνα για τα δοµικά υλικά περιγράφει µέρος της ορολογίας σαν µαύρο 

κουτί. Παρόλο παραδείγµατος χάρη  που τα ποσοτικά δεδοµένα για την εξέλιξη του κόστους 

των κατασκευαστικών υλικών σε σχέση µε το χρόνο είναι αρκετά είναι δύσκολο να τα 

αναλύσεις ώστε να βγάλεις συµπεράσµατα. Τι σηµαίνει αυτό; 

Ο Bertrand Russel δήλωσε ότι «είναι καλύτερο να είσαι αποδεδειγµένα λάθος παρά µη 

ακριβής σωστός». Οι εταιρείες όπως και οι κρατικοί φορείς ψάχνουν απελπισµένα ανάµεσα 

σε άλλα  πράγµατα να µετρήσουν ποσοτικά το περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο που έχουν οι 

µεταφορές στον κατασκευαστικό τοµέα. Έστω και αν αυτές οι µετρήσεις θα είναι 

λανθασµένες µερικοί από τους εµπλεκόµενους είναι διατεθειµένοι να συµβαδίσουν µε την 

άποψη του Russel.  

 

Μια επιστηµονική άποψη λέει ότι η εξουσία προσφέρει ασφάλεια σ΄ αυτούς που δεν 

υποπτεύονται ότι είναι ρωγµές σε τοίχο. Οι µαθηµατικές φόρµουλες, συγκεκριµενοποιηµένες 

επιστηµονικές µέθοδοι  και αυστηρές απαιτήσεις για στοιχεία υποστηρίζουν µια αποδυναµωµένη 

αυτοεκτίµηση. 

 

2.3.3. Εκτιµήσεις για την Ποιοτική Έρευνα 

Μια µετα-θετικιστική άποψη είναι ότι την πιο σηµαντική πτυχή της µεθοδολογίας  

αποτελεί η επίγνωση ότι υπάρχουν οι ποιοτικές µέθοδοι .Η επίγνωση είναι σηµαντική και 

αυτό το κοµµάτι της µεθοδολογίας έχει σκοπό να το κάνει γνωστό και να διευκρινίσει στον 

αναγνώστη την άποψη µου για την µεθοδολογία και τις επιπτώσεις που έχει στην έρευνα. 

Τι είναι οι ποιοτικές µέθοδοι; 

Η έρευνα που χρησιµοποιεί τις ποιοτικές µεθόδους είναι κατά κύριο λόγο µια έρευνα που 

έχει µια ερµηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στο θέµα της. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
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«ποιοτικοί» ερευνητές  µελετούν τα πράγµατα στο φυσικό τους περιβάλλον, προσπαθώντας 

να βγάλουν νόηµα , ή να εξηγήσουν τα φαινόµενα σύµφωνα µε την ερµηνεία που τους δίνουν 

οι άνθρωποι. Η «ποιοτική» έρευνα  περιλαµβάνει την µελετηµένη χρήση και την συλλογή 

µιας ποικιλίας από εµπειρικά «υλικά» - case study, προσωπική εµπειρία, ενδοσκοπικά, 

ιστορίες από την ζωή, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, ιστορικά στοιχεία – και περιγράφει την 

ρουτίνα , προβλήµατα για να δώσει εξηγήσεις. Εποµένως οι «ποιοτικοί» ερευνητές 

αναπτύσσουν µια ευρεία γκάµα διασυνδεδεµένων µεθόδων ελπίζοντας να βρουν µια 

καλύτερη λύση και το θέµα που ερευνούν. 

Η κουβέντα που γίνεται  γύρω από το τι είναι οι ποιοτικές µέθοδοι είναι σηµαντικό µέρος 

της ίδιας της µεθόδου. Οι ερευνητές που χρησιµοποιούν τις ποιοτικές µεθόδους πρέπει να 

νοιώθουν σίγουροι και να µην προσπαθούν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των θετικιστών. 

Ο ερευνητής που στρέφεται από τις ποσοτικές µεθόδους στις ποιοτικές πρέπει ώστε να µην 

αποτελούν µια βολική διέξοδος από τα προβλήµατα των ποσοτικών µεθόδων. 

Οι ποιοτικές µέθοδοι είναι κατάλληλες για πολλά θέµατα στα logistics και ο ερευνητικός 

χώρος των logistics χρειάζεται την ποιοτική έρευνα. Όλα τα προβλήµατα δεν µπορούν να 

λυθούν µε τις ίδιες µεθόδους  και ο Näslund δείχνει ότι οι ποσοτικές έρευνες έχουν 

κυριαρχήσει στον χώρο των logistics. 

Στην έρευνα µε την χρήση ποιοτικών µεθόδων µερικά θέµατα εξετάζονται 

προσεχτικότερα αφού δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε εξ αρχής όλες τις µεταβλητές του 

προβλήµατος. Έτσι εξετάζοντας πολλές µεταβλητές, την σχέση διάφορων φαινοµένων είναι 

πιθανόν να ερευνήσουµε αντιφατικές διαπιστώσεις. 

 

2.4. Case studies 

 

2.4.1. Γενικές Σκέψεις 

Ένας τρόπος συλλογής στοιχείων, τα οποία συχνά είναι ποιοτικά, αποτελεί η µελέτη µιας 

υπόθεσης. Ένα case study είναι κατά τον Yin µια εµπειρική έρευνα οι οποία εξετάζει ένα 

σύγχρονο φαινόµενο µέσα από το πλαίσιο της πραγµατικής ζωής, ειδικά όταν τα όρια µεταξύ 

του φαινοµένου και του γενικότερου πλαισίου δεν είναι τόσο εµφανή. 

Ο Yin υποστηρίζει τα πλεονεκτήµατα των case studies αφού έχουν την δυνατότητα να 

αντιµετωπίσουν την κατάσταση όταν έχουµε περισσότερες µεταβλητές από ότι τα δεδοµένα. 

Επισηµαίνει ακόµα το γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα να βασιστείς σε πολλαπλές πηγές 

πληροφόρησης χρησιµοποιώντας τον τριγωνισµό (triangulation) και υπάρχει η ευκαιρία να 
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παρατηρήσουµε αντιφάσεις στα ευρήµατα που πιθανόν να περνούσαν απαρατήρητα στην 

έρευνα. 

O Yin βλέπει τα case studies πρωταρχικά ως µια ερευνητική στρατηγική, στενά 

συνδεδεµένη µε την ερευνητική ερώτηση. Ερευνητικές ερωτήσεις όπως το τι ή το πόσα 

καλύτερα απαντώνται µε την διενέργεια µιας έρευνας ενώ ερωτήσεις όπως µε ποιο τρόπο και 

γιατί ταιριάζουν καλύτερα σε case study µε ποιοτικές µεθόδους. Όλες οι µέθοδοι είναι 

δυνατές να χρησιµοποιηθούν σε µια υπόθεση, αλλά οι ποιοτικές µέθοδοι προσπαθούν να 

εξηγήσουν κάτι µέσα σε ένα πλαίσιο και τα φιλοσοφικά θεµέλια προέρχονται περισσότερο 

από ποιοτικά παραδείγµατα παρά από ποσοτικά. Οι ποιοτικές µέθοδοι είναι επαγωγικές 

τονίζοντας την κατανόηση και την ερµηνεία σε αντίθεση µε τις συµπερασµατικές έρευνες που 

επικεντρώνονται στο πείραµα. Αλλά ο Yin, από την άλλη, δίνει έµφαση στο ότι τα case 

studies δεν περιορίζονται στα ποιοτικά δεδοµένα αλλά ισχύει το αντίθετο. Ο Merriam 

επισηµαίνει ότι η άποψη του ερευνητή για τον κόσµο επηρεάζει την εργασία σε ένα case 

study, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένα συχνό ζήτηµα που απασχολεί είναι το κατά 

πόσο µπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσµατα ενός case study. Eisenhardt σπαταλάει 

αρκετό χρόνο προκειµένου να δηµιουργεί θεωρίες από case studies και οι προσπάθειες της 

στοχεύουν στην δηµιουργία ενός οδικού χάρτη για την δηµιουργία θεωριών. Ο Yin 

υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να διαχωριστεί η αναλυτική γενίκευση από την στατιστική 

γενίκευση κάτι που θεωρώ ότι είναι περιττή συζήτηση.  Εξηγεί ότι αναφέρεται στο ρίσκο να 

ισχυριστούµε στατιστική γενίκευση από δείγµατα σε µία υπόθεση κάτι που πρέπει να δούµε 

από ένα θετικιστικό φόντο. Γιατί να σπαταλήσουµε τόσο πολύ χρόνο στο να δικαιολογήσουµε 

µια µέθοδο που έτσι κι αλλιώς οι θετικιστές θεωρούν αδύναµη. Αντί να ασχοληθούµε πώς να 

δηµιουργήσουµε την µεθοδολογία ενός case study είναι προτιµότερο να επικεντρωθούµε στο 

πώς µπορούµε να επωφεληθούµε από τις ευκαιρίες που έχουµε από ένα case study. Μόνο αν 

περάσουµε χρόνο σε µία υπόθεση, να δούµε, να ακούσουµε τα δεδοµένα έχουν αξία. Εάν δεν 

περάσουµε χρόνο σε µια υπόθεση πολλοί ερευνητές δεν την θεωρούν αληθινή. Βγείτε έξω, 

δείτε τι συµβαίνει , είναι εκφράσεις γνωστών ερευνητών. 

Λόγω του ότι σπάνια τα case studies τελειώνουν όπως σχεδιάζονται οι 

προσαρµοστικότητα και η ευελιξία είναι απαραίτητα στοιχεία ενός ερευνητή. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι ο σκοπός της έρευνας αλλάζει, αλλά ότι διαδικασίες και τεχνικές µπορεί να 

τροποποιηθούν κατά την διάρκεια της. Είναι επίσης σηµαντικό να αποφασίσουµε το πόσο 

βαθειά θα πάµε κατά την διάρκεια της έρευνας γιατί µπορεί να µπούµε στο πειρασµό να 

µαζέψουµε και να αναλύσουµε τα πάντα κάτι που είναι αδύνατο. 
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Λογιζόµενοι τα παραπάνω θεωρώ ότι είναι γόνιµο να ψάξουµε στην αρχή αυτού του 

ερευνητικού έργου τα προαπαιτούµενα για να γίνει µια υπόθεση. 

 

2.4.2. The Bo Klok project 

Η σχέση µε την Skanska αναπτύχθηκε µέσα από συζητήσεις και επιτυχηµένη συνεργασία 

στο χώρο της εκπαίδευσης στα logistics. Η εταιρεία πείστηκε να αναµιχθεί περισσότερο στο 

συγκεκριµένο τοµέα. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων µε την εταιρεία προτάθηκε να 

µελετηθεί ένα project και να χαρτογραφηθούν οι δραστηριότητες και οι ροές χωρίς να 

υπάρχει σηµαντική δέσµευση από τους προµηθευτές. Τότε αναφέρθηκε το συγκεκριµένο 

project:  

    - Σχετικά µε τα logistics µπορεί να υπάρχει ένα project να σας ενδιαφέρει. Λέγεται Bo 

Klok. ∆εν ξέρω πολλές λεπτοµέρειες αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Τα κατασκευαστικά υλικά 

παραδίδονται στο έργο σε επίπεδα πακέτα όπως η ΙΚΕΑ διαχειρίζεται τα προϊόντα της. 

 

Πολλοί θεώρησαν ότι δεν έχει σχέση µε τα logistics αφού αποτελεί κοινή λογική. Αλλά 

όπως οι logistician ξέρουµε ότι η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή. Οπότε στις 

εναρκτήριες συζητήσεις µε τον project manager του Bo Klok εκφράστηκε η άποψη ότι 

αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον project. Νέες ιδέες οι οποίες είναι αντισυµβατικές όπως είναι 

διαµορφωµένο το περιβάλλον είναι πάντα ενδιαφέρουσες. 

Τα αγοραστικά πρότυπα ήταν αξιοπρόσεχτα, η εστίαση στον πελάτη αξιοσηµείωτα 

ξεκάθαρη, το επίπεδο του κόστους προερχόταν από ενδελεχείς καταναλωτικές έρευνες  και το 

έργο στόχευε στην βιοµηχανική και επαναλαµβανόµενη παραγωγή. Ένας αναµφισβήτητος 

σκοπός, το να φθάσεις ένα συγκεκριµένο επίπεδο κόστους, ήταν η αιτία για τη δηµιουργία 

ενός νέου τρόπου σκέψης και την ανεύρεση λύσεων που ήταν αξιοσηµείωτα φρέσκες και 

αρκετά ενδιαφέρουσες. Κάποιες από αυτές τις ιδέες µπορεί να µοιάζουν προφανείς για τον 

έµπειρο logistician αλλά λείπουν από το κατασκευαστικό τοµέα. 

Η ερώτηση που τίθεται είναι αν είναι πιθανόν µελετώντας το Bo Klok project να 

κερδίσουµε γνώση για το πώς τα στοιχεία και η λογική των logistics µπορούν να επηρεάσουν 

την απόδοση και τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας στο χώρο των κατασκευών. Αυτό 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να φάνει µέσα από την περιγραφή και ανάλυση αυτής της υπόθεση ότι 

η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρέασαν τα κόστη της εταιρείας όπως γίνεται σε 

κάθε εταιρεία. Γι’ αυτό επιλέχθηκε το συγκεκριµένο project λόγω και της φιλοδοξίας να 

ερευνηθεί το πώς τα logistics µπορούν να συνεισφέρουν στην σηµαντική µείωση του κόστους 

για τον τελικό καταναλωτή. Γιατί σύµφωνα και µε απόψεις δηµοσιογράφων αυτό πέτυχε η 
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Skanska και άρα ταιριάζει µε την ερευνητική µας αναζήτηση. Η µονάδα της ανάλυσης 

αποφασίστηκε να είναι η ροή των υλικών και των πληροφοριών της υπόθεσης µας. 

Η ολιστική φιλοδοξία της έρευνας και ο στόχος να αναλύσουµε ολόκληρες αλυσίδες 

εφοδιασµού µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι τα συστήµατα σκέψης προσφέρουν τα 

αναγκαία µεθοδολογικά εργαλεία για την υπόθεση. Μια µετα-θετικιστική οπτική του κόσµου 

ταιριάζει αρκετά µε την θεωρία των συστηµάτων όταν πρόκειται για την αξιολόγηση των 

επιδόσεων όπως για παράδειγµα είναι η αποτελεσµατικότητα. Άρα αποδείχθηκε µια 

µεθοδολογική πρόκληση η επιλογή και χρήση της κατάλληλης γνώσης για τα συστήµατα 

σκέψης. 

   

 

2.5. Μεθοδολογία 

 

2.5.1. Μοντελοποίηση 

Η κατανόηση του προτύπου που χρησιµοποιεί ο ερευνητής είναι απαραίτητο προκειµένου 

να κατανοηθεί η έρευνα του όπως επίσης είναι και για τον ερευνητή πολύ σηµαντικό να 

αντιλαµβάνεται το µοντέλο που θα χρησιµοποιήσει.   

Το πλαίσιο των ιδεών είναι η σύνδεση ανάµεσα στην κατανόηση του θέµατος από τον 

ερευνητή και την άποψη του πάνω στις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει. Το αρχικό σηµείο 

αυτής της έρευνας είναι ότι δεν είναι µόνο πιθανό αλλά επιθυµητό και απαραίτητο η αλλαγή 

των συνθηκών στο κατασκευαστικό τοµέα και ειδικότερα στο εργοτάξιο και αυτό µπορεί να 

γίνει µε ηθεληµένα και προληπτικά αλλάζοντας την δοµή της ροής των υλικών πριν αυτά 

φθάσουν στο χώρο της κατασκευής.  

Ο Senge τονίζει την σηµασία των νοητικών µοντέλων, κάτι παρόµοιο µε τον 

παραδειγµατισµό. Τα αποτελέσµατα τέτοιων µοντέλων αξίζουν να τα αναλογιστούµε όταν 

µελετάµε κάτι στην κατασκευαστική βιοµηχανία: 

Τείνουµε να ρίχνουµε το φταίξιµο σε όλους τους άλλους για τα προβλήµατά µας. Κάποιος 

άλλος, οι ανταγωνιστές, ο τύπος, η αγορά, η κυβέρνηση το έκαναν σε µας. Η διαδικασία 

κατανόησης το πώς αλληλεπιδρούν όλοι οι παράγοντες που συµµετέχουν σε ένα σύνολο δείχνει 

ότι εσείς και η αιτία των προβληµάτων σας είναι µέρος ενός συστήµατος. Η θεραπεία βρίσκεται 

στη σχέση σας µε τον «αντίπαλό» σας. 
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2.5.2. Υπόθεση ποιοτικών µεθόδων 

Επιλέχθηκε µία υπόθεση που θα αναλυθεί µε ποιοτικές µεθόδους διότι προσφέρει τις 

καλύτερες δυνατότητες κατανόησης. Η µονάδα της ανάλυσης της συγκεκριµένης υπόθεσης 

είναι η ροή των πρώτων υλών. Συµπεριλαµβάνεται ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασµού αλλά η 

προσοχή συγκεντρώνεται στο σύστηµα των προµηθευτών που παραδίδουν άµεσα ή έµµεσα 

στο εργοτάξιο και σε εκείνους που αναµιγνύονται στην δραστηριότητα της αλυσίδας 

εφοδιασµού. Μια επακόλουθη προοπτική των συστηµάτων χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να 

δοµήσει τα δεδοµένα της υπόθεσης. Μια πιο εκλεπτυσµένη αναφορά στα σύνορα του 

συστήµατος της υπόθεσης αναπτύσσεται παρακάτω στο κεφάλαιο.  

Όσον αφορά την εγκυρότητα, δηλαδή ότι ερευνήθηκε το σωστό αντικείµενο κατά την 

διάρκεια της έρευνας, επιλέχθηκε η κατάλληλη µέθοδος για την διερευνητική ερώτηση και 

για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία χρησιµοποιήθηκε η τριγωνική συλλογή δεδοµένων. 

Μετέπειτα τα ερευνώµενα φαινόµενα και το περιβάλλον συγκρίθηκαν µε προηγούµενες 

µελέτες. Κύριος στόχος ήταν η κατανόηση των φαινοµένων πριν την κατανόηση των 

προβληµάτων.  

  

2.5.3. Συστηµική προσέγγιση 

Ουσιωδώς εµπνευσµένο πρωταρχικά από τους Checkland και Senge µια συστηµική 

µεθοδολογία χρησιµοποιήθηκε στην εργασία. Η φιλοδοξία είναι η χρήση της µεθοδολογίας 

των συστηµάτων ως δοµή της εργασίας, καθοδηγώντας των συγγραφέα και τον αναγνώστη 

µέσα στην υπόθεση και την έρευνα µε τους περιορισµούς µιας πιο άκαµπτους συστηµικής 

απόψεως κατά νου, όπως είναι η Γενική Θεωρία των Συστηµάτων και µιας ελαφρώς 

τροποποιηµένης παραλλαγής  της µεθοδολογίας του Checkland. Η µοντελοποίηση των 

συστηµάτων κρίνεται χρήσιµη και κατάλληλη για το πλαίσιο των logistics. Το µοντέλο θα 

αποτελείται από ένα περιγραφικό µέρος και µια ανάλυση όπου θα γίνουν προσπάθειες ώστε 

να εφαρµοστεί η γλώσσα των συστηµάτων.  

Τα µοντέλα που παρουσιάζονται είναι φυσικά µοντέλα τα οποία περιγράφουν την 

πραγµατικότητα. Το αληθινό σύστηµα το οποίο µελετάται είναι το case study Bo Klok και η 

αλυσίδα εφοδιασµού και ζητούµενο είναι η αναζήτηση του ορισµού του βασικού συστήµατος. 

Το σύστηµα αρχικά θα αναλυθεί σαν ένα κλειστό σύστηµα που οι παράγοντες έχουν σχέση 

µεταξύ τους αλλά δεν έχουν σχέση µε κανένα εκτός των ορίων του συστήµατος.  
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Οι εµπλεκόµενοι στο σύστηµα Bo Klok έχουν πολύπλευρες σχέσεις στο επιχειρηµατικό 

δίκτυο αλλά για το σκοπό του µελετώµενου συστήµατος έχουν µοντελοποιηθεί µόνο οι 

σχέσεις τους που συνδέονται µε το συγκεκριµένο θέµα. Αποτελούν καθορισµένο σύστηµα. 

Θα εξεταστούν διάφορα επίπεδα του συστήµατος αν και το βασικό επίπεδο της εργασίας 

είναι εκείνο της αλυσίδας εφοδιασµού. Μια ευαίσθητη ερώτηση είναι ποιος είναι ο πελάτης 

του συστήµατος και σ’ αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφού είναι άκρως σηµαντικό 

για την οπτική των logistics ο τελικός καταναλωτής. 

Το καθορισµένο βασικό σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει: 

- Πελάτες 

- Παράγοντες 

- ∆ιαδικασία µετατροπής 

- Έννοια 

- Ιδιοκτήτες 

- Περιβάλλον 

Οι πελάτες είναι οι δικαιούχοι (ή τα θύµατα) του συστήµατος και µια οµάδα στην οποία 

θα δωθεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι παράγοντες του συστήµατος δεν χρειάζονται περισσότερες 

εξηγήσεις. Η διαδικασία µετατροπής είναι το τι κάνει το σύστηµα. Ποιο είναι το νόηµα του 

συστήµατος; Ποιοι παράγοντες µπορούν να καταστρέψουν ή να σταµατήσουν το σύστηµα; 

Ποιοι είναι οι περιορισµοί του περιβάλλοντος που το επηρεάζουν; 

Η µεθοδολογία συστηµάτων του Checkland αποτελείται από επτά βήµατα µε χρονολογική 

σειρά. Αυτός είναι ο ταιριαστός τρόπος για να το περιγράψεις αλλά δεν σηµαίνει ότι πρέπει 

και να ακολουθηθεί. Η υπαναχώρηση και η επανάληψη δεν είναι µόνο πιθανή αλλά και 

αποδοτική. Τα βήµατα  παρακάτω είναι µε µορφή κύκλου και η σύνθεση των στοιχείων θα 

ακολουθήσει µια σειρά. 
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Σχήµα 7: Η µεθοδολογία ανάλυσης του συστήµατος 
 

 

Τα συµπεράσµατα της παραπάνω διάταξης αναλύονται περισσότερο στο κεφάλαιο 4, Case 

study. Η φιλοδοξία στην εργασία είναι η διαχείριση των συστηµικών ιδεών σε δυο 

περιστροφές στο τροποποιηµένο µοντέλο του συστήµατος. Το πρώτο βήµα και µέχρι το 

τέταρτο είναι το κοµµάτι που θα γίνει η περιγραφή και το υπόλοιπο µισό είναι η ανάλυση. 

Το βήµα 1 και 2 αποτελούν την φάση της έκφρασης στην οποία θα γίνει η περιγραφή της 

κατάστασης για την δεδοµένη υπόθεση. Αυτό µπορεί να περιέχει και την περιγραφή της 

δοµής καθώς και της διαδικασίας του συστήµατος και πώς συνδέονται µεταξύ τους. 

Το βήµα 3 είναι ένα σηµαντικό βήµα στο οποίο καθορίζονται ενδιαφέροντα συστήµατα 

και υπο-συστήµατα µε εστία το τι είναι και όχι το τι κάνει το σύστηµα. Αυτά τα συστήµατα 

καλούνται οι βασικοί ορισµοί του συστήµατος. 

Στο βήµα 4 δηµιουργούνται και δοκιµάζονται εννοιολογικά µοντέλα. Εννοιολογικό 

µοντέλο είναι µια σειρά από δραστηριότητες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε το 

σύστηµα να συµβαδίζει µε τους βασικούς ορισµούς που το ορίζουν. Προκειµένου να 

βελτιωθεί η εγκυρότητα τα εννοιολογικά µοντέλα πρώτα αναλύονται σύµφωνα µε το γενικό 

πρότυπο σκέψης των συστηµάτων. Έπειτα λαµβάνει χώρα η σύγκριση του µε το προηγούµενα 

εκφρασµένο πρόβληµα. Ο κύριος σκοπός είναι το ξεκινήσει η διαδικασία της αλλαγής. 
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Τελικά στο βήµα 6 αλλαγές στη δοµή, της διαδικασίες ή το ύφος αναλύονται από τους 

αντιπρόσωπους του συστήµατος. Οι συµφωνηµένες αλλαγές εφαρµόζονται βάση µιας 

ενεργητικής προσέγγισης. 

Η µεθοδολογία αποτελείται από δυο ειδών δραστηριότητες, τα βήµατα 3 και 4 είναι 

δραστηριότητες των σκεπτόµενων συστηµάτων, ενώ τα υπόλοιπα βήµατα αφορούν το 

αληθινό σύστηµα και επηρεάζουν τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. 

(Σχήµα8) 

 

 

Σχήµα 8: ∆υο ειδών δραστηριότητες του µοντέλου 

 

Η ορολογία στην εργασία είναι ενσυνείδητα σε ένα µεγάλο εύρος η γλώσσα των 

συστηµάτων γεγονός που θέλει προσοχή για να µην έρθει σε αντίθεση µε την συνηθισµένη 

και καθορισµένη ορολογία. 

   

2.6. Συλλογή στοιχείων 

 

Στο case study χρησιµοποιήθηκαν βασικά τρεις πηγές πληροφοριών: συνεντεύξεις, 

παρατηρήσεις, έγγραφα όπως επίσης παρατηρήσεις και χαρτογράφηση δραστηριοτήτων που 

υπάρχουν στο εργοτάξιο από άλλους ερευνητές  και η κατασκευαστική διαδικασία 

περιγράφηκε τεκµηριωµένα. Σειρά συνεντεύξεων µε εµπλεκόµενους από όλα τα µέρη της 

αλυσίδας ανεφοδιασµού. Πρόσωπα κλειδιά µοιράστηκαν τις απόψεις τους για το project και 

απάντησαν σε ερωτήσεις. Αντιπροσωπεύουν οργανισµούς που συµµετείχαν στο σχεδιασµό 

και την εφαρµογή νέων τρόπων ανεφοδιασµού των κατασκευαστικών υλικών. Οι 

συνεντεύξεις περιέχουν στοιχεία από ένα ευρύ φάσµα: από στρατηγικούς ιθύνοντες µέχρι 
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σχεδιαστές και από εκπρόσωπους της παραγωγικής διαδικασίας έως προµηθευτές που 

διαχειρίζονται υλικά και πληροφορίες. 

 

2.6.1. Συνεντεύξεις 

Στις έρευνες εξερευνητικού ή περιγραφικού περιεχοµένου, οι συνεντεύξεις αποτελούν την 

κατάλληλη µέθοδο συλλογής πληροφοριών. ∆ίνουν την δυνατότητα συστηµατικά να φανεί η 

υποκειµενικές εξηγήσεις για το µελετώµενο φαινόµενο. Αυτό επισηµαίνει την απόρριψη του 

να δούµε κάτι από µια αντικειµενική σκοπιά αφού  από την στιγµή που γίνεται η χρήση των 

συνεντεύξεων ως ερευνητική µέθοδος πρέπει να δεχτούµε την δυαδικότητα του µυαλού και 

της πραγµατικότητας.  

Η σχέση των ερωτηθέντων µε τον κόσµο που περιγράφουν επηρεάζει την γλώσσα 

επικοινωνίας και πρέπει να σκεφτούµε διπλά πριν πούµε ότι οι συνεντεύξεις δίνουν πρόσβαση 

σε «γεγονότα» για τον κόσµο. Είναι επικίνδυνο να δεχτούµε αυτά που λέγονται ως αλήθειες 

και γι’ αυτό χρειάζεται αυστηρότητα και επαγρύπνηση. Υπάρχει ο κίνδυνος να αφήσουµε τον 

αντικειµενικό παραδειγµατισµό να συντριβεί µπροστά στα πλούσια στοιχεία που 

επιτυγχάνονται από τις συνεντεύξεις. Κατά την προσέγγιση των εµπλεκόµενων ο ερευνητής 

πρέπει να κρίνει αν βγαίνει η αλήθεια από µια συνέντευξη. 

 

2.6.2. Παρατηρήσεις 

Υπάρχουν δυο βασικές µέθοδοι στην ποιοτική έρευνα η µία είναι οι συνεντεύξεις και η 

άλλη το να περνάς χρόνο στο χώρο της έρευνας συζητώντας πιο ανεπίσηµα µε τους 

υπευθύνους. Περνώντας χρόνο ο ερευνητής στο χώρο που µελετά παρατηρεί και εντοπίζει 

φαινόµενα και αποφασίζει πραγµατικά τι χρήζει περαιτέρω µελέτης. 

Επίσης παρατηρώντας αποφεύγονται τα στερεότυπα των συνεντεύξεων δεδοµένου ότι οι 

συµµετέχοντες σε αυτές προσπαθούν να απαντούν όπως νοµίζουν ότι πρέπει να απαντήσουν 

σε µια συνέντευξη αποφεύγοντας πολλές φορές να µεταφέρουν την πραγµατικότητα.  

Είναι απαραίτητο να περνάς κάποιες ώρες στο τόπο που εξελίσσεται ένα φαινόµενο 

προκειµένου να εµβαθύνουµε και να κατανοηθούν καλύτερα τα φαινόµενα.  
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2.6.3. Μελέτες 

Κύριος στόχος ήταν µελέτες πάνω στο κατασκευαστικό τοµέα και τα logistics κάτι το 

οποίο ήταν αρκετά δύσκολο διότι αρκετή από την γνώση και εµπειρία που υπάρχει την έχουν 

πρακτικοί άνθρωποι και δεν είναι επαρκώς περιγεγραµµένη. 

Τα αποτελέσµατα άλλων µελετών εµφανίζουν έλλειψη του πώς τα logistics µπορούν 

συστηµατικά να εφαρµοστούν στον κατασκευαστικό τοµέα. 

 

2.7.   Περίληψη Κεφαλαίου 

Η επίγνωση διαφόρων µεθόδων και µεθοδολογικών επιλογών ήταν πολύ σηµαντικές για 

την εργασία. Θεωρώντας το ερευνητικό πεδίο και την ερευνητική ερώτηση, η θεωρεία των 

συστηµάτων επιλέχθηκε για τη βασική υπόθεση εργασίας προκειµένου να διεξαχθεί η έρευνα. 

Η βασική υπόθεση επιλέχθηκε αφού προσέφερε ένα µοναδικό και ενδιαφέρον περιβάλλον. 

Κυρίως χρησιµοποιήθηκαν συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και άλλες µελέτες για την 

συγκέντρωση στοιχείων της µελέτης. 

Η ενηµέρωση είναι το αντίδοτο στην ενδεχόµενη µειωµένη εγκυρότητα όταν η 

χειραφέτηση των νοητικών µοντέλων είναι η κινητήρια δύναµη για την δηµιουργία γνώσης. 
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3. Τα Logistics στις κατασκευές – ένα πλαίσιο αναφοράς 

Ένα πλαίσιο αναφοράς αναπτύχθηκε για τον ερευνητικό χώρο των logistics στο 

κατασκευαστικό τοµέα (Πίνακας 9). Τα logistics και η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού θα 

αναλυθούν και θα αναπτυχθούν δυο θεωρητικά µοντέλα. 

 

 

 

Σχήµα 9: Το ερευνητικό πεδίο της εργασίας 

     

 

3.1.   Logistics και διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού 

 

3.1.1. Logistics – ένα δυναµικός χώρος 

Τα logistics είναι σχετικά καινούρια ως ερευνητικό θέµα και για µερικούς θεωρείται σαν 

καινοτοµία. Αυτό σηµαίνει ότι το νόηµα των logistics δεν είναι ξεκάθαρο στο καθένα.  

Ο όρος logistics πρώτα χρησιµοποιήθηκε σε στρατιωτικό περιβάλλον είτε πηγάζει από την 

αρχαία Ρώµη που χρησιµοποιούταν σαν τίτλος σε όποιον είχε προσόντα στους υπολογισµούς 

και την λογική είτε έκφραση που αναπτύχθηκε από τους Γάλλους. Η τελευταία εκδοχή 

υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι ο βιογράφος και θεωρητικός του Ναπολέοντα 

χρησιµοποιούσε τον όρο για την στρατιωτική διαχείριση. 

Τα logistics αποδείχτηκαν κρίσιµης σηµασίας κατά την διάρκεια του ∆εύτερου 

Παγκοσµίου Πολέµου και η διαχείριση των logistics είχε όλο και περισσότερη σηµασία στις 

εργασίες µετά τον πόλεµο. Η αύξηση της ικανότητας οδηγούσε σε συνεχείς προκλήσεις και 

ανάγκη για την µείωση τους κόστους και τα logistics έγιναν ένα σηµαντικό εργαλείο για να 

πραγµατοποιείται µια αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση του επενδυόµενου κεφαλαίου 

των επιχειρήσεων, µειώνοντας το κόστος της ροής των υλικών και την αύξηση των εσόδων 

λόγω της βελτιωµένης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. 

Η έννοια του όρου logistics έχει αλλάξει και εκφράσεις για όλες ή µέρη των 

δραστηριοτήτων που συµπεριλαµβάνονται στα σύγχρονα logistics όπως για παράδειγµα 
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επιχειρησιακά logistics, φυσική διανοµή, διαχείριση των logistics των υλικών, διαχείριση 

υλικών, logistics διανοµών, εισερχόµενα logistics. 

Λόγω του ότι τα logistics συνήθως συνδέονται µε βασικές δραστηριότητες όπως η 

διανοµή και η αποθήκευση ένας λειτουργικός ορισµός τους είναι:  

« Η τέχνη των αποδοτικών ροών των υλικών» 

Ενσωµάτωση, ολότητα και ροές είναι συχνές και κεντρικές έννοιες για τους logisticians 

και ένας συντονισµένος έλεγχος των ροών που µπαίνουν και βγαίνουν από την εταιρεία.  Ένα 

σηµαντικό µοντέλο για να συζητήσουµε  την σχέση  µεταξύ των διαφορετικών µερών και 

δραστηριοτήτων της εταιρείας ώστε να δηµιουργηθεί καταναλωτική αξία είναι η αλυσίδα 

αξιών του Πόρτερ. 

Ο ορισµός των logistics που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 

« Logistics είναι το µέρος της αλυσίδας εφοδιασµού το οποίο προγραµµατίζει, εφαρµόζει 

και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσµατική ροή και αποθήκευση των υλικών, υπηρεσιών 

και σχετικών πληροφοριών από το σηµείο της προέλευσης των υλικών µέχρι το σηµείο της 

κατανάλωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις καταναλωτικές ανάγκες.» 

Η ελκυστική φιλοδοξία για την χρήση µιας ολιστικής προσέγγισης επίσης σηµαίνει 

αντίθεση µε το πώς θα διαχειριστούµε αυτό που εµφανίζεται ως η κατάρα των logistics: Τι 

µπορούµε να οριοθετήσουµε; Εάν όλα είναι λίγο πολύ logistics, δεν συνεισφέρουµε στις 

προσπάθειες ανεύρεσης της πεµπτουσίας των logistics. 

Υπάρχει ένα τεράστιο ρεύµα εκδόσεων που αφορούν τα logistics και την διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασµού και είναι διαθέσιµα σήµερα. Στις εφηµερίδες και τα περιοδικά νέες 

ιδέες και σχέδια παρουσιάζονται συνέχεια. Αυτό σηµαίνει διαρκής συζήτηση και ανάπτυξη 

για το περιεχόµενο, την οριοθέτηση και τις δυνατότητες. Επίσης οι µέθοδοι και η θεωρία είναι 

περιοχές συζήτησης στα πανεπιστήµια. 

Αλλά µέχρι στιγµής όλη αυτή η εξέλιξη της γνώσης έχει χρησιµοποιηθεί µόνο στην 

συµβατική βιοµηχανία. 

 

 

3.1.2. ∆ιαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού 

Τα logistics πρωταρχικά ασχολούνται µε τις ροές προς, µέσα και έξω από τις επιχειρήσεις 

µε µια ενδο-εταιρική οπτική, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού είναι µια τελευταία 

αναπτυσσόµενη προσέγγιση που ασχολείται µε την δι-εταιρική οπτική των logistics (Πίνακας 

10), πως δηλαδή οι εµπλεκόµενες εταιρείες και οι πόροι τους χρησιµοποιούνται µε τον πιο 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο ώστε να καλύψουν τις καταναλωτικές ανάγκες. 
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Σχήµα 10: Σχηµατικά η αλυσίδα εφοδιασµού 

 

 

Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού σας ιδέα παρουσιάστηκε το 1990 και συχνά 

εµφανίζεται ως συνώνυµο των logistics ή της διαχείρισης  των logistics. Ο Holmberg ορίζει 

την αλυσίδα εφοδιασµού: « …ένα σύνολο οργανισµών που εκτελούν δραστηριότητες µε 

σκοπό την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή». Επίσης παρέχει µια πιο ξεκάθαρη δήλωση 

για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού σε σχέση µε τα logistics. ∆ιάφοροι ορισµοί έχουν 

συζητηθεί όπως των Bechtel και Jayaram και ο Otto και Kotzab λένε ότι η ποικιλία των 

προσπαθειών ορισµού της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού δείχνει ότι δεν καλύπτει µια 

ενιαία οπτική της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Ο Mattsson δίνει έµφαση ότι πρέπει να προστεθεί στους παραδοσιακούς ορισµούς των 

logistics τα παρακάτω: 

♦ Λαµβάνεται υπόψη  ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασµού από  τον αρχικό παραγωγώ 

πρώτων υλών µέχρι τον τελικό καταναλωτή 

♦ Η αλυσίδα εφοδιασµού δεν αφορά µια µόνο εταιρεία 

♦ Πρέπει να δίνεται βάρος στην συνεργασία και την ενσωµάτωση 

♦ Λαµβάνονται υπόψη και τα υλικά αλλά και οι υπηρεσίες  

♦ Επίσης άλλοι τύποι ανταλλαγής µεταξύ των εταιρειών η οποίες δεν αφορούν τα 

υλικά και είναι σχετικές µε την ροή των υλικών µελετώνται. 

Εταιρικές διαδικασίες που ξεπερνάνε τα εταιρικά σύνορα: 

« Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού είναι η ενσωµάτωση των εταιρικών διαδικασιών 

από τον τελικό καταναλωτή µέχρι των αρχικό παραγωγό που προσφέρει είτε υλικά είτε 

υπηρεσίες και πληροφορίες που προσθέτουν αξία για τους καταναλωτές. 

Ένα θεωρητικό µοντέλο της αλυσίδας εφοδιασµού που είναι έγκυρο για την µελετώµενη 

περίπτωση, ως το πρώτο βήµα από τα πέντε της ερευνητικής προσέγγισης αναπτύχθηκε. Το 

σκουρόχρωµο µέρος του Πίνακα 11 είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού σχεδίου διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασµού. 

 

Σχήµα 11: Σχηµατικά η αλυσίδα εφοδιασµού 
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Εκτός από την βασική κριτική ανασκόπηση οι Otto και Kotzab προσπάθησαν να 

αποφασίσουν και να συµπυκνώσουν το τι είναι πραγµατικά η διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασµού, ένα σύνολο κριτηρίων και αρχών (Πίνακας 12).  

 

Σχήµα 12: Κριτήρια της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού 
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Μια πρώτη ανάγνωση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασµού στις κατασκευές δείχνει 

ότι ένα θεωρητικό µοντέλο στοχευµένο στα κριτήρια της διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασµού θα ήταν πολύ δύσκολο να χρησιµοποιηθεί. Εάν τα κριτήρια δεν υπάρχουν ή είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν τότε ένα συµπληρωµατικό µοντέλο χρειάζεται. 

Για να πραγµατοποιηθεί µια αλλαγή από το παραδοσιακό µοντέλο προµηθειών προς την 

διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού πρέπει να γίνει µια σύγκριση των χαρακτηριστικών τους 

(Πίνακας 13). Στο παραδοσιακό µοντέλο οι εταιρείες πώλησης υλικών προσπαθούν να 

βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους π.χ. το επίπεδο των αποθεµάτων. Η ροή όµως 

διακόπτεται όταν οι οργανισµοί µειώνουν τα δικά τους κόστη αλλά η πληροφορία δεν 

µεταδίδεται. Οι υπολογισµοί του ρίσκου και ο προγραµµατισµός αφορά µόνο την ίδια την 

επιχείρηση.  Οι δι-εταιρικές σχέσεις στοχεύουν αποκλειστικά στο να κρατάνε χαµηλά τα 

κόστη της εταιρείας.  

Στην σύγχρονη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού απεικονίζεται η ροή των προϊόντων 

χωρίς να διακόπτεται. Τα κόστη της εταιρείας υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη και τον 

καταναλωτή. Οι πληροφορίες και τα ρίσκα µοιράζονται µεταξύ των εταιρειών και ο 

σχεδιασµός και οι σχέσεις των εταιρειών έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την συνεργασία. 

 

Σχήµα 13: Σύγκριση παραδοσιακού µοντέλου προµηθειών και της αλυσίδας εφοδιασµού 

 

 

 

3.1.3. Προσανατολισµός στις διαδικασίες 

Ένα φαινόµενο που υπάρχει είναι το φαινόµενο του σιλό και γι’ αυτό υπήρχε η ανάγκη 

για να συζητηθούν οι εταιρικές διαδικασίες. Οι παραδοσιακοί κάθετοι οργανισµοί µε δοµές 

που ήταν ψηλές, χωρίς παράθυρα οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι διευθυντές δεν 
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µπορούσαν να δουν τα αποτελέσµατα τις δουλειάς τους σε ένα ευρύτερο πεδίο και δεν 

µπορούσαν να εντοπίσουν τι προσθέτει προστιθέµενη αξία. Γι’ αυτό οι διευθυντές µιας 

εταιρίας δεν γνώριζαν τι δηµιουργούσε αξία για τον καταναλωτή και ακόµα και αν έφθαναν 

σε καλά αποτελέσµατα εντός του οργανισµού τους δεν µπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτό 

από το οποίο τελικά εξαρτάται ο καταναλωτής: η ικανοποίηση του καταναλωτή. 

Σύµφωνα µε τον Melan οι διαδικασίες είναι: 

Μια οριοθετηµένη οµάδα από αλληλεξαρτώµενες δραστηριότητες που παρέχουν ένα 

αποτέλεσµα µεγαλύτερης αξίας από τις εισαγωγές µέσω ενός ή περισσοτέρων 

µετασχηµατισµών. 

Ο Ljungberg διευρύνει περισσότερο τον ορισµό: 

Ένα  επαναλαµβανόµενο χρησιµοποιούµενο δίκτυο από παραγγελλόµενες συνδεδεµένες 

δραστηριότητες που χρησιµοποιούν πληροφορίες και πόρους για να µετατρέψουν εισόδους σε 

εξόδους επεκτείνοντας από την αναγνώριση στην ικανοποίηση των αναγκών του 

καταναλωτή. 

Η έµφαση στο καταναλωτή και η ολιστική προσέγγιση είναι κάτι κοινό σε όλους τους 

θεµελιώδεις ορισµούς και αυτό καλείται logistics των διαδικασιών και αξιώνει ότι οι 

logisticians ταιριάζουν να συνεισφέρουν στον συγκεκριµένο τοµέα πέρα από  το χώρο των 

παραδοσιακών logistics µε τις γνώσεις τους. 

 

 

3.1.4. Προσανατολισµός στις ροές 

Ο προσανατολισµός στις ροές είναι η βασική προσέγγιση των logistics,  εκεί που η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα που δηµιουργούν καταναλωτική αξία είναι πιο 

σηµαντικό από τα χαρακτηριστικά των λειτουργιών που χρησιµοποιούνται. Στο πλαίσιο της 

κατασκευαστικής βιοµηχανίας αυτό σηµαίνει έµφαση στις ροές που δηµιουργούν αξία αντί 

για µια µυωπική όψη του εργοταξίου µόνο. Ο προσανατολισµός στις ροές συµπεριλαµβάνει 

τις γενικές σκέψεις για την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού µε την χρήση εκφράσεων 

όπως ορθολογική παραγωγή, ορθολογική επιχείρηση και σχετικά σχέδια που πηγάζουν από 

την καινοτοµική προσέγγιση των προµηθειών υλικών της Toyota. 

Η ροο- κεντρική προσέγγιση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήµα προς µια προσέγγιση πιο 

απόλυτης διαχείρισης των διαδικασιών. Η βέλτιστη ροή αποτελεί πιο πολύ ένα όραµα παρά 

ένα στόχο. Είναι προτιµότερο να εργάζεσαι προς µια οµαλοποίηση της ροής προκειµένου να 

καλύψεις τις καταναλωτικές ανάγκες και να δηµιουργήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η 
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έκφραση προσανατολισµός στις ροές παρά στόχευση στις ροές είναι µια έκφραση που δείχνει 

την διαφορά. 

 

 

3.2.   O κατασκευαστικός τοµέας 

 

3.2.1.  Η κατασκευαστική διαδικασία 

Στην βιβλιογραφία δεν είναι ξεκάθαρο το πώς εκτελείται το κατασκευαστικό έργο. Μια 

συχνή φράση είναι « η κατασκευαστική διαδικασία», µια φράση που είναι αποδεκτή και από 

τους πρακτικούς και από τους ερευνητές  αλλά το τι αντιπροσωπεύει ακριβώς φαίνεται λίγο 

ασαφές. 

Στον Πίνακα 14 η παραγωγική φάση φαίνεται σαν ένα σπίτι που κατασκευάζεται αφού οι 

περισσότεροι άνθρωποι  σ’ αυτό αναφέρονται όταν µιλούν για την κατασκευαστική 

βιοµηχανία. Η ετυµολογία της φράσης δεν είναι ξεκάθαρη και οι φάσεις κατασκευής µπορούν 

να χωριστούν σε 4 βασικά στάδια: έρευνα, σχεδιασµός, παραγωγή και χρήση του προϊόντος. 
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Σχήµα 14: Οι φάσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας 

 

Παρόµοια µοντέλα αποκαλούνται τελευταία ως αλυσίδα αξίας επηρεασµένα από τον 

Porter.  

Υπάρχει πολύ βιβλιογραφία που να περιγράφει το τι συµβαίνει πρακτικά στις κατασκευές 

αλλά µια σηµαντική προοπτική λείπει. Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες συνήθως 

καταγράφονται επικεντρώνοντας στην σχεδιαστική και κατασκευαστική φάση αλλά ποτέ δεν 

συµπεριλαµβάνεται η σύνδεση της παραγωγής και των εισερχόµενων logistics π.χ. µεταφορά, 

αποθήκευση, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού κλπ. 

 

3.2.2.  Κατασκευαστικά Project 

Αυτό που αποτελεί ιδιαιτερότητα για µια κατασκευαστική εταιρία είναι το ότι η παραγωγή 

έχει την µορφή project. Για κάθε καινούριο project ένας καινούριος οργανισµός 
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δηµιουργείται. Τα project είναι σχετικά ανεξάρτητα κατά την διάρκεια της παραγωγής σε 

σχέση µε τον υπόλοιπο οργανισµό του κατασκευαστή. 

Ο προσανατολισµός στα project περιορίζει τις δυνατότητες της εταιρίας και δεν της 

επιτρέπει να αναπτυχθούν. Οι καινούριες ιδέες προκειµένου να βελτιωθεί η δουλειά δεν 

φθάνουν στα project. Κάθε project πρέπει να είναι κερδοφόρο και εργασία είναι 

αποκεντρωµένη και χωρίς να υπάρχει µακροχρόνια στρατηγική. Επειδή ο σχεδιασµός είναι 

βραχυπρόθεσµος, οποιαδήποτε ενέργεια επίλυσης των προβληµάτων και µακροχρόνιας 

κερδοφορίας γίνεται δύσκολα αποδεκτή. Οι διαχειριστές είναι απρόθυµοι να δοκιµάσουν νέες 

λύσεις αφού διαρκώς προσπαθούν να µειώσουν τα οικονοµικά ρίσκα του project. 

Αλλά για να επαινέσουµε και την κατασκευαστική βιοµηχανία, συµβατική βιοµηχανία 

µπορεί να αποκοµίσει αρκετά από την αποκέντρωση και την ευελιξία των project στις 

κατασκευές. Το εργοτάξιο είναι ένα δυναµικό και ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον µε 

πολλούς εµπλεκόµενους σε περίπλοκες σχέσεις, αλλά η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσµατικότητα υποφέρουν λόγω του µεγάλου αριθµού των εµπλεκοµένων που 

συµµετέχουν.  

Ωστόσο το κύριο εµπόδιο για να γίνουν αλλαγές στις κατασκευές είναι η διάθεση που 

υπάρχει. Παρά τις εξαιρέσεις, ο κατασκευαστικός τοµέας αντιµετωπίζει το περιβάλλον του ως 

κάτι «έκτακτο» µε µικρή επαναληπτικότητα και ως εκ τούτου σηµαντική γνώση χάνεται 

καθώς οι εταιρίες προχωράνε από το ένα project στο άλλο. 

 

 

3.2.3.  Εταιρική κουλτούρα 

Στις κατασκευές επικρατεί µια ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα και οι ανέγερση των 

κατασκευών είναι κεντρική χωρίς να δίνεται σηµασία στο τι γίνεται πριν ή µετά. Το γεγονός 

είναι ότι το πιο σηµαντικό είναι να προχωράει η κατασκευή, δεν έχει σηµασία το πώς και οι 

αναπάντεχες επιπλοκές είναι µέρος της καθηµερινής δουλειάς, κάτι που σε άλλους τοµείς θα 

περιγράφονταν ως κρίσεις. Οι εµπλεκόµενοι στις κατασκευές έχουν συνηθίσει την χαοτική 

διαχείριση των υλικών στο εργοτάξιο, που δεν το βλέπουν ως πρόβληµα. 
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Σχήµα 15: Τα υλικά σε ένα εργοτάξιο 

 

 

Οι πτυχές της κατασκευαστικής εταιρικής κουλτούρας που έχουν να κάνουν µε την 

διαχείριση, την υπευθυνότητα, τα κίνητρα κλπ. έχουν τις ρίζες τους στις αξίες και τις 

παραδόσεις. Η εταιρική κουλτούρα και οι επιπτώσεις τον ενεργητικών logistics, στα οποία 

γίνονται ενέργειες για να αλλάξουν ηθεληµένα οι συνθήκες των ροών των υλικών, αντί απλά 

να δέχονται τις υπάρχουσες συνθήκες είναι σποραδικές. 

 

 

3.2.4.  Προσανατολισµός στον καταναλωτή 

 

Έγινε µια δραµατική αλλαγή στην Σουηδική αγορά από τότε που ο κατασκευαστικός 

τοµέας προχώρησε σε ριζοσπαστικές αλλαγές σε παραγωγικό επίπεδο. Από µια εξαιρετικά 

ρυθµισµένη αγορά που πολλές κατασκευαστικές εταιρίες στόχευαν και στην παράκαµψη των 

κανονισµών αλλά και το να κερδίσουν την αγορά σε µια κατάσταση που οι εταιρίες έπρεπε 

ξαφνικά να δράσουν. Οι επιδράσεις στην αγορά, προκλήθηκαν από µια ολόκληρη βιοµηχανία 
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που προσαρµοζόταν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον τεκµηριώθηκαν και επίσηµα και 

ποσοτικά. 

Από την πλευρά των logistics ένας τρόπος για να αποτυπωθούν οι αλλαγές στην αγορά 

κατοικίας, την µείωση των κανονισµών, τον αυξηµένο ρόλο της ποιότητας και τελικά το πιο 

σηµαντικό ο προσανατολισµός προς τον καταναλωτή ήταν µια αργή γενική αλλαγή στο 

παραγωγικό σύστηµα.. Η αλλαγή αυτή είναι από ένα push σύστηµα σε ένα περισσότερο pull 

σύστηµα.  

Σε ένα push σύστηµα η παραγωγή σχεδιάζεται και παρακολουθείται χωρίς κανένα 

ενδιαφέρον στον καταναλωτή (Πίνακας 16). Η γενική ιδέα ότι όλα τα προϊόντα µπορούν να 

πωληθούν στην αγορά ανεξαρτήτως ποιότητας ή νοιαζόµενοι για τον καταναλωτή ήταν µια 

πραγµατικότητα στις περισσότερες νέες αγορές όταν ο ανταγωνισµός ήταν µικρός. Έτσι ήταν 

παλιά η Σουηδική βιοµηχανία. 

 

Σχήµα 16: Οι κατασκευές σαν σύστηµα push 
 

 

Ο προσανατολισµός προς τον καταναλωτή σε ένα τέτοιο σύστηµα είναι αδύναµος και η 

παραγωγή δεν βασίζεται στις καταναλωτικές ανάγκες. 

Όταν η πραγµατική ζήτηση από τον πελάτη θέτει την αρχή της παραγωγής τότε µιλάµε 

για ένα pull σύστηµα και στην Σουηδική αγορά όπως και στην Ελληνική εκεί που έχουµε µια 

πελατο-κεντρική είναι στην κατασκευή των υπερπολυτελών κατοικιών. Η ευελιξία και ο 
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συντονισµός είναι πιο σηµαντικά από την σκέψη µεγάλης κλίµακας και την ενεργοποίηση. Η 

µεγαλύτερη πρόκληση είναι η παροχή προϊόντων που καλύπτουν την βασική ζήτηση των 

περισσότερων καταναλωτών δηλαδή προϊόντα που αντέχουν να αγοράσουν. Η αδυναµία 

προσφοράς τέτοιων κατοικιών είναι σαν καµπανάκι και πρόκληση για τον κατασκευαστικό 

χώρο. Αλλά η απροθυµία έστω για να προσπαθήσουµε κάτι τέτοιο είναι ακόµα πιο 

µπερδεµένο. Ήταν  δύσκολο να καταγράψουµε σοβαρές συστηµατικές προσπάθειες µείωσης 

του κόστους στην Σουηδική αγορά της κατοικίας µε την εξαίρεση του Bo Klok project. 

 

 

 

Σχήµα 17: Οι κατασκευές σαν σύστηµα pull 

 

Όταν συζητάµε για αύξηση της σηµασίας της άποψης του καταναλωτή σηµαίνει και 

αυξηµένο ενδιαφέρον για τις ανάγκες του. Ο καταναλωτής είναι ο τελικός πελάτης για 

παράδειγµα η οικογένεια που πληρώνει από το συνολικό της εισόδηµα για το σπίτι. Φυσικά 

ένας κατασκευαστής µπορεί να είναι και πελάτης στην αλυσίδα εφοδιασµού των κατασκευών. 

Οι κατασκευαστές στα εργοτάξια βλέπουν τους εαυτούς τους ως πελάτες των προµηθευτών 

των υλικών και το ίδιο και οι εργολάβοι. Σε όλες τις σχέσεις υπάρχει η σχέση πωλητή – 
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αγοραστή. Αλλά από την οπτική της αλυσίδας εφοδιασµού η φιλοδοξία είναι να 

δηµιουργήσουµε αξία για τον τελικό καταναλωτή. 

Η πρόκληση για τον κατασκευαστικό τοµέα είναι να καταλάβει τις ανάγκες το 

καταναλωτή ώστε να προσφέρει το σωστό προϊόν.  

 

 

3.3.   Τα logistics στην κατασκευαστική βιοµηχανία 

 

3.3.1. Η ροή των υλικών και οι µεταφορές στον κατασκευαστικό τοµέα. 

 

Σε µια µελέτη του Σουηδικού Οργανισµού προστασίας του περιβάλλοντος  για τις 

µεταφορές στον κατασκευαστικό τοµέα έλαβαν µέρος τρεις κατασκευαστικές εταιρείες και 

πέντε εργοτάξια σαν πολλαπλές υποθέσεις µελέτης. 

Στην ίδια µελέτη βρέθηκε ότι υπάρχουν µόνο λίγες σχετικές εκδόσεις που καλύπτουν το 

θέµα των logistics στις κατασκευές. Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν εργαζόντουσαν στο να 

µειώσουν το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωµα, ούτε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 

τους στις µεταφορικές υπηρεσίες. Σαν µια καθυστερηµένη αντίδραση προ την αειφόρα 

κοινωνία οι κατασκευστικές απλά άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις τις δικές τους 

στο περιβάλλον. Αυτό οδήγησε στην προσαρµογή περιβαλλοντολογικών διαχειριστικών 

συστηµάτων, αλλά τα θέµατα µεταφορών δεν µελετήθηκαν και δεν λήφθηκαν υπόψη. 

Για τον τρόπο που δουλεύουν οι κατασκευαστικές σήµερα, η µελέτη δείχνει ότι οι 

προµήθειες υλικών και οι σχετικές µεταφορές δεν έχουν την δέουσα σηµασία. Τα εργοτάξια 

σαν χώρος παραλαβών διαφέρουν από την συµβατική βιοµηχανία και γι’ αυτό υπάρχουν 

αρκετοί λόγοι. Ένας κύριος λόγος είναι ότι η παραγωγή είναι προσανατολισµένη καθαρά 

στην «παραγωγή» και όχι στην αγορά και επίσης η ροή ποικίλει σε δοµή και πυκνότητα από 

τα χαρακτηριστικά της παραγωγής. Οι προϊστάµενοι στα εργοτάξια συχνά θεωρούν την 

παράδοση των υλικών σαν ένα σηµαντικό θέµα, αλλά δεν δείχνουν ενδιαφέρον για άλλες 

δυνατότητες των υπηρεσιών µεταφοράς. ∆ιαφορετικοί τύποι της ζήτησης των υλικών 

διαφορετικοί τρόποι µεταφορικών συστηµάτων, και η ζήτηση στην µεταφορά επηρεάζεται 

από το πώς ο αποστολέας και ο παραλήπτης προσέχουν τα προϊόντα. 

Ο παραδοσιακός και πιο συνηθισµένος τρόπος είναι να αγοράζονται τα υλικά και µε τον 

όρο να παραδίδονται στο εργοτάξιο. Η µεταφορική υπηρεσία συµπεριλαµβάνεται στην 

συνολική αγοραστική διαδικασία του υλικού και λέγεται «ελεύθερα στο εργοτάξιο». Αλλά µη 
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πληρώνοντας ξεχωριστά την µεταφορά υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι η µεταφορική 

υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και ακόµα για τους προϊστάµενους στο εργοτάξιο να θεωρήσουν 

ότι είναι και αγοραστές του µεταφορικού έργου ή πελάτες αυτού και έτσι να µην έχουν 

παραπάνω απαιτήσεις για την υπηρεσία. 

 

 

 

 

Σχήµα 18: Η διαφοροποίηση µεταξύ των υλικών και της προσφοράς της µεταφορικής υπηρεσίας προσφέρει 
δυνατότητες για να αναλυθεί η ποιότητα και η τιµή της υπηρεσίας και καταληκτικά της τιµής του προϊόντος. 

  

 

 

Προκειµένου να βελτιώσουµε την µεταφορική απόδοση και να µειωθεί το 

περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα χρειάζεται µια πελατο-κεντρική ανάπτυξη βασιζόµενο στο 

ότι οι ανάγκες επικοινωνούνται σε αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες και τον ανταγωνισµό. 

Οι κατασκευαστικές που έχουν τις καλύτερες συνθήκες για να προκαλέσουν τις αλλαγές δεν 

καταλαβαίνουν το ρόλο τους. Για να επιτύχει µια τέτοια βελτίωση πρέπει να αλλάξουν τα 

αγοραστικά τους πρότυπα και οι αγοραστικοί όροι πρέπει να είναι συνυφασµένοι µε τις 

µεταφορικές υπηρεσίες. (Πίνακας 19) 
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Σχήµα 19: Καθορισµένοι όροι µεταφοράς. 

   

 

 

 

Ένα γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν χαµηλό επίπεδο 

ικανότητας και από κανέναν έως λίγους πόρους στον οργανισµό τους µε γνώσεις για τις 

µεταφορές. Οι εταιρείες πάσχουν λόγω της αποκέντρωσης και ότι δίνουν όλο το βάρος στο 

project και το προσωπικό στο εργοτάξιο είναι στραµµένο µόνο στην παραγωγή. (Πίνακας 20) 

 

 

 

Σχήµα 20: Οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι µηχανικοί τους στοχεύουν µόνο στην παραγωγή 

 

Υπάρχουν πολλά να κερδηθούν σε περιβαλλοντολογικό και οικονοµικό επίπεδο από µια 

αλλαγή και ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για τις µεταφορές.  

Αυτό σηµαίνει συγχρόνως και µεγάλες δυσκολίες για να αναλυθούν οι ροές των υλικών 

από και προς το εργοτάξιο. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν παρακολουθείται το µεταφορικό 

έργο που διενεργείται από τις µεταφορικές εταιρείες. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι 

πληροφορίες να συλλεχθούν και να δοµηθούν αλλά δυστυχώς λείπουν οι ρουτίνες, οι πόροι 

και συστήµατα για να διαχειριστούν τις πληροφορίες. Οι προµηθευτές και οι µεταφορικές 
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εταιρείες δεν έχουν οδηγίες ή αιτήµατα από τις κατασκευαστικές για το τι πρέπει να κάνουν 

µε τα στοιχεία. 

Ανάλογα µε τύπο του project και το είδος της κατασκευής τα υλικά σε µεγάλο ποσοστό 

αγοράζονται από εργολάβους και αυτές οι ροές των υλικών είναι σηµαντικό κοµµάτι της 

συνολικής ροής και ακόµα πιο δύσκολο να αναλυθούν και αφού οι κατασκευαστικές εταιρείες 

δεν έχουν τον έλεγχο αυτού του σηµαντικού κοµµατιού της ροής των υλικών δεν έχουν και 

την διάθεση να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της 

µεταφοράς για την υλοποίηση των project τους. 

Η µελέτη καταδεικνύει ότι υπάρχουν καλές ευκαιρίες ώστε µε βελτιωθεί η αποδοτικότητα 

και η αποτελεσµατικότητα στο µεταφορικό έργο της κατασκευαστικής βιοµηχανίας και 

επίσης να µειωθεί το περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα. Στους τοµείς που µπορούµε να έχουµε 

θετικά αποτελέσµατα και στο περιβάλλον και στην οικονοµία είναι και το πιο εύκολο για να 

ξεκινήσει η αλλαγή.  Οι µεταφορές είναι ένας τέτοιος τοµέας. Αλλά για να ξεκινήσει η 

αλλαγή ένα σηµαντικό βήµα είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες να αρχίσουν να βελτιώνουν 

την ικανότητα τους πάνω στις δικές τους ανάγκες και µ’ αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την ποσοτική τους επεξεργασία και µέτρηση. Η µελέτη επίσης 

τονίζει την σχέση που οι εταιρίες διαχειρίζονται την παραγωγή τους και τα προαπαιτούµενα 

για την προµήθεια των υλικών. Αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τα εισερχόµενα logistics 

υπάρχουν δυνατότητες για την αλλαγή των κανόνων της κατασκευής στο εργοτάξιο µε ένα 

επωφελή τρόπο. 
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Σχήµα 21: Υλικά εγκατάστασης στο εργοτάξιο 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Πρακτικές τις κατασκευαστικής βιοµηχανίας 

∆εν υπάρχουν logistician που να απασχολούνται στην Σουηδική κατασκευαστική 

βιοµηχανία. Όπως φαίνεται από αύτη την έρευνα όπως και από άλλες είναι πολύ δύσκολο να 

βρεθούν στοιχεία για τις δραστηριότητες logistics αφού δεν υπάρχει κανένας να µιλάει αυτή 

την γλώσσα. ∆εν υπάρχουν κεντρικά τµήµατα logistics και όλες οι δραστηριότητες logistics 

παραδοσιακά θεωρούνται επιχειρησιακές δραστηριότητες και διαχειρίζονται στο εργοτάξιο. 

Υπάρχον δυο κύρια µειονεκτήµατα για τον ερευνητή  ότι πρώτον είναι δύσκολο να βρει 

στοιχεία σε εµπειρικούς επαγγελµατίες λόγω του ότι σπάνια καταγράφονται οι 

δραστηριότητες logistics µε αποτέλεσµα τα στοιχεία να είναι πολύ φτωχά. 

Ο άλλος λόγος δεν έχει αναπτυχθεί εδώ αλλά είναι εκκλήσεις για εξηγήσεις σε ένα 

υψηλότερο ψυχολογικό επίπεδο: Οι  τοπ µάνατζερ έχουν την τάση να δηλώνουν ότι υπάρχει 
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σχεδιασµός logistics αλλά θεωρούνται άκρως εµπιστευτικά. Μια εξήγηση που µπορεί να 

δωθεί είναι ότι το µάνατζµεντ προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα αλλά αυτό προκαλεί 

προβλήµατα στον ερευνητή αφού υπάρχουν συχνά προβλήµατα επικοινωνίας στις 

αποκεντρωµένες εταιρίες. Μπορεί να υπάρχουν κανονισµοί και πολιτικές στις εταιρίες αλλά 

οι υπεύθυνοι στα εργοτάξια αγνοούν την ύπαρξη τους. 

Ενδιαφέροντες πρακτικές λύσεις έχουν εντοπισθεί σε κάποια project αλλά αυτές οι 

ενέργειες δεν έχουν καταγραφεί και επίσης κανείς δεν έχει την διάθεση να µοιραστεί καλές 

ιδέες κρατώντας τες έτσι για τον εαυτό του ο καθένας. 

Η Skanska άρχισε ένα πολύ ενδιαφέρον project την δεκαετία του 90. Λίγο πολύ ξεκίνησε 

µια προσπάθεια να γίνει µια συστηµατική διερεύνηση για τα έµµεσα κόστη της αγοραστικής 

διαδικασίας και αυτό συνδέθηκε µε ένα πρόγραµµα εσωτερικής εκπαίδευσης. Η Skanska 

αποφάσισε να δοκιµάσει τι θα µπορούσε να επετεύχθη µε το να έχεις logistics µάνατζερ στο 

εργοτάξιο. Πέντε project επιλέχθηκαν και µε τα οποία ασχολήθηκαν οι logistics µάνατζερ. 

Καινούριο λογισµικό αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση της πληροφορίας. Το project 

αυτό ήταν άκρως εµπιστευτικό και δεν αναµίχθηκε κανένας εξωτερικός συνεργάτης.  

∆υστυχώς το project τέλειωσε άδοξα και οι τελικές εκθέσεις από τους logistics µάνατζερ 

ούτε αξιολογήθηκαν ούτε συζητήθηκαν.  
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4. Ένα Ξεχωριστό Κατασκευαστικό Project – Περιγραφή 

της Υπόθεσης και Αρχική Ανάλυση   

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το case study µε χρονολογική σειρά. Μια αρχική 

ανάλυση προστίθενται σε σχετικά µέρη στο κείµενο. 

 

4.1.   Εισαγωγή στην υπόθεση 

Η επιλογή του case study project Bo Klok και οι σκέψεις και οι προσπάθειες που 

προηγήθηκαν της απόφασης περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2. 

Η υπόθεση θα παρουσιαστεί, περιγραφεί και αναλυθεί βάση της µεθοδολογίας των 

συστηµάτων που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, Συστηµική προσέγγιση, και αποτελείται 

από εφτά βήµατα µε χρονολογική σειρά (Πίνακας 22). Τα βήµατα του µοντέλου µε τα οποία 

θα εργαστούµε περιγράφονται παρακάτω και η φιλοδοξία είναι να διαχειριστούµε το υλικό 

του case study µε δυο περιστροφές µέσα στο µοντέλο. 

 

Σχήµα 22: Ένα σχεδιάγραµµα της µεθοδολογίας των συστηµάτων 

 

  Η πρώτη και µισή περιστροφή είναι µια βασική περιγραφή του τι συµβαίνει στην 

µελετώµενη υπόθεση (Βήµα 1-7 & Βήµα 1-3). Έπειτα η ανάλυση αποτελείται από την µισή 

περιστροφή που απέµεινε περιέχοντας τα περιγραφικά βήµατα (Βήµα 4-7). Για να ξεχωριστεί 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 54 

η έκθεση της υπόθεσης και οι σκέψεις ή τα αναλυτικά σχόλια, κανονική έκθεση 

παρουσιάζεται µε κανονικούς χαρακτήρες ενώ τα επεξηγηµατικά σχόλια µε πλαγιαστά 

γράµµατα. Η περιγραφή της υπόθεσης και οι  συλλογισµοί για την υπόθεση αποτελούν 

αντίστοιχα τα βήµατα 3 και 4όπως φαινεται και στο Πίνακα 23.  

 

Σχήµα 23: Ο ρόλος του case study στη γενική ερευνητική προσέγγιση της εργασίας 
 

Η περιγραφή της υπόθεσης και οι επισυναπτόµενες σκέψεις πάνω στις ροές, logistics και 

την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού εξυπηρετούν τον τελικό σκοπό δηλαδή να 

ξεκινήσουν µια αναλυτική κουβέντα για το σε ποιο βαθµό οι ενέργειες του case study 

µπορούν κατηγοριοποιηθούν σαν διαχείριση αλυσίδας εφοδιασµού. Οι αρχές της αλυσίδας 

εφοδιασµού θα αναζητηθούν µέσα στην υπόθεση. (Πίνακας 24) 

 

 

 

Σχήµα 24: Τα παραπάνω κριτήρια θα επισηµαίνονται όταν εντοπίζονται στην έκθεση της υπόθεσης 
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Έξι Bo Klok project µελετήθηκαν στο εργοτάξιο. Τα project ήταν στο Haninge, 

Helsingborg (2), Gavle, Almhult και Orebro όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα. 

 

Σχήµα 25: Οι τοποθεσίες των µελετώµενων project. 

 

Τέσσερα από τα project µελετήθηκαν στην παραγωγική φάση και σε ένα από αυτά υπήρχε 

συµµετοχή αρκετές µέρες ώστε να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. Έγιναν επισκέψεις σε 

προµηθευτές κλειδιά και συνεντεύξεις µε πρόσωπα κλειδιά του project όπως επίσης και άλλες 

µορφές πληροφοριών όπως άλλες µελέτες. 

 

4.2.   ∆ηµιουργώντας µια νέα ιδέα  

 

4.2.1. Η Σουηδική αγορά ακινήτων τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 

 

Σχήµα 26: Βήµα 1 στη µεθοδολογία των συστηµάτων το πρόβληµα χωρίς δοµή 
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Κατά την διάρκεια του 1990 η κατασκευή κατοικιών εστιαζόταν κυρίως στην κεντρική  

Στοκχόλµη. Στο υπόλοιπο της χώρας τα  ενοίκια και οι τιµές στην αγορά θεωρούνταν πολύ 

χαµηλές για να δικαιολογηθούν καινούρια project κατά την άποψη των κατασκευαστικών. Οι 

επενδύσεις µειώθηκαν και η αρχή της δεκαετίας του 90 περιγραφόταν ως καταστροφική για 

τις κατασκευές. Η ζήτηση και οι προσλήψεις έπεσαν δραµατικά σ’ αυτή την κυκλική ύφεση 

που ήταν η χειρότερη των τελευταίων πολλών ετών και το επίπεδο των ανεγειρόµενων 

κατασκευών ήταν 10.000 µονάδες σε αντίθεση µε παλαιότερα που ήταν 70.000 µονάδες. 

Σε αυτό το περιβάλλον η κατασκευαστική εταιρεία Skanska σε συνεργασία µε την IKEA 

ξεκίνησαν το Bo Klok project το 1995 µε στόχο να δηµιουργήσουν ένα προϊόν που ο τελικός 

πελάτης-καταναλωτής θεωρούσε οικονοµικά αποδεκτό και προσιτό. Η Skanska, ως µια 

έµπειρη κατασκευαστική εταιρεία, ήθελε να αναπτύξει µια αγορά για τα προϊόντας της  και η 

IKEA  σαν µια έµπορος και κατασκευαστής επίπλων να  αυξήσει τον αριθµό των νέων 

ιδιοκτητών κατοικιών, έναν αριθµό ο οποίος έπεσε δραµατικά την δεκαετία του 1990. Νέοι 

ιδιοκτήτες κατοικιών, που δυο (ή παραπάνω) άτοµα µετακοµίζουν µαζί σε ένα διαµέρισµα, 

είναι οι τελικοί πελάτες των IKEA. Ο αριθµός των καινούριων ιδιοκτητών µέχρι ενός σηµείου 

επηρεάζεται στην εξαιρετικά χαµηλή παραγωγή καινούριων σπιτιών και διαµερισµάτων. 

Ο στόχος ήταν η δηµιουργία πολυκατοικιών µε διαµερίσµατα που θα είναι προσιτά σε 

ανθρώπους µε φυσιολογικά εισοδήµατα. 

 

Από την αρχή ο πελάτης ήταν το σηµείο που εστίαζε το εγχείρηµα. Ο πιθανός τελικός 

καταναλωτής προσδιορίστηκε µέσα από ενδελεχείς έρευνες αγοράς. Αυτή η τακτική ακούγεται 

αυτονόητη αλλά δεν είναι τόσο συνηθισµένη ούτε τώρα στην Ελλάδα όπως τότε στην Σουηδία. 

 

Τα κόστη του project αποφασίστηκα από την οικονοµική κατάσταση των πιθανών 

πελατών και αυτό µελετήθηκε προσεκτικά σε συνεργασία µε οικονοµολόγους. Στις οµάδες 

εστίασης αντιπρόσωποι από την οµάδα-στόχο τροφοδοτούσαν το project µε πληροφορίες. Γι’ 

αυτό το αρχικό σηµείο δεν ήταν πόσο θα κόστιζε να παράγουµε αυτό το προϊόν, αλλά 

αντιθέτως ήταν ο πελάτης και η αληθινή ζήτηση για το τι ήταν προσιτό γι’ αυτόν. Οι πελάτες 

προσδιορίστηκαν : 

♦ Φοιτητές 

♦ Ανύπανδροι 

♦ Ηλικιωµένοι 

♦ Οποιοσδήποτε ήθελε ένα µικρότερο σπίτι µε χαµηλό κόστος. 
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Το πόσα ήταν διαθέσιµοι ή µπορούσαν να διαθέσουν για να πληρώσουν για το σπίτι τους 

ήταν η βασική ερώτηση, αλλά και τι θα ήθελαν να έχουν τα σπίτια που τα αγοράσουν και τι 

ήταν διατεθειµένοι να θυσιάσουν από τα πρότυπά τους. 

 

4.2.2. Η πρόκληση 

 

Σχήµα 27: Βήµα 2 περιγραφή του προβλήµατος 

 

 

Σε αυτό το σηµείο αποφασίστηκε το επιδιωκόµενο επίπεδο κόστους των προϊόντων του 

project. Η φιλοδοξία ήταν σύµφωνα µε την ιδέα του Bo Klok η προσφορά διαµερισµάτων 3 

δωµατίων µε κουζίνα (59µ2) και 2 δωµατίων µε κουζίνα (48µ2) . Το βασικό σλόγκαν ήταν 

αργότερα : « Το καινούριο σας σπίτι µε 350 Ευρώ το µήνα». 

 

Αυτό σήµαινε ότι για το συγκεκριµένο project το µέσω παραγωγικό κόστος που υπήρχε στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία έπρεπε να πέσει στο µισό. 

Το σταθερό κόστος οδήγησε στο ότι η Skanska σαν κατασκευαστής, εµπνεόµενη από την 

IKEΑ που στόχευε στα οικονοµικά µέτρα του µέσου εισοδήµατος, θα αναγκαζόταν να µειώσει 

το κόστος σε πολλούς τοµείς. Μια γρήγορη και σωστή παραγωγική φάση ήταν αναγκαία, δεν 

υπήρχε χώρος για λάθη, ζηµιές ή απώλειες. Μια ολιστική άποψη θα χρειαζόταν για τις 

αποσπασµατικές κατασκευαστικές δραστηριότητες και όλοι οι συµµετέχοντες του project θα 

έπρεπε να µειώσουν σηµαντικά τα κόστη. 

Αλλά ως συνήθως δεν υπάρχει διαφάνεια στα κόστη ενός κατασκευαστικού project. Γι’ αυτό 

δεν ήταν αµέσως δυνατό να αναλυθεί και να ελεγχθεί το συνολικό κόστος του project αφού 

υπήρχαν µεγάλα κοµµάτια του συνόλου π.χ. το κοµµάτι των εργολάβων ήταν άγνωστα. Η γενική 

ιδέα τα συνολικά κόστη να είναι γι’ αυτό χαµηλά. 
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Στα αρχικά στάδια σχηµατίστηκε µια µικρή οµάδα η οποία περιλάµβανε τον project 

manager από την Skanska και έναν αρχιτέκτονα και διακοσµητή από την IKEA.Η οµάδα αυτή 

είχε µια ισχυρή διαχειριστική δέσµευση. 

Η οµάδα αποτελούταν από τρεις γυναίκες- πράγµα σπάνιο για την κατασκευαστική 

βιοµηχανία που κυριαρχείται από το ανδρικό φύλο. Σε αυτή την οµάδα εντοπίζονται πολλές από 

τις ενδιαφέρουσες, καινούριες και µοναδικές λύσεις. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα µέλη της 

οµάδας µπορούσαν να δουλέυουν ελεύθερα και προσανατολισµένα στο στόχο µε µια ξεκάθαρη 

δέσµευση από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Στην κατασκευαστική βιοµηχανία ακόµα και 

σήµερα είναι πολύ σπάνιο να βρούµε τέτοια project που οι εργαζόµενοι σε αυτά επιτρέπεται να 

σχεδιάζουν και να εργάζονται στην προετοιµασία και σχεδιασµό του project. 

 

Τα µέλη της οµάδας αναφέρονται στην συγκεκριµένη εργασία ως πολύ ένδιαφέρουσα, οι 

συζητήσεις ήταν αντισυµβατικές και ότι οι λύσεις πάντα έµοιαζαν να εµφανίζονται. Η 

αρχιτέκτων αναφέρεται στην εµπειρία της µε την φράση « επιτέλους συνάντησα ένα 

κατασκευαστή που να καταλαβαίνει» και χρησιµοποιεί πολλές φορές την φράση για να 

εξηγήσει « αυτός είναι ο λόγος που τα σπίτια ήταν τόσο καλά». 

Ο πυρήνας της οµάδας είχε µια οµάδα από αντιπροσώπους της Skanska και της IKEA που 

αναφερόταν και καθώς το project εξελισσόταν µια µεγαλύτερη οµάδα αναπτύχθηκε µέσα 

στην Skanska που συνείσφερε µε ιδέες και δεξιότητες. Καθώς η εργασία του σχεδιασµού των 

κτιρίων και των διαµερισµάτων προχωρούσε ξεκίνησαν οι επαφές µε πιθανούς προµηθευτές 

υλικών και συστηµάτων. 

Άρα υπήρχε µια αναγνώριση και επίγνωση για τα κόστη του προϊόντος σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του καταναλωτή σε όλα τα µέλη που εµπλέκονταν από την αρχή του project. Με την 

στενή συνεργασία της κατασκευαστικής δεξιότητας, γνώσης της διακόσµησης και εµπειρίας 

της καταναλωτικής αξίας στην κατοικία και αρχιτεκτονική σχηµατίστηκε το Bo Klok project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 59 

4.2.3. O ορισµός των συστηµάτων 

 

Σχήµα 28: Βήµα 3 βασικός ορισµός του συστήµατος 
 

Ο βασικός ορισµός του συστήµατος της υπόθεσης θα µπορούσε να ήταν σε αυτό το 

σηµείο: 

 

Ένας οργανισµός καθοδηγούµενος από την Skanska και την ΙΚΕΑ, µε εταιρείες από 

την κατασκευαστική βιοµηχανία που σχεδιάζει, παράγει και πουλά κατοικίες στην 

Σουηδική αγορά σε ανθρώπους µε κανονικά εισοδήµατα, όπως ανύπαντροι, φοιτητές και 

ηλικιωµένοι. 

 

Άρα, στον ορισµό του συστήµατος οι πελάτες είναι οι καταναλωτές, η προσδιορισµένη 

οµάδα πελατών. Ένας άλλος ορισµός θα µπορούσε να ήταν ότι ο οργανισµός στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία ήταν οι πελάτες αλλά σε αυτό το project η εστίαση στον πελάτη 

ήταν εµφανώς και ξεκάθαρα επικοινωνηµένη. 

Οι πρωταγωνιστές του συστήµατος είναι ο οργανισµός της κατασκευαστικής βιοµηχανίας 

και η IKEA. Αυτοί οι εµπλεκόµενοι περιέχουν πρωταγωνιστές στις αλυσίδες εφοδιασµού, όπως 

παραγωγοί υλικών, µεταφορικές εταιρείες, σχεδιαστές, κατασκευαστές και εργολάβοι. Η 

µετατροπή στο σύστηµα είναι ο σχεδιασµός, η παραγωγή και οι δραστηριότητες πώλησης ήταν 

τα µέρη που δινόταν έµφαση. Μια άλλη εξήγηση του συστήµατος είναι ίσως το να παρέχουµε 

στον καταναλωτή κατοικίες, ένας στόχος που πηγάζει από την παλαιά πολιτική παράδοση της 

Σουηδίας και είναι κοντά στην ιδέα των IKEA το «να παράγουµε προϊόντα για τον απλό 

άνθρωπο». Η Skanska προσπαθούσε να ενεργεί ως ιδιοκτήτης του συστήµατος ενώ ο ρόλος της 

ΙΚΕΑ ήταν πιο παθητικός. Ο βασική  περιβαλλοντολογική σταθερά ήταν οι συνθήκες της 

Σουηδικής αγοράς για την κατασκευή κατοικιών. 
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4.2.4. Ανάπτυξη ενός σχεδίου 

 

 

Σχήµα 29: Βήµα 4 στη µεθοδολογία των συστηµάτων: ανάπτυξη εννοιολογικού µοντέλου 
 

 

Στο σχέδιο του project που δηµιουργήθηκε από τον project µάνατζερ µια νέα ολιστική 

φιλοδοξία αναδύθηκε προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο κόστους. Το σταθερό 

κόστος οδήγησε σε πλειάδα αντισυµβατικών λύσεων για το project. 

 

Χρειαζόταν µια υψηλά ποιοτική παραγωγική φάση, δεν υπήρχε χώρος για λάθη, ζηµιές ή 

απώλειες. Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και σύντοµος χρόνος παραγωγής µια 

έγκαιρη απόφαση έπρεπε να παρθεί για την προκατασκευή µερών του σπιτιού. Ο project 

µάνατζερ είχε την άποψη ότι για να µειωθεί το κόστος το εγχείρηµα έπρεπε να 

βιοµηχανοποιηθεί. Ένας κατασκευαστής οικογενειακών κατοικιών η Myresjohus που άνηκε 

στην Skanska επιλέχτηκε σαν συνεργάτης από τις πρώτες συζητήσεις. Είχε την τεχνική να 

παράγει µέρη της κατοικίας και το ζητήθηκε να συµµετάσχει στην αρχική σχεδιαστική φάση 

και να συνεισφέρει µε την γνώση τους. 

 

Ο project µάνατζερ κατάφερε να γεφυρώσει µικρές διαφορές στην κουλτούρα που υπάρχουν 

µεταξύ της παραδοσιακής κατασκευαστικής βιοµηχανίας και τον µικρών κατασκευαστών 

κατοικιών. Από την πλευρά ενός µικρού κατασκευαστή κατοικιών δεν ήταν και πολύ 

ενδιαφέρουσα δουλειά η παραγωγή και πώληση µερών κατοικίας αφού τα κέρδη θα ήταν πολύ 

χαµηλά. Παρόλα αυτά αυτή η εταιρεία καλέστηκε να συµµετέχει µε τις γνώσεις τους. 

 

Ισορροπώντας τις ζητήσεις µια αποδοτικής και αποτελεσµατικής κατασκευής και αυτό 

που εκτιµά ο πελάτης το Bo Klok σχεδιάστηκε. Μια πρόκληση για τον αρχιτέκτονα ήταν η 

µείωση του µεγέθους της κατοικίας και µια βελτιστοποίηση της εργονοµίας του προκειµένου 

να παραµείνει χαµηλά το κόστος. Ο αρχιτέκτονας είχε την φιλοδοξία να χρησιµοποιήσει χώρο 

και φως για να αποζηµιώσει για την µείωση του χώρου. Αυτό επιτεύχθηκε µε την χρήση ενός 
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ασυνήθιστου ύψους της οροφής των δωµατίων: 2,60 µέτρα σε σχέση µε το 2,40. Όλα τα 

διαµερίσµατα θα πρέπει να είχαν περισσότερο φως από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα 

παράθυρα ήταν µεγαλύτερα θέση τους χαµηλότερα από τα άλλα σπίτια. Οι ιδέες αυτές 

δουλευτήκαν σε µια σειρά από σχέδια στα πρώτα αποτελέσµατα. Ο αρχιτέκτονας µετέφερε 

τεχνογνωσία από ένα προηγούµενο project «Allemanshuset». Μια κατοικία αποτελούµενη 

από έξι διαµερίσµατα σε δυο επίπεδα σχεδιάστηκε. Μια εξωτερική σκάλα οδηγούσε στα τρία 

πάνω διαµερίσµατα. Αυτού του τύπου κατοικία θεωρήθηκε ως το µεγαλύτερο δυνατό µέγεθος  

ώστε να µην συνδεθεί µε παλαιότερους τύπους κατοικίας. 

Ο αρχιτέκτονας αναφερόταν στα σχέδια του ως « Υψηλή ποιότητα µε χαµηλό κόστος», 

«Κατοικίες για το ευρύ κοινό µε µικρό πορτοφόλι». ∆ήλωσε από την αρχή ότι ήταν 

ζητούµενο να µειωθεί η ποιότητα του προϊόντος αλλά ήταν επίσης γνωστό από την αρχή ότι 

τα σπίτια του project θα έπρεπε να ήταν πανοµοιότυπα προκειµένου να επιτρέψουν µια 

βιοµηχανικού τύπου τεχνική. Σύµφωνα µε την αρχιτέκτονα αυτή ήταν µια συνηθισµένη 

ανεξέλεγκτη επιθυµία µεταξύ των κατασκευαστών και αρχιτεκτόνων που τέθηκε υπό έλεγχο 

κατά την διάρκεια του project. 

 

Η  πεποίθηση του ότι ήταν δυνατή η κατασκευή ωραίων κατοικιών µέσω µιας βιοµηχανικής 

προσέγγισης ήταν κάτι ενδιαφέρον για τους Σουηδούς.  Από τις µέρες του εθνικού 

προγράµµατος κατοικιών (1965-1975) η βιοµηχανική παραγωγή κατοικιών είχε κακή φήµη. 

Εδώ εξαρχής αποφασίστηκε ότι η επαναλαµβανόµενη παραγωγή µε βιοµηχανική προσέγγιση δεν 

ήταν µόνο δυνατό αλλά και απαραίτητο. 

 

Οπότε τα αρχικά σχέδια συζητήθηκαν µε την Myresjohus που αργότερα δηµιούργησε τα 

προσχέδια. Με την βαθειά γνώση των κανόνων της παραγωγής η Myresjohus πρότεινε 

κάποιες αλλαγές. Αυτό οδήγησε σε διενέξεις και συζητήσεις αλλά οι λύσεις –µερικές φορές 

συµβιβασµοί- κατέληγαν στην επαναληπτική διαδικασία. Η Myresjohus για παράδειγµα είχε 

πρόβληµα στο να δεχτεί το σχέδιο των διαµερισµάτων γιατί ήταν σχεδιασµένα να ταιριάζουν 

µε ένα ειδικό καναπέ ή βιβλιοθήκη αλλά δεν ταίριαζαν µε την παραγωγική µονάδα του 

συστήµατος που αναπτύχθηκε από το εργοστάσιο της Myresjohus. Άλλες διενέξεις µε το 

σύστηµα παραγωγής δηµιούργησε το µεγάλο ύψος των δωµατίων. 

 

Εδώ παρατηρούµε µια ενδιαφέρουσα αντίθεση µεταξύ µια πελατο-κεντρικής παραγωγής και 

του αντίθετου σαν µια εικόνα της ελπιδοφόρας εργασίας σε αυτή την φάση του project. 
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Η Myresjohus δεν χρησιµοποιούσε συνήθως εξωτερικούς αρχιτέκτονες αλλά ο 

αρχιτέκτονας του Bo Klok θεωρεί ότι η χρήση εξωτερικών αρχιτεκτόνων είναι µια σηµαντική 

βελτίωση για τους παραγωγούς µικρών κατοικιών αφού κάποιες λεπτοµέρειες των project 

τους δεν  ήταν τόσο όµορφες. Η αρχιτέκτονας ήταν πρόθυµη να συµβιβαστεί µε κάποιες 

παρατηρήσεις και όπως τόνιζε η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιµη γιατί συχνά στα κανονικά 

project η κατασκευαστική έκανε αλλαγές σε ότι  θεωρούσαν άσχετο µε την παραγωγική 

διαδικασία. Αυτές οι λεπτοµέρειες µπορεί να ριψοκινδυνέψουν ολόκληρο το project καθώς 

είναι πολύ σηµαντικές. 

Ο διακοσµητής και ο αρχιτέκτονας αποφάσισαν τρεις διαφορετικούς εξωτερικούς 

χρωµατισµούς και έξι επιλογές για το εσωτερικό περιβάλλον. Ο στόχος ήταν το project να 

ταιριάζει στην πλειοψηφία του εξωτερικού περιβάλλοντος της Σουηδίας. Η αρχιτέκτονας 

ήθελε να δηµιουργήσει µια πιο µοντέρνα έκδοση αλλά η ιδέα δεν έγινε αποδεκτή. Το Bo Klok 

αποτελείται από έξι διαµερίσµατα µε το σχέδιο του κτιρίου να ταιριάζει στην Σουηδική εξοχή 

και παραδόσεις  (Σχέδιο 30). Μια οµάδα από πέντε ή έξι διαµερίσµατα χτίζονται σε ένα  

project. Ο αριθµός των κατοικιών κρατήθηκε χαµηλά για να µην δηµιουργήσει την εντύπωση 

πολυκατοικίας που θεωρείται αρνητικό. 

 

 

Σχήµα 30: Ένα παράδειγµα Bo Klok κατοικίας 
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Ο project µάνατζερ προσπάθησε για ένα υψηλό επίπεδο προ-κατασκευής και η φιλοδοξία 

ήταν να συµπεριληφθούν τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά καλώδια σαν µέρη για παράδειγµα 

των εξωτερικών τοίχων από την Myresjohus. Οι αντιπρόσωποι της Myresjohus αρχικά 

προσπάθησαν να καθυστερήσουν αυτές τις ιδέες αφού θεωρούσαν δεν ήταν καλή ιδέα. ∆εν 

προχώρησαν ποτέ τόσο στα δικά τους σχέδια. Ο project µάνατζερ επέµεινε και αποφάσισε ότι 

τέτοιου είδους εγκαταστάσεις έπρεπε να συναρµολογηθούν εν µέρει από το εργοστάσιο της 

Myresjohus. (Σχέδιο 31) 

 

 

 

Σχήµα 31: Εγκαταστάσεις σε ένα τοίχο 

 

Αλλά προκειµένου να µειωθούν τα κόστη σηµαντικά δεν ήταν αρκετό η επικέντρωση 

στην παραγωγική διαδικασία στο εργοτάξιο και σύντοµα η Skanska οδηγήθηκε στα 

παραδοσιακά αγοραστικά πρότυπα και τις αλυσίδες εφοδιασµού. Η ροή των υλικών των 

εργολάβων αποδείχτηκε σύντοµα ότι αποτελούσε ένα µεγάλο µερίδιο του συνολικού κόστους 

που παραµένει έξω από τις µελέτες. Στο αγοραστικό τµήµα της Skanska τα σχέδια του 
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τµήµατος  έγιναν σύµφωνα µε τις οδηγίες νωρίτερα και τα σχέδια αυτά προσφέρθηκαν στο 

project.  

 

Από τι είδαµε όταν η διαχείριση του project εννοιολογικά αποφάσισε τι να χτίσει ένα έντονο 

κυνήγι για µείωση του κόστους ξεκίνησε µέσα από την έρευνα πώς να το κατασκευάσει 

ακριβώς. Αύτός ο τρόπος εργασίας µπορεί να συγκριθεί µε την συµβατική βιοµηχανία όπου 

κάθε κοµµάτι της παραγωγής αναλύεται. Είναι αξιοσηµείωτο για την συµβατική 

κατασκευαστική βιοµηχανία ότι όλες οι δραστηριότητες και η ανάλυση έγινε πριν την αρχή της  

παραγωγής των κατοικιών.  

 

Η ΙΚΕΑ ακόµα πρόσφερε οικονοµική και διακοσµητική βοήθεια στο πελάτη των Bo Klok 

project και ακόµα µια δώρο-επιταγή αξίας 400 Ευρώ για καινούρια έπιπλα, δωρεάν παράδοση 

και δυο ώρες δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Πληροφορίες για τα τοπικά Bo Klok project 

δίνονταν από τοπικά διαφηµιστικά και εµπορικά κέντρα των IKEA. Οι πελάτες που 

ενδιαφέρονταν  για το project πήγαιναν στην IKEA για να εγγραφούν. 

 

4.2.5. Μια µικρή επανάσταση 

 

 

 

Σχήµα 32: Βήµα 5 – σύγκριση µεταξύ βήµατος 1 και 4 

 

Πώς µειώθηκαν τα κόστη στο Bo Klok; Αυτό επιτεύχθηκε µε την βελτίωση των σχέσεων µε 

τους προµηθευτές, νέα συστήµατα παραδόσεων και ένα υψηλό επίπεδο προ-κατασκευασµένων 

κοµµατιών παραδιδόµενων στο εργοτάξιο µε ένα καλά δοµηµένο τρόπο. Τέτοιες µέθοδοι δεν 

είναι συνηθισµένες στα παραδοσιακά κατασκευαστικά project. 

Κάθε παράδοση στο εργοτάξιο ήταν προσεχτικά σχεδιασµένη και µία απόδοση just-in-time 

ήταν αναµενόµενη. Αυτή η ενέργεια προϋποθέτει µια σειρά από προσεχτικά σχεδιασµένες 

ενέργειες στο εργοτάξιο. Μόνο δραστηριότητες που προσθέτουν αξία πρέπει να εκτελούνται, δεν 
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υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο. Αυτό συµπεριλαµβάνει ότι οι µεταφορικές και οι προµηθευτές 

επίσης αποδίδουν µε ένα τρόπο που να µπορεί να προβλεφθεί και να τεκµηριωθεί. Τα µέρη της 

κατασκευής και τα προϊόντα ήταν πακεταρισµένα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο φέροντας τα 

αναγκαία στοιχεία και τα αγαθά ήταν φορτωµένα σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές (Σχέδιο 

33). Η εκφόρτωση διαχειριζόταν µε µια προσεκτικά αποφασισµένη σειρά και τα περισσότερα 

µέρη συναρµολογούνταν αµέσως µετά την παράδοση. Οι συµµετέχοντες αναφέρονται σαν ιδέα 

εµπνευσµένη από την ΙΚΕΑ. « Τα πάντα παραδίδονταν σε επίπεδα πακέτα». ∆εν φαίνεται να 

υπάρχει ένα σαφή µοντέλο αλλά η ιδέα να αλλάξουν τα πράγµατα πέτυχε. 

 

 

 

Σχήµα 33: Just-in-time παράδοση στο Bo Klok project 

 

 Με το να µην ξεφορτώνονται τα υλικά σε ένα προσωρινό σηµείο παντού στο εργοτάξιο οι 

συνθήκες παράδοσης του εργοταξίου βελτιώθηκαν σηµαντικά. Ήταν µια αξιοσηµείωτη 

βελτίωση σε σχέση µε προηγούµενες µελέτες. Όλες αυτές οι προσπάθειες ενσωµάτωσης στην 

αλυσίδα εφοδιασµού είναι αποτέλεσα της δουλειάς των συµµετεχόντων που επιβλέπονται από 

τον κατασκευαστή και οδηγούν στην µείωση του κόστους. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 66 

Στο Bo Klok project οι είσοδοι είναι στην κατασκευαστική διαδικασία είναι πάντα οι ίδιες 

σε όλα τα project και το ίδιο και το αποτέλεσµα. Γι’ αυτό είναι δυνατόν η χαρτογράφηση της 

διαδικασίας µετατροπής και αυτό είναι βαρυσήµαντο δεδοµένου ότι κάθε project δεν είναι 

µοναδικό. Αυτό γινόταν και φυσικά όπως πάντα όταν χαρτογραφείς τις διαδικασίες πιθανές 

βελτιώσεις ανακαλύπτονται. Όλες οι δραστηριότητες επισηµάνθηκαν και ο χρόνος και το κόστος 

µειώθηκαν. 

Η Skanska είχε την φιλοδοξία να ελέγξει όλα τα κόστη και αυτό ήταν µια αξιόπρόσεκτη 

ολιστική προσέγγιση Η πρόθεση ήταν να µην αφήσουν κοµµάτι του project αναπάντητο. 

Παραδοσιακά οι εργολάβοι συµπεριλαµβάνουν στην προσφορά τους για την εργασία και τα 

υλικά αλλά στο Bo Klok project η Skanska ήθελε να µειώσει το συνολικό κόστος άρα και το 

κόστος των εργολαβιών και γι’ αυτό αποφάσισαν να αγοραστούν από αυτούς τα υλικά και οι 

εργολάβοι να εκτελέσουν µόνο την καθαρή τους κατασκευαστική εργασία. Οι παραδόσεις στα 

εργοτάξια µειώθηκαν σε αριθµό και επιλέχθηκε η εταιρεία logistics ASG για να εκτελέσει 

σχεδόν όλο το µεταφορικό έργο. (Σχέδιο 34) 

 

 

Σχήµα 34: Just-in-time παράδοση στο Bo Klok project 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 67 

H Myresjohus AB χρησιµοποιήθηκε ως σταθµός συγκέντρωσης και πολλά διαφορετικά 

κατασκευαστικά υλικά και προϊόντα φορτώνονταν µαζί στο ίδιο φορτίο και σειρά φόρτωσης 

ταίριαζε µε την σειρά ξεφορτώµατος στο εργοτάξιο. (Σχέδιο 33) Η φιλοδοξία ήταν να µειωθεί ο 

αριθµός των υλικών που αργότερα θα έπρεπε να διαχειριστεί και να µεταφερθεί στο εργοτάξιο. 

 

Για τον έλεγχο των κατασκευαστικών υλικών π.χ. στην φόρτωση, παράδοση και 

συναρµολόγηση στο εργοτάξιο ένα µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης των στοιχείων 

ενσωµατώθηκε στο ήδη υπάρχων σύστηµα της Myresjohus. 

 

Τα φορτηγά που χρησιµοποιούνταν για την µεταφορά των προ-κατασκευασµένων µερών 

ήταν όλα εξοπλισµένα µε γερανάκι για να µπορούν να παραδώσουν κατάλληλα στο εργοτάξιο. 

Προκειµένου να µπορούν να ξεφορτώσουν δίπλα στο χώρο συναρµολόγησης αποφασίστηκε 

συγκεκριµένη διάταξη των δρόµων στο εργοτάξιο. Οι παραδόσεις έπρεπε να φθάνουν σε 

συγκεκριµένο κατασκευαστικό επίπεδο και το προσωπικό να γνωρίζει τι να περιµένει και την 

κατάσταση στο εργοτάξιο. 

 

Σχήµα 35: Κατασκευαστικό µέρος ειδικό να διευκολύνει το ξεφόρτωµα 
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Όλα τα µέρη είχαν ειδικό τρόπο σύνδεσης ώστε να επιτρέπουν το ξεφόρτωµα (Σχήµα 35). 

Προϊόντα από διαφορετικές οµάδες ήταν συσκευασµένα µαζί και παραδίδονταν στο χώρο που 

αργότερα θα τοποθετούνταν (Σχήµα 36).  

 

Σχήµα 36: Κατασκευαστικά υλικά τοποθετηµένα στο χώρο συναρµολόγησης 

 

Όλα τα κατασκευαστικά υλικά και προϊόντα συµπεριλαµβάνονταν στην κεντρική αγοραστική 

συµφωνία που διαπραγµατεύτηκε το κεντρικό αγοραστικό τµήµα της Skanska. Αυτό σήµαινε ότι 

όπου µπορούσε χρησιµοποιήθηκαν τα υπάρχοντα συµβόλαια και άλλες γράφτηκαν καινούρια. 

Ειδικοί όροι αναπτύχθηκαν από τον project manager και δόθηκαν λεπτοµερείς οδηγίες για τον 

τρόπο παραδόσεων των προµηθευτών.  

 

Έτσι το σχέδιο του Bo Klok ήταν από πολλές απόψεις αντισυµβατικό και καινοτόµο. Από 

την πλευρά των logistics παρουσιάστηκαν πολλές µοναδικές λύσεις. Η φιλοδοξία να γίνει 

προσπάθεια να αναλυθεί και να αλλάξουν τα πρότυπα των παραδόσεων προκειµένου να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα σήµαινε δοµικές αλλαγές ώστε να 

µειωθεί το κόστος. Ο προσεχτικός σχεδιασµός του πώς διαφορετικοί τύποι κατοικιών θα 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 69 

επηρέαζαν τα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού συµπεριλαµβανόµενων των 

µεταφορικών και την συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της παραγωγής στο 

εργοτάξιο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το project διέφερε από όλα τα προηγούµενα project 

κατοικιών στην αγορά και οδήγησε σε µείωση του κόστους σε όλα τα µέρη του project. 

Από την οπτική της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού µπορούµε να βρούµε κάποια 

κριτήρια ( Πίνακας 37). 

 

 

Σχήµα 37: Ενέργειες που µας οδηγούν προς µια προσέγγιση διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασµού 

 

 

4.2.6. Εισαγωγή στην αγορά 

 

Σχήµα 38: Τα τελικά βήµατα της µεθοδολογίας των συστηµάτων; Αλλαγές για να βελτιωθεί η κατάσταση 

 

 

Η Skanska προχώρησε το project µε πολλές καινοτόµες λύσεις που δεν είχαν ξανά 

εφαρµοστεί στην Σουηδική κατασκευαστική βιοµηχανία. Το Bo Klok παρουσιάστηκε στην 

αγορά και ξεκίνησε η παραγωγή των πρώτων project.  
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Το τµήµα αγορών της Skanska µάλλον γνώριζε ότι η αλλαγή των κατασκευαστικών 

αγοραστικών προτύπων για την αγορά των υλικών κατασκευής θα γνώριζε αντίσταση από 

κάποιους παράγοντες του συστήµατος. Η δυσκολίες λόγω της διαφορετικής κουλτούρας 

υποτιµήθηκαν και µάλλον δεν λήφθηκαν υπόψη. Αυτή η έλλειψη προβληµατισµού και ανησυχίας 

µάλλον πηγάζει και από την ξεροκέφαλη επιθυµία να γίνει επίδειξη της δύναµης. Όλες οι 

αλλαγές σε σχέση µε τα συµβατικά κατασκευαστικά project δεν συζητήθηκαν, εξηγήθηκαν ή 

διαπραγµατεύτηκαν µε τους παράγοντες του συστήµατος. Ακόµα δεν υπήρχε οµοψυχία και 

υποστήριξη  εσωτερικά της Skanska. Η κουλτούρα του εργοταξίου είναι δυνατή κουλτούρα µέσα 

στον οργανισµό της Skanska. Υπήρχε µια απροθυµία για την προ-κατασκευή αφού αυτές οι 

µέθοδοι δεν θεωρούνταν «κανονικές» κατασκευές. 

Η Myresjohus έπρεπε να παράγει τα προ-κατασκευασµένα µέρη σε µια ξεχωριστή 

παραγωγική γραµµή αφού δεν ταίριαζαν µε τις προδιαγραφές του συστήµατος του εργοστασίου. 

Σε κάποιες περιοχές χρησιµοποιήθηκε ένας υψηλότερος βαθµός προ-παραγωγής αφού δεν 

γνώριζε πόσο µεγάλος θα ήταν ο όγκος των αναγκών και επίσης αµέλησαν να κάνουν κάποιες 

επενδύσεις για τις ειδικές συνθήκες κατασκευής. 

 

 

4.3.   Το Bo Klok στην αγορά  

 

4.3.1. Αντιδράσεις 

 

 

Σχήµα 39: Για άλλη µια φορά το πρώτο βήµα της µεθοδολογίας των συστηµάτων; Η καινούρια κατάσταση χωρίς 
δοµή 

 

Το Bo Klok παρουσιάστηκε στην αγορά και η αντίδραση των καταναλωτών και των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης ήταν ιδιαίτερα  θετική. Οι πελάτες µαζεύονταν στα εµπορικά 

κέντρα των ΙΚΕΑ προκειµένου να γραφτούν για να αποκτήσουν ένα διαµέρισµα Bo Klok και 

αυτό είχε την προσοχή των Σουηδικών MME. 
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Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην Σουηδική αγορά κατοικίας – και 

κυρίως γιατί οι υπόλοιπε κατασκευαστικές δεν µπορούσαν να παρουσιάσουν ένα προϊόν που 

η πλειοψηφία των καταναλωτών να µπορούν να ζητήσουν- το project είχε µεγάλη επιτυχία. Η 

ποιότητα του προϊόντος και το σηµαντικά χαµηλό κόστος σε σχέση µε άλλα προϊόντα έκαναν 

το Bo Klok να περιγράφεται και από τα ΜΜΕ και από τις έρευνες στους καταναλωτές ως 

επιτυχηµένο. Η Skanska είχε πρόταση να παρουσιάσει την ιδέα τους και στην αγγλική αγορά. 

 

Το project είχε καταφέρει το στόχο του να προσφέρει δηλαδή κατοικίες στο επιθυµητό 

επίπεδο κόστους αλλά ακόµα δεν ήταν ξεκάθαρο αν το project ήταν κερδοφόρο για τις εταιρίες 

του συστήµατος π.χ. την Skanska και την Myresjohus. 

 

Τώρα το πλάνο ήταν να αρχίσει η κατασκευή των Bo Klok project σε πολλές Σουηδικές 

πόλεις αλλά τέθηκαν περιορισµοί από την αρχή του project ώστε ελεγχθεί η ανάπτυξη στην 

αγορά: όχι πολλά κτίρια στο ίδιο µέρος (18-36 διαµερίσµατα, δηλαδή το µέγιστο 6 

πολυκατοικίες) και όχι πολλά  project στην ίδια πόλη. 

Αλλά τα σχέδια του τµήµατος αγορών δεν ήταν δυνατό να εφαρµοστούν πλήρως. 

Πολλοί από τους παραγωγούς υλικών, που κανονικά πουλούσαν σε εργολάβους, δεν ήταν 

διατεθειµένοι να πουλήσουν απευθείας στην Skanska. Οι διαπραγµατεύσεις οδήγησαν την 

Skanska στο να πείσει ένα µεγάλο λιανέµπορο από κάθε κατηγορία υλικών εγκατάστασης να 

πουλήσουν απευθείας για το Bo Klok αλλά η Skanska επιτρεπόταν να αγοράσει µόνο για το 

συγκεκριµένο project υλικά µε αυτό τον τρόπο. Το συγκεκριµένο project σύµφωνα µε τους 

απρόθυµους λιανέµπορους να θεωρηθεί ως βιοµηχανικό και γι’ αυτό µπορούσαν να 

πουλήσουν τα υλικά απευθείας. Μια σηµαντική µείωση επιτεύχθηκε για τα υλικά του project 

και οι εργολάβοι θα πρόσφεραν µόνο εργασία στον εργοτάξιο. Αυτό σήµαινε ότι η Skanska 

θα παρείχε τα υλικά κι οι εργολάβοι τις δεξιότητες τους και τις υπηρεσίες τους. Αυτό ήταν µια 

υποχώρηση από την αρχική πρόθεση της Skanska να αγοράσει κατευθείαν από τον παραγωγό. 

Πριν το τέλος των διαπραγµατεύσεων το πρώτο project είχε περάσει στην 

κατασκευαστική φάση. Για παράδειγµα οι ηλεκτρολόγοι συνηθισµένοι από την επικρατούσα 

κατάσταση περίµεναν ότι θα προσφέρουν και τα υλικά εκτός από την εργασία. Οπότε οι 

ηλεκτρολόγοι αγόρασαν τον εξοπλισµό από τους τοπικούς λιανέµπορους. Αλλά επειδή οι 

προ-κατασκευασµένοι τοίχοι δέχονταν µόνο ένα τύπο διακοπτών  αυτά που είχαν αγοράσει 

δεν ταίριαζαν. 

Όταν η συµφωνία έφθασε στην αγορά των υλικών των εργολάβων εκείνοι ισχυρίστηκαν 

ότι δεν θα ανταµειφθούν αρκετά αν πληρωθούν µόνο για τις υπηρεσίες τους και ήθελαν να 
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παρέχουν και τα υλικά. Η Skanska αρνήθηκε αφού αυτή ήταν η βασική ιδέα της αλλαγής των 

αγοραστικών προτύπων. Συνεπώς ξεκίνησε ένα άγριο ντιµπέιτ µε τις ενώσεις των εργολάβων 

που κατηγόρησαν την Skanska ότι προσπαθούσε να χαλάσει την δοµή της δουλειάς και ήθελε 

να τους καταστρέψει. 

 

Από τι φαίνεται αυτή αντιδικία κρύβει µια σύνθετη κατάσταση που αναπτύχθηκε τα 

τελευταία χρόνια. Σε ένα περιβάλλον αυξανόµενου ανταγωνισµού στην αγορά η ωριαία χρέωση 

µειώθηκε. Όση παραπάνω δουλειά και να χρειαζόταν θεωρούταν έξτρα και δεν χρεωνόταν. Μια 

µορφή αποζηµίωσης αποτελούσε η τιµή του εγκαθιστάµενου υλικού που χρεωνόταν στο 

κατασκευαστή και στον τελικό πελάτη µε αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών των υλικών. Άρα η 

συνολική χρέωση των εργολάβων αποτελούταν από  µια πολύ χαµηλή τιµή για τις υπηρεσίες και 

µια πολύ υψηλή για τα υλικά.  

∆εν είναι εύκολο να γίνει κατανοητό το τι γίνεται µε τις τιµές. Οι τιµοκατάλογοι έδειξαν 

µικτές τιµές προκειµένου να δικαιολογηθούν τα τιµολόγια στους πελάτες. Αλλά ένα µπερδεµένο 

σύστηµα από εκπτώσεις στους εργολάβους έκαναν τις µικτές τιµές µη ελκυστικές. Κανένας δεν 

πλήρωσε αυτά τα ποσά. Αυτό οδήγησε σε µια κατάσταση από αγοραστικής πλευράς που ήταν το 

ίδιο πράγµα οι πωλήσεις από τους µεγάλους λιανέµπορους ή η αγορά των υλικών από τους 

εργολάβους. 

Οι τρεις εθνικοί λιανέµποροι ελέγχουν το 85% της επαγγελµατικής αγοράς και 

αγωνίζονται για τον έλεγχο της αγοράς. Ο συνδυασµός µικτών τιµών και µεγάλων εκπτώσεων 

χρησιµοποιήθηκε σαν ένα εργαλείο για να ελεγχθούν οι µικροί εργολάβοι. Η µελέτη της 

κατάστασης έδειξε το ίδιο πράγµα για τα υδραυλικά, ηλεκτρικά και άλλες εγκαταστάσεις και οι 

παραγωγοί, οι λιανέµποροι και οι εργολάβοι κέρδιζαν από την κατάσταση και οι τιµές 

αυξάνονταν και οι κατασκευαστικές και οι πελάτες δεν είχαν καµιά εναλλακτική και καµία 

πιθανότητα να αναλύσουν τα κόστη. 

Συνεπώς οι εργολάβοι που ήθελαν να εργαστούν για την Skanska κατά την διάρκεια του 

project αντιµετώπιζαν πρόβληµα. Οι λιανέµποροι τους απειλούσαν ότι θα αρνηθούν να τους 

πουλήσουν και για τις υπόλοιπες δουλειές τους εάν δεχτούν να εργαστούν για την Skanska στο 

Βο Klok. Αυτό σήµαινε µεγάλο ρίσκο για αυτούς και επίσης η Skanska αντιµετώπιζε πρόβληµα 

στην εύρεση εργολάβων σε κάποια από τα project της. 

 

Σε κάποια από τα πρώτα Bo Klok οι τοπικοί οργανισµοί της Skanska είχαν πρόβληµα να 

αποδεχτούν τις απαιτούµενες εργασιακές ρουτίνες που δηµιουργήθηκαν µε το σχεδιασµό της 

ιδέας. Οι διευθυντές των εργοταξίων παραδοσιακά αποφάσιζαν εκείνοι για την παραγωγική 
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µέθοδο και τεχνική και αυτό δηµιούργησε προβλήµατα. Σε ένα project ο διευθυντής του 

εργοταξίου επέµεινε να αλλάξει η σειρά παραγωγής κατά την κατασκευή της οικοδοµής. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα πολλές επιπλοκές π.χ. τα προ-κατασκευασµένα µέρη έπρεπε να 

αποθηκευτούν για µέρες πριν χρησιµοποιηθούν. Όλα τα υλικά που αποθηκεύονταν στο 

εργοτάξιο έπρεπε να µετακινηθούν πολλές φορές και αυτό επέφερε ζηµιές. Επίσης µόνο τα 

φορτηγά διέθεταν κατάλληλο γερανό για την µεταφορά τους. Αυτό το project έκανε διπλάσιο 

χρόνο να υλοποιηθεί σε κάποιες κρίσιµες του φάσεις σε σχέση µε άλλα. 

Ήταν επίσης δύσκολο να συντονίσεις project σε όλη την Σουηδία και η ιδέα 

χρησιµοποιήσεις των ίδιων συνεργείων παντού για επαναλαµβανόµενη παραγωγή παρόλο που 

ήταν καλή ήταν δύσκολο να έχεις την οµάδα διαθέσιµη αφού δεν µπορούσε να 

προγραµµατιστεί εύκολα το πότε θα ξεκινούσαν τα project. 

Επίσης το να θέσει υπό έλεγχο τις ροές των εργολάβων αποδείχτηκε πιο µπερδεµένο 

από αυτό που περίµεναν. Οι συζητήσεις και οι διαπραγµατεύσεις ήταν απογοητευτικές. Οι 

διάφοροι παράγοντες δεν είχαν την διάθεση να µοιραστούν τα κόστη τους. 

Αυτό σήµαινε ότι η Skanska έπρεπε να εγκαταλείψει το κυνήγι µείωσης σε ένα µεγάλο 

ποσοστό των συνολικών κατασκευαστικών κοστών δηλαδή αυτά που σχετίζονταν µε τους 

εργολάβους. Αλλά η Skanska  αποφάσισε να αγοράσει τα υλικά για τους εξαερισµούς, 

ηλεκτρικές  και υδραυλικές εργασίες ξεχωριστά από τι αντίστοιχες εργασίες. Αυτό δυναµίτισε 

την κατάσταση αφού για παράδειγµα η ενώσεις των εργολάβων άσκησαν δριµύ κριτική στο 

τύπο και πολλοί χονδρέµποροι σταµάτησαν να συνεργάζονται είτε µε την Skanska είτε µε 

τους εργολάβους που συνεργαζόταν. Πολλοί εργολάβοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν γι’ αυτό 

το λόγο. 

 

Το σχέδιο του Bo Klok δεν εισήχθηκε στην κατασκευαστική βιοµηχανία χωρίς 

προβλήµατα και ήταν οι παράγοντες τις παραδοσιακής βιοµηχανίας που διαµαρτυρήθηκα. Μια 

εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι δοµικές αλλαγές στις υπάρχουσε αλυσίδες εφοδιασµού 

προσπαθήθηκαν αλλά απουσίαζαν τα µοντέλα διαπραγµάτευσης µε τους άλλους παράγοντες της 

κατασκευής. 

Ένας άλλος λόγος είναι ότι µια σειρά από δραµατικές αλλαγές προσπαθήθηκαν να γίνουν 

σε ένα περιβάλλον που για πολύ καιρό δεν είχε βιώσει καµία δραµατική και δοµική αλλαγή. Οι 

άλλοι παράγοντες δεν δέχτηκαν ότι ο προσανατολισµός στο πελάτη ήταν οδηγός για δοµικές 

αλλαγές. 
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Όσο για την υψηλή φιλοδοξία της προ-κατασκευής λίγες υποχωρήσεις έπρεπε να γίνουν 

από πλευράς project management. Για παράδειγµα οι προ-κατασκευασµένοι εσωτερικοί 

τοίχοι και τα προ-συναρµολογηµένα υδραυλικά που ήταν να εγκατασταθούν στο πάτωµα 

ήταν πολύ δύσκολο να χρησιµοποιηθούν για διάφορους λόγους 

 

Είναι δύσκολο να αποφασίσουµε για το ποια ήταν η αιτία αυτής της αποτυχίας. Είναι 

πιθανόν ο συνδυασµός του ότι οι προµηθευτές των υλικών δεν κατάφεραν να παραδώσουν τα 

προϊόντα µε τον τρόπο που έπρεπε και ότι οι µηχανικοί είχαν πολλές καινούριες ιδέες για την 

εγκατάστασή τους σε ένα project. 

Σε αυτά τα πρώτα κρίσιµα project πολλά πράγµατα δεν δούλεψαν τέλεια αλλά τα 

περισσότερα από αυτά µε την ενηµέρωση οδήγησαν στην ανάπτυξη της ιδέας. Είναι δύσκολο να 

καθορίσουµε αν οι προµηθευτές που ήταν απρόθυµοι να παραδώσουν για το Bo Klok 

πραγµατικά προσπάθησαν να αποδώσουν το καλύτερο όταν δοκιµαζόταν το καινούριο σύστηµα 

παραδόσεων στα αρχικά project. Ένας συνδυασµός ότι δεν είχαν συνηθίσει να δουλεύουν µε 

ρουτίνες  και ότι βασικά δεν ήθελαν να αποδειχτεί ότι οι ρουτίνες δουλεύουν οµαλά µπορεί να 

επηρέασαν το φιλόδοξο σχέδιο να δηµιουργηθούν καινούρια πρότυπα στην προµήθεια των 

υλικών εγκατάστασης. 

 

 

4.3.2. Αντιθέσεις 

 

 

Σχήµα 40: Το 2ο βήµα: εκφρασµένη η νέα κατάσταση του προβλήµατος 

 

Παρά τα προβλήµατα που  προέκυψαν λόγω της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, η 

Skanska πέτυχε τις προσπάθειες της. Αλλά το κεντρικό τµήµα αγορών της Skanska 

αντιµετώπισε τις αντιθέσεις µε τους αντιπροσώπους των εργολάβων, τους λιανέµπορους και 

τους παραγωγούς υλικών. Παρά το µέγεθος της σαν εταιρία η κριτική στην οποία εκτέθηκε 

επηρέασαν και το υπόλοιπο της αγοράς. Σε όλα τα κανονικά project της Skanska  αυτό 
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συζητιόταν στους κύκλους των εργολάβων παρά που το µερίδιο αγοράς των Bo Klok 

κατοικιών ήταν αµελητέο. Ήταν µια στρατηγική ερώτηση το πώς προχωράµε. 

Ήταν σωστό αυτό που γινόταν; Έπρεπε να προχωρήσουν τα Bo Klok project όπως ήταν 

ή έπρεπε να αλλάζουν τα αγοραστικά πρότυπα; Πρέπει να εντάξει σε αυτή την στρατηγική 

όλα τα project; Η Skanska έπρεπε να  αποφασίσει αν θα συνέχιζε µε τις καινούριες ιδέες στις 

αγορές ή θα σκεφτόταν σοβαρά τις επιπτώσεις των αντιθέσεων και ίσως έπρεπε να αποσύρει 

τις φιλοδοξίες για αλλαγή. 

Το κύριο πρόβληµα ήταν ότι το παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασµού άλλαξε και αυτό 

οδήγησε σε διαµάχη οι οποίες επηρέαζαν το Bo  Klok  και γενικότερα την κατασκευαστική 

αγορά. 

 

4.3.3. Ένα καινούριο σύστηµα 

 

Σχήµα 41: Το 3ο βήµα: νέος βασικός ορισµός του συστήµατος 
 

Μπορούσαν οι αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασµού του Bo Klok να χαρακτηριστούν σαν 

διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού; Η Skanska φάνηκε σαν ένας δυνατός ηγέτης του καναλιού 

αλλά ήταν µια προσπάθεια να διαχεριστεί τους οργανισµούς στις αλυσίδες για να φθάσει το 

κοινό στόχο ή απλά µια επίδειξη δύναµης; Οι υπόλοιποι παράγοντες συνεργάζονταν και 

συνεισέφεραν µε τις δεξιότητες τους ή απλά αντιστέκονταν στην αλλαγή; 

Ο νέος βασικός ορισµός είναι:  

 

Μια αλυσίδα εφοδιασµού, οδηγούµενη από  την Skanska, µε ενδιαφέροντες και ικανούς 

οργανισµούς στην κατασκευαστική βιοµηχανία, που ήθελαν να οδηγήσουν στην µείωση 

των δραστηριοτήτων που δεν προσφέρουν προστιθέµενη αξία στον εφοδιασµό των υλικών 

προκειµένου να καταφέρουν τις προσδοκίες του Bo Klok project δηλαδή να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες των καταναλωτών. 

 

Οι πελάτες είναι ακόµα οι καταναλωτές, παρόλο που αυτοί θα εξοικονοµήσουν πολλά 

χρήµατα. Οι παράγοντες είναι οι οργανισµοί οι οποίοι δεν είναι µόνο ενδιαφέροντες και ικανοί 
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αλλά προσπαθούν να µειώσουν τις δραστηριότητες χωρίς προστιθέµενη αξία. Η µετατροπή είναι 

η προµήθεια των υλικών που βελτιώνει την αποδοτικότητα. Το κεντρικό νόηµα είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη αλλά µέσα από την πρόοδο. Ο ιδιοκτήτης του συστήµατος είναι η 

Skanska και οι περιβαλλοντολογικοί περιορισµοί και όλα πρέπει να καλύψουν τις προσδοκίες 

του project 

 

4.3.4. Παρουσιάζοντας τα πρότυπα 

 

Σχήµα 42: Μια εισαγωγή στα εννοιολογικά µοντέλα του 4ου βήµατος της µεθοδολογίας των συστηµάτων 

 

Η Skanska µέχρι τώρα δεν ανέφερε για αλυσίδες εφοδιασµού ή διαχείριση αλυσίδας 

εφοδιασµού. Στο τµήµα αγορών της υπήρχαν µοντέλα που ονοµάζονταν αλυσίδες 

εφοδιασµού και υπήρχε ανάλυση της αξίας αλλά δεν χρησιµοποιούνταν συστηµατικά σαν 

εργαλείο. 

 

Οι διευθυντές του Bo Klok  project είχαν µια προσέγγιση κυρίως στις ενέργειες και πολλές 

στρατηγικές εµφανίζονται σαν κοινή λογική. Πολλές από τις αντισυµβατικές λύσεις εξηγήθηκαν 

από τον project manager σαν φυσιολογικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για φθάσουµε στο 

επιθυµητό επίπεδο κόστους- στόχο. 

Το νόηµα του τρίτου βήµατος στην µεθοδολογία των συστηµάτων ήταν να δηµιουργήσει µια 

κουβέντα για το σύστηµα. Η γενική ιδέα του µοντέλου των παραγόντων που συµµετέχουν στον 

εφοδιασµό των κατασκευαστικών υλικών σαν αλυσίδα εφοδιασµού παρουσιάστηκε πολλές 

φορές στους παράγοντες της κατασκευαστικής βιοµηχανίας για να διευκρινίσουν ότι αυτό που 

έγινε στο case study δεν είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο από πλευράς logistics. 

Όταν πρόκειται για εφοδιασµό υλικών σε κατασκευαστικό πρότζεκτ υπάρχουν – τουλάχιστον 

θεωρητικά αν και  µερικές φορές οι περιορισµένες  αξιοσηµείωτες ικανότητες παραµελούνται- 

πολλοί διαφορετικοί συνδυασµοί από οργανισµούς που µπορεί να αποτελουν την αλυσίδα που 

χρησιµοποιεί τους πόρους της για να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές ανάγκες. Αυτό θα 

µπορούσε να µοντελοποιηθεί σαν ένα δίκτυο επιχειρήσεων. (Σχήµα 43) 
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Σχήµα 43: Μια πολύπλευρη δοµή σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων που εφοδιάζει ένα εργοτάξιο µε υλικά 

 

Αλλά µια άλλη δυνατότητα µοντέλου είναι το µοντέλο της αλυσίδας εφοδιασµού. Όταν 

αγοραστούν τα υλικά από τον αγοραστή µια οµάδα από παράγοντες του δικτύου εξαιρούνται 

από την κατάσταση και µια άλλη οµάδα (Σχήµα 43) εµπλέκονται στις δραστηριότητες 

εφοδιασµού και αποτελούν µια αλυσίδα εφοδιασµού. 

 

 

Σχήµα 44: Ένα γενικό σχεδιάγραµµα των παραγόντων που αποτελούν ένα σύστηµα αλυσίδας εφοδιασµού 

 

 

Στο µοντέλο της αλυσίδας εφοδιασµού οι παράγοντες που δεν εµπλέκονται στην αγορά 

µένουν απ’ έξω (Σχήµα 45). Τώρα µόνο οι εταιρίες που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν µε το 

σύνολο των ικανοτήτων τους για προσφέρουν την ικανοποίηση στο πελάτη είναι µέρη της 

αλυσίδας εφοδιασµού. Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις αναδύονται από την πλευρά της διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασµού: 
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Όλοι είναι παράγοντες που προσθέτουν αξία στο σύστηµα; Ανταγωνίζονται µε άλλους 

παράγοντες της ίδιας θέσης ή ανταγωνίζονται µέσω της αλυσίδας που συµµετέχουν µε άλλες 

αλυσίδες; Πόσο είναι το συνολικό κόστος στην αλυσίδα της αποθήκευσης; Ποιες πληροφορίες 

µοιράζονται στους παράγοντες της αλυσίδας; Έχουν συµφωνήσει όλοι µε τους στόχους της 

αλυσίδας; Οι παράγοντες της αλυσίδας βλέπουν τους εαυτούς τους σαν µέρος της; 

 

 

Σχήµα 45: Μερική αλυσίδα εφοδιασµού στην κατασκευαστική βιοµηχανία 

 

Μπορεί να θεωρηθεί σαν µια συµπίεση ώστε να περιοριστούν οι δραστηριότητες που δεν 

φέρνουν αξία και να µειωθούν τα κόστη της αλυσίδας εφοδιασµού. Προσπαθώντας να 

εξαιρέσουµε κρίκους της αλυσίδας που δεν έχουν καµιά αξία για τον τελικό καταναλωτή είναι 

προσπάθειες για συµπίεση. 

 

 

Σχήµα 46: Ενοποίηση των κρίκων της αλυσίδας εφοδιασµού 

 

Στα µοντέλα αλυσίδας εφοδιασµού προσπάθειες για ενοποίηση µπορούν επίσης να φανούν. 

Η ενοποίηση µπορεί να εφαρµοστεί για να γλιτώσουµε χρόνο και χρήµα και να κινηθούµε 

διαδοχικά (Σχήµα 46) ή κάθετα (Σχήµα 47). 

 

 

Σχήµα 47: Ενοποίηση µεταξύ διαφορετικών αλυσίδων εφοδιασµού 
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Όµως η προοπτική της αλυσίδας εφοδιασµού απορρίφθηκε από πολλούς παράγοντες  που 

παρουσιάζονται στα µοντέλα. Σαν ερευνητική ενέργεια πολλές εκδόσεις µε παραλλαγές του 

θέµατος « logistics στις κατασκευές» πραγµατοποιήθηκαν και καθώς διαδόθηκε η λέξη 

πολλές παρουσιάσεις πραγµατοποιήθηκαν µετά από αίτηµα για διάφορες εσωτερικές 

εταιρικές συναντήσεις. 

 

Η ίδια η ιδέα να φανούν αν όλοι οι παράγοντες συνεισφέρουν στην καταναλωτική αξία 

έµοιαζε επιθετικό σε κάποιους. Στην κατασκευαστική κουλτούρα µε τα µοναδικά προϊόντα η 

αλυσίδα θεωρείτο σαν ένα µοντέλο χωρίς νόηµα αφού το κάθε project θα ήταν διαφορετικό. 

Ένα άλλο εµπόδιο που εµφανιζόταν κατά την διάρκεια παρουσίασης των µοντέλων ήταν το 

µπέρδεµα για την κατασκευαστική διαδικασία. – πού είναι ο πελάτης; Που είναι ο αρχιτέκτονας; 

Η κατασκευαστική βιοµηχανία και οι παράγοντες της δεν ήταν συνηθισµένοι σε µοντέλα 

αλυσίδας εφοδιασµού και αυτό παρεµποδίζει της συζητήσεις για δοµικές αλλαγές στης 

εφοδιαστικές δραστηριότητες.  

 

 

 

 

4.3.5. Το κλειδί της επιτυχίας 

 

 

 

Σχήµα 48: Βήµα 5 στην µεθοδολογία των συστηµάτων: µια νέα σύγκριση 4 & 2 

 

Από την πλευρά της αλυσίδας εφοδιασµού αυτό που συναντήσαµε ήταν ότι η Skanska λίγο 

πολύ δοκίµασε επιτυχώς να σχεδιάσει ξανά µερικές από τις αλυσίδες εφοδιασµού ώστε να 

καλύψει τις απαιτήσεις του project και στο τέλος τον καταναλωτή. Μπορεί να θεωρηθεί σαν το 

έµβρυο της διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασµού. Ξεκινώντας από τις ανάγκες των καταναλωτών 

οι απαιτήσεις αυξήθηκαν στην παραγωγή και τελικά στον σχετικό εφοδιασµό των υλικών. Για 
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να µειωθεί το κόστος µια σχηµατική ανάλυση των κόστων έλαβε µέρος οδηγώντας στην 

αναζήτηση της προστιθέµενης αξίας µερικών από τους παράγοντες της αλυσίδας, ειδικά εκείνων 

που δεν ήθελαν να συζητήσουν το µερίδιό τους στο συνολικό κόστος. Όπως παραδείγµατος 

χάριν οι τοπικοί εργολάβοι που δεν ήθελαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Skanska να 

µειώσει τα κόστη, και γι’ αυτό οι αντιπρόσωποι της Skanska σύντοµα θέλησαν να λύσουν το 

πρόβληµα µόνοι τους. 

Αυτό έγινε βγάζοντας τους εργολάβους από την αγορά των υλικών σαν ένα είδος συµπίεσης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρέχοντάς τους τα υλικά στο εργοτάξιο η εταιρεία µπορούσε να 

µειώσει τα κόστη (σχήµα 49).  

 

Σχήµα 49: Αναρωτιόµαστε για την προστιθέµενη αξία µερικών από τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασµού 

 

Παροµοίως η Skanska απευθύνθηκε στους λιανέµπορους για να συζητήσει τα κόστη µαζί 

τους αλλά αυτοί αρχικά αντιστάθηκαν στο να διαπραγµατευτούν οποιαδήποτε άλλο τρόπο 

εφοδιασµού των υλικών από τον κανονικό, δηλαδή µέσω των εργολάβων. Γι’ αυτό η Skanska 

προσπάθησε να τους εξαιρέσει από την επανασχεδιασµένη αλυσίδα εφοδιασµού (σχήµα 48). 

Αυτό µπορούσε να θεωρηθεί σα διαφοροποίηση ότι η αλυσίδα εφοδιασµού επανασχεδιάστηκε 

από την αρχή για να καλύψει τις απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης καταναλωτικής οµάδας . 

 

 

Σχήµα 50: Μια επανασχεδιασµένη αλυσίδα εφοδιασµού προκειµένου να φθάσουµε στην ικανοποίηση του 
πελάτη. 

 

 

Αλλά η υπηρεσία logistics όσων αφορά στην παράδοση υλικών στο εργοτάξιο παραδοσιακά 

καλυπτόταν από τους εθνικούς λιανέµπορους. Άρα όταν η Skanska προσπάθησε να αγοράσει τα 

υλικά κατευθείαν από τους παραγωγούς ήταν απρόθυµοι να της πουλήσουν. Οι τιµές εξαρτώνται 

από τις αγοραζόµενες ποσότητες, άρα για να πάρουµε τις επιθυµούµενες µειώσεις των τιµών η 

Skanska έπρεπε να αγοράσει µεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που χρειαζόταν εκείνη τη στιγµή. 

Γι’ αυτό κλήθηκε να χρησιµοποιήσει µια νέου τύπου λύση, δηλαδή τη δηµιουργία ενός κέντρου 
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logistics ώστε να µην εξαρτάται από τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασµού που ήταν 

απρόθυµοι να συµµετάσχουν στις εναλλακτικές εφοδιαστικές δοµές. Η Skanska έπρεπε να 

διαχειριστεί τα προϊόντα µόνη της.  

Παρατηρώντας αντικειµενικά την προσπάθεια της Skanska έµοιαζε σα να προσπαθούσε να 

επανασχεδιάσει την αλυσίδα εφοδιασµού ώστε να µειώσει τα κόστη κι οι υπόλοιποι παράγοντες 

που ήταν απρόθυµοι να συµµετάσχουν να προσπαθούσαν να τη σταµατήσουν. Υπήρχε διαφορά 

απόψεων στο ποιος ήταν ο πελάτης. Για την Skanska σε αυτό το project ο τελικός πελάτης ήταν 

ο καταναλωτής αλλά οι άλλοι παράγοντες που εµπλέκονταν στην προµήθεια υλικών 

εγκατάστασης έβλεπαν σα πελάτη µόνο τον εργολάβο. Ο λόγος για αυτό µπορεί να είναι ότι αυτή 

η δοµή οδηγεί στο γεγονός ότι οι πελάτες-εργολάβοι για χρόνια δε διαµαρτύρονταν όταν οι τιµές 

των υλικών αυξάνονταν δραµατικά. Αντιθέτως το καλωσόριζαν αφού τους επέτρεπε να 

αυξήσουν τα συνολικά τους έσοδα, το οποίο από πελατο-κεντρική άποψη είναι ατυχές. 

Ίσως έπρεπε να είχαµε σε αυτό το σηµείο µια πιο αναπτυγµένη συζήτηση που θα 

επωφελούταν από τις ικανότητες των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού ώστε να 

δηµιουργηθεί η βέλτιστη αλυσίδα για τον καταναλωτή. ∆υστυχώς οι παράγοντες δεν 

συνεισέφεραν σε µια τέτοια συζήτηση κι αυτό εξαρτάται από την επιχειρηµατική κουλτούρα και 

την προσπάθεια επίδειξης δύναµης. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι οι παράγοντες δεν ήταν 

εξοικειωµένοι µε την περίπτωση που µία εταιρεία του συστήµατος αµφισβητούσε τη δοµή του. 

Ένας τρίτος λόγος µπορεί να είναι η απουσία αποδεκτών µοντέλων τα οποία οι παράγοντες 

µεταξύ τους βρίσκουν χρήσιµα. Η σύγκριση µεταξύ του καινούριου τρόπου διανοµής των υλικών 

στο εργοτάξιο και της παραδοσιακής αλυσίδας εφοδιασµού δείχνει ότι ο καινούριος τρόπος 

µείωσε τα κόστη και γι’ αυτό οι προσπάθειες συνεισέφεραν στο στόχο του project, δηλαδή στη 

µείωση του σταθερού συνολικού κόστους. Υπό το πρίσµα των logistics το σωστό είναι να 

προσπαθήσεις να χρησιµοποιήσεις απελευθερωµένη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού ώστε 

να µειωθούν τα κόστη. Και οι ενέργειες που έλαβαν χώρα ήταν απλά το ξεκίνηµα. Τώρα 

ανοίχτηκαν καινούριες δυνατότητες για τη δηµιουργία συνεργασιών, ανάπτυξης των σχέσεων 

µεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας, ενοποίησης των παραγόντων στις αλυσίδες, ενοποίησης 

των προµηθειών από τις διάφορες αλυσίδες και εφαρµογή συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης 

για να προσδιοριστούν και να βελτιωθούν συγκεκριµένοι τοµείς. 
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4.3.6. Μελλοντικές αλλαγές 

 

 

 

Σχήµα 51: Τα τελευταία βήµατα στην µεθοδολογία των συστηµάτων, αλλαγές για να βελτιώσουµε τη κατάσταση 

 

 

 

Η  Skanska µπορούσε τώρα να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις από το Bo Klok και από άλλα 

project. Μελετώντας τη στοχευόµενη δουλειά για τη µείωση του κόστους και του χρόνου, για την 

παραγωγή των σπιτιών του Bo Klok ο καθένας µπορεί να δει ότι αυτό έχει αποτέλεσµα. Πολλές 

από τις γνώσεις που πάρθηκαν από το Bo Klok µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα 

κατασκευαστικά project. Αξιοσηµείωτο για τον προσανατολισµό των ροών είναι το ξεκάθαρο 

ενδιαφέρον για τον πελάτη, η επαναλαµβανόµενη παραγωγή µε µικρές σχεδιασµένες 

διαφοροποιήσεις για να ικανοποιηθούν οι επιθυµίες των πελατών και το σταθερό αποτέλεσµα. 

Αυτό σηµαίνει ότι αξίζει να προσπαθήσουµε να αλλάξουµε τις συνθήκες των εισερχόµενων 

logistics αντί να δεχόµαστε τις φτωχές συνθήκες που έχει σαν αποτέλεσµα µια ροή χωρίς δοµή. 

Οι δραστηριότητες της παραγωγής χαρτογραφήθηκαν κι η χαρτογράφηση µας προσφέρει ένα 

χρήσιµο εργαλείο για να βελτιστοποιήσουµε τη χρήση των πόρων για να µειώσουµε τα κόστη 

ακόµα περισσότερο. 

Εποµένως η εµπειρία από το case study είναι να αυξήσουµε τη ροή των πληροφοριών και 

να τις ελέγξουµε προκειµένου να επωφεληθούµε της κατάστασης όπως η ιδέα του Bo Klok. Τα 

αποτελέσµατα πρέπει να επικοινωνηθούν στον οργανισµό. 

Είναι ένα ρίσκο οι εσωτερικές αντιστάσεις για διάφορους λόγους να καθυστερήσουν την 

επέκταση του Bo Klok. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη πρέπει να αποφασίσουν αν η ιδέα του 

Bo Klok θα µεγαλώσει ή θα σταµατήσει. Κάποιοι µπορεί να µπουν στον πειρασµό να 

σταµατήσουν το project αφού µπορεί να θεωρηθεί σαν εσωτερικός ανταγωνιστής στις 

συµβατικές κατασκευές. 
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Άλλοι τύποι αλλαγών για το µέλλον του project είναι πιο συγκεκριµένοι και ακόµα υπάρχουν 

προοπτικές να τονιστούν :  

 

♦ Οι αναφορές που παρέχονται από το πληροφορικό σύστηµα του Bo Klok 

χρησιµοποιήθηκαν δηµιουργώντας µια καλή βάση για συνεχή βελτίωση. Αναπτύξτε 

το σύστηµα πληροφόρησης! 

♦ Το δοµικό πάτωµα των κτιρίων είναι µια περιοχή βελτίωσης. Αυξηµένες ζητήσεις 

από τον προµηθευτή για ένα βελτιωµένο προϊόν κι επίσης µια βελτιωµένη απόδοση 

παράδοσης. 

♦ Από την πλευρά της αλυσίδας εφοδιασµού οι προβλέψεις πρέπει να 

χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο προκειµένου να βοηθήσουν τους 

προµηθευτές να προγραµµατίσουν την παραγωγή τους και να βελτιστοποιήσουν την 

παραγωγική τους δυνατότητα ώστε να κρατηθούν χαµηλά τα κόστη. Ο όγκος 

παραγωγής πρέπει να αυξηθεί και οι όγκοι να γίνει προσπάθεια να διατηρηθούν 

σταθεροί εάν είναι δυνατόν. Εάν ο όγκος παραγωγής δεν αυξοµειώνεται τόσο πολύ 

θα είναι ευκολότερο να επωφεληθούµε από την αναπτυγµένη αλυσίδα ανεφοδιασµού 

της συµβατικής βιοµηχανίας. Ένα σύστηµα µέτρησης της απόδοσης χρειάζεται για να 

ενηµερώνει τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασµού για το πόσο συνεισφέρουν 

στην συνολική αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του Bo Klok. 

♦ Η διαχείριση των υλικών στο εργοτάξιο µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Μερικές 

φορές εµφανείς και αχρείαστες επιρροές από τη συµβατική κατασκευαστική 

κουλτούρα παρατηρήθηκαν. 

♦ Η εργασία µε τις θεµελιώδεις δοµές δεν συµπεριλήφθηκε στο Bo Klok. ∆ηµιουργήστε 

µια ολιστική προσέγγιση! 

♦ Η Skanska πρέπει να αναπτύξει τις σχέσεις µε τους άλλους παράγοντες του 

συστήµατος, παραδείγµατος χάριν τους προµηθευτές των υλικών εγκατάστασης. 

Είναι µια παιδαγωγική πρόκληση να µην παρακάµπτεις τους άλλους αλλά να τους 

εξηγείς και να τους πείθεις να συνεργαστούν. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται µια 

συνεχής επιχειρησιακή στρατηγική που να συµπεριλαµβάνει όλων των ειδών τα 

project που πρέπει να αναπτυχθούν. 
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Όσων αφορά στους ορισµούς των συστηµάτων χρειάζονται αλλαγές :  

♦ ∆οµή : οι προσπάθειες για συµπίεση της αλυσίδας του εφοδιασµού είναι δοµικές 

αλλαγές του συστήµατος και επαναπροσδιορίζοντας το πρότυπο παραδοσιακό 

σύστηµα θα πρέπει να µπορούµε να επικοινωνήσουµε στα αρχικά στάδια όχι µόνο 

στους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασµού ή στους παράγοντες της παραδοσιακής 

αλυσίδας αξίας αλλά και σε όλους τους παράγοντες των δύο αναφερόµενων 

συστηµάτων. Τα σύνορα του συστήµατος έχουν αλλάξει. Πλευρές οι οποίες ήταν 

αδύνατο να επηρεαστούν, µέρη του περιβάλλοντος των συστηµάτων, έγιναν 

εσωτερικοί παράγοντες µε σχέσεις µε τους άλλους παράγοντες του συστήµατος και 

πρέπει να επικοινωνηθούν και να επιδράσουν. 

♦ ∆ιαδικασίες : επί παραδείγµατι, ο έλεγχος της παραδοσιακής επιθυµίας να αλλαχθεί 

οτιδήποτε δηµιουργεί µοναδικά project καθιστά άλλες διαδικασίες δυνατές κι η 

υψηλή ποιότητα είναι δυνατό να εξασφαλιστεί. Έχοντας µόνο ένα περιορισµένο 

αριθµό επιλογών κι εναλλακτικών να επιτρέπονται στα project η χρήση προσεκτικά 

σχεδιασµένων διαδικασιών είναι εµφανής. 

♦ Νοοτροπία : η βιοµηχανοποιηµένη κατασκευή θεωρείται δυνατή και τα οφέλη είναι 

αποδεκτά από τους κατασκευαστές και εκτιµώνται από τους καταναλωτές που 

εµπλέκονται στο Bo Klok. Είναι δυνατό να αλλάξουν οι δοµές της αλυσίδας 

εφοδιασµού. Οι δοµές µπορούν και πρέπει να διερευνηθούν ώστε να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του καταναλωτή. 

 

Το Bo Klok ακόµα θεωρείται µια καινοτοµία για την αγορά και το τι θα γίνει στο µέλλον 

εξαρτάται από την Skanska.  
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5. Ανάλυση 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση του case study γενικά και οι ενέργειες για 

αλλαγές στο project. Ένα µοντέλο αναπτύσσεται από το case study. 

 

 

5.1.   Case study analysis 

 

5.1.1.  Αλυσίδες εφοδιασµού 

 

Χωρίς αµφιβολία το case study αποκαλύπτει αντισυµβατικές και ενδιαφέρουσες 

προσπάθειες για την διαχείριση αλυσίδων εφοδιασµού. Η οδηγήτρια δύναµη ήταν η επιθυµία 

να µειωθούν τα κόστη και να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος κόστους. 

Με µια διερευνητική διάθεση, που χρίζει ιδιαίτερης συµπεριφοράς, η διαχείριση του 

project εξερεύνησε τις δυνατότητες για την µείωση του κόστους. Η βιοµηχανική προσέγγιση 

ξεκίνησε πρωτοβουλίες ενοποίησης και µετέφερε σε προγενέστερους κρίκους της αλυσίδας 

της δραστηριότητες που πρόσθεταν αξία. 

Μερικές από τις αλυσίδες εφοδιασµού στο case study λίγο πολύ ελέγχονται από την 

Skanska µε άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία και οι προµηθευτές που είχαν ήδη αναπτύξει µια 

επαγγελµατική συνεργασία µε την Skanska παρήγαγαν κάποια κατασκευαστικά υλικά. Η 

Skanska ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις για το πώς µπορεί να µειωθεί το κόστος για το Bo Klok. 

Αυτό που έλειπε ήταν µια ολιστική προσέγγιση για τα κόστη του project. Οι προσπάθειες να 

αναµείξουν και άλλους οργανισµούς στην αλυσίδα εφοδιασµού ωστέ να συνεργαστούν για 

την µείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή ήταν µια καθαρή τάση προς την 

διαχείριση αλυσίδων εφοδιασµού. 

Προσπαθώντας να καταλάβουµε ποια ήταν τα επιµέρους κόστη η συχνή έλλειψη 

διαφάνειας για τα κόστη επισηµάνθηκε, ειδικά για τα υλικά των εργολάβων. Το κόστος των 

υλικών εγκαταστάσεων και η εργασία εγκατάστασης ήταν ένα ουσιώδες κοµµάτι του 

συνολικού κόστους. Ο στόχος του επιθυµητού κόστους οδήγησε σε µείωση του κόστους µε 

την Skanska να µην δέχεται τις τιµές και αυτό ήταν ένα βασικό βήµα προς την αλυσίδα 

εφοδιασµού. 

Εµπνευσµένοι από την σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις τιµές των υλικών εγκατάστασης 

της συµβατικής αλυσίδας εφοδιασµού και των τιµών εάν η Skanska αγόραζε κατευθείαν από 

τον παραγωγό για τα ίδια υλικά, ξεκίνησε να αµφισβητεί τα παραδοσιακά αγοραστικά 
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πρότυπα. Αυτό θα µπορούσε να περιγραφεί σαν αντισυµβατικός τρόπος διαχείρισης της 

αλυσίδας. 

 

 

5.1.2.  ∆ιαχείριση αλυσίδων εφοδιασµού; 

 

Στο τέταρτο βήµα του µοντέλου προσέγγισης της εργασίας τα ευρήµατα της υπόθεσης θα 

γίνουν κατανοητά υπό το φως των θεωρητικών µοντέλων. Επίσης τα πρακτικά αποτελέσµατα 

ώστε πραγµατικά να επωθεληθούµε από την προσέγγιση της διαχείρισης αλυσίδας 

εφοδιασµού θα παρουσιαστούν (Σχήµα  52).  

 

 

Σχήµα 52: ανάλυση των ενεργειών της υπόθεσης 

 

 Στο case study µια σειρά από ενέργειες  προκειµένου να αλλάξουµε τις συνθήκες του 

εφοδιασµού υλικών παρατηρήθηκαν (Σχήµα 53). Παραδείγµατα της ολιστικής προσέγγισης 

είναι οι έρευνες για το συνολικό κόστος προσπαθώντας για κοστολογική διαφάνεια π.χ. να 

συµπεριληφθούν τα υλικά εγκαταστάσεων και η ενσωµάτωση της διανοµής σε όλα τα στάδια 

του project. Η προληπτική προσέγγιση της υπόθεσης µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα για 

επαναλαµβανόµενες έρευνες για τις συνέπειες των εναλλακτικών σχεδιασµού και την 

αποφασιστικότητα να περιορίσουµε τις επιλογές για ένα προϊόν. Επίσης οι ενέργειες που 

προκάλεσαν τις υπάρχουσες δοµές, όπως η επιθυµία για διαφάνεια του κόστους και ο 

προσανατολισµός στην αγορά και στην προστιθέµενη αξία. 

 

Σχήµα 53: παραδείγµατα αλλαγών στο case study 
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Οι αλλαγές στο case study του Σχήµατος 51 δεν ευθυγραµµίζονται ακριβώς µε τα 

κριτήρια της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. Παρόλα αυτά οι αλλαγές έχουν το χρώµα 

µιας προσέγγισης προς τις ροές και αυτό ωθεί την κίνηση του  project από το παραδοσιακό 

ανεφοδιασµό προς τις ροές. 

Η λέξη ροές που αναφέρθηκε στην εισαγωγή της υπόθεσης , χρησιµοποιήθηκε κατά 

κόρον στο project και οι προληπτικές ενέργειες δείχνουν επίγνωση του εξαιρετικού ολισµού 

στο project. Αλλά αυτά δεν αρκούν για να το χαρακτηρίσουν ως ένα project διαχείρισης 

αλυσίδας εφοδιασµού. Όµως οι ενέργειες δείχνουν µια κινητικότητα από το παραδοσιακό 

ανεφοδιασµό υλικών στην κατασκευαστική βιοµηχανία προς την κατεύθυνση των 

θεωρητικών µοντέλων διαχείρισης αλυσίδων εφοδιασµού. 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασµού οι εταιρείες εφοδιασµού υλικών 

ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δικές τους λειτουργίες π.χ. το επίπεδο του στοκ, να 

µειώσουν τα εσωτερικά τους κόστη και κρατούν την πληροφορία µόνο γι’ αυτούς. Ο 

σχεδιασµός και το ρίσκο στοχεύουν µόνο στην δικιά τους εταιρεία. 

Στην διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού η ροή των υλικών ενοποιείται και δεν 

διακόπτεται στην κάθε εταιρεία ενώ τα κόστη λαµβάνονται υπόψη µε γνώµονα το πελάτη. Οι 

πληροφορίες και τα ρίσκα µοιράζονται ανάµεσα στις εταιρείες της αλυσίδας όπως επίσης ο 

σχεδιασµός µε στόχο την συνεργασία. 

Αξιοσηµείωτες είναι οι προσπάθειες να προχωρήσουµε από το να εστιάζουµε σε 

εσωτερικά θέµατα στο να εστιάζουµε στο τελικό καταναλωτή. Η προληπτική προσέγγιση και 

η διερεύνηση των δοµών στο case study είναι επικεντρωµένες στο τελικό προϊόν. Η γενική 

κατεύθυνση από τις παραδοσιακές φόρµες του εφοδιασµού υλικών που η κάθε εταιρία 

προσπαθεί να βελτιστοποιήσει της δικές της δοµές φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. (Σχήµα 

54) 

 

 
 

Σχήµα 54: Προσεγγίζοντας την θεωρητική διαχείριση αλυσίδων εφοδιασµού. 
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Ένα συνολικό περιβάλλον βασισµένο στην αλυσίδα εφοδιασµού είναι µια ουτοπία, πιο 

πολύ µπορεί να θεωρηθεί σαν όραµα. ∆ουλεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση µπορούµε να 

επηρεάσουµε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων µας και των αλυσίδων εφοδιασµού. Αύτο 

πρέπει να φανεί στην υπογραµµισµένη προσαρµογή στο ρεαλισµό που έχει το case study. 

Τέτοιες προσαρµογές στην πραγµατικότητα πρέπει πάντα να υπάρχουν αφού το συνολικό 

θεωρητικό µοντέλο της αλυσίδας εφοδιασµού δεν είναι πραγµατικό. 

 

Σχήµα 55: Παραδείγµατα προσαρµογής στο case study µε µια προσέγγιση θεωρητικής διαχείρισης της 

αλυσίδας εφοδιασµού. 

 

 

5.2.   Εισάγοντας ένα µοντέλο 

Προκειµένου να γίνει γνωστό οι δυνατότητες συστηµατικής χρήσης των ιδεών των logistics 

και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού στην κατασκευαστική βιοµηχανία ένα µοντέλο 

θα παρουσιαστεί. Ο σκοπός είναι να φανεί πως οι ιδέες µπορούν να υπολογίζουν στην 

υπάρχουσα γνώση των παραγόντων της κατασκευής. 

 

5.2.1. Προκλήσεις της ανάπτυξης µοντέλου  

Εάν προσπαθήσουµε να συνδέσουµε τα µοντέλα της αλυσίδας εφοδιασµού και µε το 

µοντέλο των παραγόντων της κατασκευαστικής βιοµηχανίας θα συναντήσουµε τα ίδια 

προβλήµατα και τις αντιστάσεις που συναντήσαµε στην µελετώµενη υπόθεση. Οι παράγοντες 

έχουν πολύ καιρό να εµπλακούν σε µια τέτοια κουβέντα που συζητούνται διάφορα µοντέλα 

και διερευνώνται οι παράγοντες και οι ρόλοι τους. Ο προσανατολισµός στις ροές και η άποψη 

των logistics εµφανίζεται σαν κάτι περίεργο και τα µοντέλα αλυσίδας εφοδιασµού 

απορρίπτονται. 

Ένας κύριος λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι παράγοντες δεν καταλαβαίνουν την σύνδεση µε το 

τωρινό πλαίσιο αναφοράς. Σε µια προσπάθεια διαπαιδαγώγησης των παραγόντων της 

κατασκευαστικής βιοµηχανίας σε ένα υψηλότερο επίπεδο επίγνωσης  ένα νέο µοντέλο 

χρειάζεται. 
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Η φιλοδοξία είναι αναπτύσοντας αυτό το µοντέλο να συνδεθεί µε την παραγωγική φάση 

στο εργοτάξιο ώστε η δραστηριότητα και το περιβάλλον να φανούν γνώριµα και σηµαντικά 

στους παράγοντες του συστήµατος. 

 

5.2.2. Η ροή των υλικών 

Οι αλυσίδες εφοδιασµού είναι µια σειρά από οργανισµούς µπορεί όλοι µαζί δρουν για να 

ικανοποιήσουν το τελικό καταναλωτή. Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον που οι σχέσεις µε 

τους πελάτες και οι σχέσεις µε τους προµηθευτές θεωρούνται όλο και πιο σηµαντικές λίγες 

ενώσεις των οργανισµών σχηµατίζουν σταθερές αλυσίδες εφοδιασµού. Αύτη η τάση προς ένα 

µειωµένο αριθµό βαθιών σχέσεων µεταξύ των εταιριών στην κατασκευαστική βιοµηχανία 

παρατηρείται σήµερα. Εάν η επιθυµία να κοιτάζουµε το κάθε project ως µοναδικό περιοριστεί 

οι πιθανότητες για ένα µοντέλο αλυσίδας εφοδιασµού υπάρχουν. 

 

 

Σχήµα 56: Μια αλυσίδα εφοδιασµού κατασκευαστικών υλικών 

 

Οι παράγοντες που αποτελούν την αλυσίδα µπορεί να είναι προµηθευτές υλικών, οι 

µεταφορικές και οι πάροχοι υπηρεσιών logistics, οι χονδρέµποροι, οι εργολάβο, οι 

κατασκευαστές. Αυτοί διαχειρίζονται υλικά και πληροφορίες στην ροή των προϊόντων. Συχνά 

οι µεταφορικές και οι πάροχοι υπηρεσιών logistics µένουν εκτός της αλυσίδας των µοντέλων. 

Στο εργοτάξιο που σηµειώνεται σαν µια κατοικία υπό κατασκευή (Σχήµα 56) η ροή των 

υλικών φθάνει στον κατασκευαστή που τα διαχειρίζεται στο εργοτάξιο για να δηµιουργήσει 

αξία για τον καταναλωτή. Εάν υπάρχουν απόβλητα υλικών αυτά διαχειρίζονται από άλλους 

παράγοντες. 
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5.2.3. Η αλυσίδα αξίας του project 

 

Από το στάδιο της ιδέας του project, έρευνες και αναλύσεις φέρνουν το project στον 

εννοιολογικό σχεδιασµό και τον σχεδιασµό του προϊόντος. Η παραγωγή (Σχήµα 57) τελικά 

επιτυγχάνεται από την παραγωγική φάση. Μπορεί το σπίτι να πουλήθηκε και η πώληση 

µπορεί να συµπεριληφθεί στο µοντέλο.  

 

 

Σχήµα 57: Η κατασκευαστική αλυσίδα αξίας 

 
 

Σε αυτό το µοντέλο που µερικές κατασκευαστικές εταιρίες αναφέρονται σαν 

κατασκευαστική αλυσίδα αξίας και στην βιβλιογραφία αναφέρεται σαν « κατασκευαστική 
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διαδικασία» περιλαµβάνονται οι πελάτες, οι εργολάβοι, οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές και οι 

κατασκευαστές σε σχετικές φάσεις και διαχειρίζονται τις πληροφορίες. Ο ιδιοκτήτης µπορεί 

συµπεριληφθεί στην φάση συντήρησης ή στην πώληση της κατοικίας. 

Αυτού του τύπου µοντέλα µερικές φορές περιγράφονται σαν « αλυσίδες αξίας» και 

υπάρχουν σε διάφορες µορφές σε αρκετές κατασκευαστικές και τα µοντέλα αυτά γίνονται 

αποδεκτά από τους παράγοντες. Η ανάγκη για ολοκλήρωση και ενοποίηση της αλυσίδας έχει 

ξεκινήσει εδώ τα τελευταία χρόνια. 

 

5.2.4. Γεφυρώνοντας το χάσµα 

Ο Bröcher συζητά για την ύπαρξη δύο διαδικασιών. Η µία διαχειρίζεται µόνο 

πληροφορίες που ρυθµίζονται από συµβόλαια µεταξύ εταιρειών. Οι αρχιτέκτονες και οι 

σύµβουλοι συµπεριλαµβάνονται εδώ. Η άλλη είναι « η αλυσίδα αξίας των υλικών» που 

ενεργούν οι προµηθευτές υλικών και οι κατασκευαστές.  Υποστηρίζει ότι η κατασκευή 

αποτελείται από µίγµα των δύο. Η ιδέα επίσης αναφέρεται από την Agapiδου που ο 

πρωταρχικός στόχος µιας ιδέας logistics είναι « να βελτιώσει και να συντονίσει την 

επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων µερών κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής και 

κατασκευαστικής φάσης και ειδικότερα στη διαδικασία ροής των υλικών. Αυτό µπορεί να 

ακούγεται περίεργο στα αυτιά των logistician αλλά έχει ενδιαφέρον νόηµα. Ο τίτλος « The 

role of logistics in the material flow control process» δείχνει ότι το άρθρο δύσκολα γράφτηκε 

από logistician. Παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας ασυντόνιστης ροής αναγκών από την 

κατασκευαστική φάση στην παραγωγική φάση. Αλλά µοντέλο που µπορεί να 

πραγµατοποιήσει τέτοιες ιδέες δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία.  

Και η αλυσίδα εφοδιασµού και η προγενέστερη αλυσίδα αξίας εικονογραφούν το 

εργοτάξιο. Οι κατασκευαστές και οι εργολάβοι βρίσκονται στο εργοτάξιο το οποίο είναι το 

µέρος όπου πολλά προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχει διαφορά στην απόδοση της 

αλυσίδας εφοδιασµού και των αναγκών του εργοταξίου της αλυσίδας αξίας. 

Μοντελοποιώντας της δυο διαδικασίες µαζί οι γνωστοί παράγοντες µπορούν να 

αναγνωριστούν και η σχέση µε την αλυσίδα εφοδιασµού µπορεί να αναγνωριστεί από αυτούς 

ευκολότερα. (Σχήµα 58) 
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Σχήµα 58: Η αλληλεπίδραση της αλυσίδας εφοδιασµού και της παραδοσιακής µοντελοποιηµένης 
κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

 

 

 

Προκειµένου να βελτιστοποιήσουµε τις δραστηριότητες στις αλυσίδες εφοδιασµού ή να 

προσπαθήσουµε να µειώσουµε της δραστηριότητες που δεν προσφέρουν αξία όλοι οι 

παράγοντες της αλυσίδας πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όλοι µαζί. Σε ένα 

αποκεντρωµένο περιβάλλον όπως οι κατασκευές αυτό συνήθως δεν είναι ο κανόνας. Συχνά οι 

απαιτήσεις δεν εκφράζονται ούτε κοινοποιούνται. Οι µηχανικοί στα εργοτάξια δεν έχουν 

καθορίσει το τι θέλουν και πώς το θέλουν. Μόνο οι τελευταίοι κρίκοι της αλυσίδας ίσως 

γνωρίζουν για το τι να περιµένουν. ∆εν προκαλεί έκπληξη ότι τα προϊόντα δεν αναπτύσσονται 
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από τους παράγοντες προς τα πάνω στο κανάλι εφοδιασµού για να καλύψουν τις ανάγκες στο 

εργοτάξιο. Οι προµηθευτές υλικών συνήθως έχουν περιορισµένη σχέση µε το εργοτάξιο και 

δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις ανάγκες του project. 

Από την άλλη η ανάγκη για ολοκλήρωση µεταξύ των σχεδιαστών των κατασκευαστών και 

του πελάτη συζητιέται για χρόνια. Αυτό από τι φαίνεται είναι δύσκολο και ίσως δεν είναι 

έκπληξη ότι οι σχεδιαστές ποτέ δεν προσπάθησαν να βρουν χαρακτηριστικά που να 

εµπλέκουν όλους τους παράγοντες στον εφοδιασµό των υλικών. 

Μοιραζόµενοι πληροφορίες από όλα τα στάδια των δυο διαδικασιών, νέες δυνατότητες 

προσφέρονται για την χρησιµοποίηση της γνώσης για την διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασµού (Σχήµα 59). Ένα υπάρχει επικοινωνία στα πρώτα στάδια όπως έγινε στο Bo Klok 

υπάρχουν δυνατότητες για αρκετά οφέλη. 

 

Σχήµα 59: Η ροή των πληροφοριών για να συντονίσουµε τις δυο διαδικασίες 
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Συνήθως σε ένα κατασκευαστικό project οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές δεν έχουν 

αναλυτική γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών ή της κατασκευής ούτε του 

κόστους. Το σχέδιο έχει γίνει πολλούς µήνες πριν οι προµηθευτές υλικών και οι άλλοι 

παράγοντες  της αλυσίδας εφοδιασµού λάβουν ενηµέρωση για το τι πρέπει να ολοκληρώσουν. 

Έιναι πιθανό το σχέδιο να µην ταιριάζει στα υποσυστήµατα της αλυσίδας. Γι’ αυτό τα 

επίπεδα του κόστους είναι υψηλά και δύσκολο να µειωθούν. Αφού το project σε αυτή την 

φάση δεν έχει χρόνο στη διάθεση του αφού κατά πάσα πιθανότητα η παραγωγή έχει ήδη 

ξεκινήσει και οι παράγοντες της αλυσίδας δεν µπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά να το 

αποδεχτούν. ∆ρώντας  σε ένα τέτοιο περιβάλλον για αρκετό καιρό θεωρείται ότι αυτό είναι το 

φυσιολογικό και δεν προκαλεί έκπληξη γιατί απορρίπτονται η διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασµού. 

Ο µόνος τρόπος για τους project manager που τους ενδιαφέρει η τιµή και το συνολικό 

κόστος είναι να διαπραγµατευτούνε µε πολλούς προµηθευτές µέσω διαγωνισµού. Τέτοιες 

ενέργειες υπονοµεύουν τις προσπάθειες για µακροχρόνια µείωση του κόστους στο βωµό του 

κυνηγιού της τιµής.  

Μια δοµική αλλαγή χρειάζεται ώστε να δώσει ευκαιρίες στους παράγοντες του 

συστήµατος να χρησιµοποιήσουν τις δεξιότητες τους µαζί. Ο επανασχεδιασµός τους 

συστήµατος το παρέχει αυτό. Τα όρια των συστηµάτων µετακινούνται ώστε να 

συµπεριλάβουν όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασµού ή τους παράγοντες της 

παραδοσιακής αλυσίδας αξίας µε τους αρχιτέκτονες , τους σχεδιαστές και γενικά όλους τους 

παράγοντες (Σχήµα 60)  

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 95 

 

Σχήµα 60: Το καινούριο σύστηµα µε τα σύνορα να επεκτείνονται για επιτρέψουν την ροή των πληροφοριών στα 
πρώτα στάδια και στους παράγοντες των προηγούµενα χωρισµένων συστηµάτων 

 

 

 

Οι συνθήκες για την αλυσίδα εφοδιασµού δεν είναι εκτός του συστήµατος σαν ένας 

περιβαλλοντολογικός περιορισµός. Είναι µέρος τους συστήµατος και οι συνθήκες µπορούν να 

επηρεαστούν από τις σχέσεις και την ροή των πληροφοριών µεταξύ των παραγόντων στην 

αλυσίδα εφοδιασµού π.χ. οι σχεδιαστές , ένα φαινόµενο που αναγκάστηκαν να συµβεί στο Bo 

Klok. Αλλά µια πιο συστηµατική και απελευθερωµένη χρήση του µοντέλου που το µοντέλο 

θα χρησιµοποιείται σαν ένα γενικό πλαίσιο ιδεών ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσµατικότητα σε όλων των ειδών τα κατασκευαστικά project, θα ανοίξει νέες 

δυνατότητες για τον έλεγχο και την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία ώστε να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες του εργοταξίου µε ένα 

κοστολογικά αποδοτικό τρόπο. 
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5.2.5. Περιορισµοί του µοντέλου 

 

Το µοντέλο δεν στοχεύει στο να είναι το απόλυτο σχέδιο µοντελοποίησης της 

κατασκευαστικής διαδικασίας. Προσπαθεί να γεφυρώσει το υπάρχον κενό µεταξύ των 

σύγχρονων µοντέλων logistics και των θεωριών logistics που ήδη υπάρχουν. 

Εισάγοντας τα µοντέλα της αλυσίδας εφοδιασµού στους παράγοντες της κατασκευαστικής 

βιοµηχανίας  αυξάνονται οι συζητήσεις για τις δοµικές αλλαγές που χρειάζονται επειγόντως. 

Οι δυσκολίες που έχουν να αντιµετωπίσουν οι παράγοντες σήµερα µπορούν µερικώς να 

εξηγηθούν από την έλλειψη αναγνωρισµένων και διαδεδοµένων µοντέλων. 

Φυσικά από την άποψη των logistics το µοντέλο ανοίγει την εστίαση από την µυωπική 

µατιά στο εργοτάξιο µόνο. Οι ροές των υλικών και των πληροφοριών που δηµιουργούν αξία 

για τον καταναλωτή συµπεριλαµβάνονται και ενσωµατώνονται προσπαθώντας να εξηγήσουν 

πως το εργοτάξιο είναι σηµαντικό για το σύνολο αλλά ότι δεν είναι το µόνο σηµαντικό. 

Το πιο σοβαρό µέρος του µοντέλου δεν περιλαµβάνεται. Ο πελάτης είναι ο οδηγός του 

µοντέλου (Σχήµα 61). Ο προσανατολισµός στον καταναλωτή σηµαίνει ότι η δηµιουργία αξίας 

για τον πελάτη είναι κεντρική και πιο σηµαντική από την σπουδαιότητα των διαφόρων 

παραγόντων να διαχειριστούν την εσωτερική τους αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 

εσωτερικά στο κάθε οργανισµό ξεχωριστά. 
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Σχήµα 61: Συντονισµός των προσπαθειών των παραγόντων ώστε να δηµιουργήσουµε όφελος για τον πελάτη 
είναι το κεντρικός στόχος του µοντέλου 

 

 

Το µοντέλο δεν ισχυρίζεται ότι είναι ένα ρωµαλέο επιχειρησιακό µοντέλο διαδικασιών. 

Παρόλο που µοιράζεται τις logistics ρίζες µε κάποια υπάρχοντα µοντέλα διαδικασιών δεν 

µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα µοντέλο διαδικασιών. Ο κάθετος και οριζόντιος 

προσανατολισµός των δυο οµάδων παραγόντων δεν έχει κάποιο βαθύτερο νόηµα. Τα µοντέλα 

των αλυσίδων εφοδιασµού έχουν πάντα οριζόντια διάταξη από τα αριστερά προς τα δεξιά ενώ 
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η «κατασκευαστική διαδικασία» στην βιβλιογραφία έχει πολλούς και διάφορους 

προσανατολισµούς και εκδοχές. 

Οι κύριες διαδικασίες πρέπει να αναγνωριστούν και χαρτογραφηθούν προσεχτικά. Γι’ 

αυτό δεν είναι τόσο σύνθετο όπως το σχέδιο που παρουσιάζεται παρακάτω (Σχήµα 62). Η 

σχεδιαστική φάση δεν ολοκληρώνεται  συνήθως πριν ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές 

εργασίες και φυσικά τα υλικά είναι ένα ενσωµατωµένο κοµµάτι στην κατασκευή. Παρόλα 

αυτά οι δυο διαδικασίες σχεδιασµός της αλυσίδας εφοδιασµού και του σχεδιασµού της 

κατασκευής µπορεί να χαρτογραφηθεί παράλληλα. Όταν αναλυθούν περαιτέρω και γίνει το 

σπάσιµο στις δραστηριότητες µπορούµε να χαρτογραφήσουµε τις εισόδους και εξόδους που 

µπορούν να ενσωµατωθούν και οι επιθυµούµενες ροές των πληροφοριών µεταξύ τους να 

περιγραφούν 

 

 

Σχήµα 62: Σχέδιο ένος µοντέλου διαδικασιών 
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6. Συµπεράσµατα 

Τα συµπεράσµατα και η προσέγγιση των πέντε σηµείων συνοψίζονται σε ένα πίνακα. Έπειτα 

τα συµπεράσµατα της µελλοντικής διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού όπως επίσης και οι 

οδηγήτριες δυνάµεις και τα εµπόδια αναφέρονται. Τέλος πρακτικές, θεωρητικές και 

µεθοδολογικές συνεισφορές, µια αναφορά για την εφαρµογή, την µεθοδολογία και τον 

παραδειγµατισµό ακολουθείται µε προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

6.1.   Η ∆ιαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασµού στην 

Κατασκευαστική Βιοµηχανία. 

 

6.1.1.  Συµπεράσµατα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και το case study 

 

Η γνώση των logistics γενικά είναι φτωχή στην κατασκευαστική βιοµηχανία. Ο 

ανταγωνισµός και ο προσανατολισµός στον πελάτη για πολύ καιρό ήταν αδύναµος όπως 

επίσης και η γνώση για το κόστος. Αυτό εν µέρει εξηγεί την έλλειψη αναπτυγµένων 

εφαρµοσµένων λύσεων logistics. Οι εταιρείες της κατασκευαστικής βιοµηχανίας δεν 

χρησιµοποιούν µοντέλα ροών ή µοντέλα αλυσίδας εφοδιασµού. 

Η απουσία των logistician µειώνει τις πιθανότητες διαχείρισης των προβληµάτων 

logistics. Φυσικά µη βλέποντας  τη δυνατότητα προληπτικής διαχείρισης των ροών, τα 

συσχετιζόµενα προβλήµατα µε τις ροές των υλικών είναι συχνά και πολλές φορές δεν 

θεωρούνται καν προβλήµατα, είναι µέρος των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο. 

Μέχρι στιγµής δεν φαίνεται να υπάρχουν εταιρείες που να προσανατολίζονται στις ροές στον 

κατασκευαστικό τοµέα. Τα logistics µπορούν προληπτικά να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 

και αποτελεσµατικότητα και γι’ αυτό να µειώσουν το κόστος, η επίγνωση του οποίου 

οδήγησε στην τάση προς την προληπτική προσέγγιση όπως είναι η διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασµού  στην συµβατική βιοµηχανία. Στον κατασκευαστικό τοµέα δεν υπάρχει καµία 

τέτοια κίνηση. 

Οι ροές των υλικών στο εργοτάξιο αποτελούνται από πολλές ροές που δεν είναι 

συντονισµένες. Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται για την συνολική αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα. Άρα χρειάζεται να γίνει µια προσπάθεια µείωσης του συνολικού 

κόστους, µια ολιστική προσέγγιση χρειάζεται. Εάν οι ροές των υλικών δεν ληφθούν υπόψη 

ολοκληρωτικά, οι ανεξέλεγκτες ροές κινδυνεύουν να διακόψουν και να καταστρέψουν τις 
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συνθήκες ελέγχου και των άλλων ροών. Πολλές εταιρείες προσπαθούν να µειώσουν το 

κόστος µε κάποια πιλοτικά project αλλά δεν ρίχνουν µεγάλο βάρος σε αυτές τις προσπάθειες. 

Το να τονίσουµε τις δυνατότητες για διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού είναι αναγκαίο, 

καθώς είναι ξεκάθαρο ότι η κατασκευαστική βιοµηχανία αντιµετωπίζει προβλήµατα. Αυτά τα 

προβλήµατα µπορούν µέχρι ενός σηµείου να εντοπίζονται στον ανεπαρκή έλεγχο των ροών 

των υλικών. 

Οι συστηµατικές προσπάθειες µείωσης του κόστους έχουν αποτελέσµατα και αυτό µπορεί 

να φανεί και από το case study. Πολλές από τις προσπάθειες µπορεί να µην θεωρούνται 

ακριβώς διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού αλλά τέτοιες προσεγγίσεις µπορούν να 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη µιας απελευθερωµένης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. Γι’ 

αυτό το πλαίσιο της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού µπορεί να εφαρµοστεί στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία. ∆εν είναι µόνο µια δυνατότητα αλλά αποτελεί  µια 

αναγκαιότητα ώστε να προσφέρουµε προϊόντα που η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς θα 

µπορεί να ζητήσει. 

Εάν υπήρχαν περισσότερες τέτοιες προσπάθειες και στην υπόλοιπη κατασκευαστική 

βιοµηχανία τα κόστη θα ήταν γενικά µειωµένα. Αυτό προσφέρει την δυνατότητα στους 

πελάτες να µειώσουν το κόστος αγοράς κατοικίας και τις κατασκευαστικές να αυξήσουν τα 

κέρδη τους. ∆εν είναι µόνο τα κόστη που είναι συνδεδεµένα µε τα logistics να µειωθούν αλλά 

και οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στις κατασκευές µπορούν να αλλάξουν µε καλύτερες 

δοµικές αλλαγές στην ροή των υλικών. Αυτό παρουσιάζεται από το case study. 

Αλλά οι προσπάθειες για αλλαγές από τους παράγοντες του κατασκευαστικού τοµέα θα 

συναντήσουν αντιστάσεις και γι αυτό χρειάζεται µια συνολική αποφασιστική στρατηγική. 

Ένα µοντέλο που σχετίζει το υπάρχον µοντέλο µε το µοντέλο της αλυσίδας εφοδιασµού 

και µειώνει το κενό τους παρουσιάστηκε. Το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

συντονίσει τις προσπάθειες των παραγόντων της κατασκευαστικής βιοµηχανίας ώστε να 

βελτιώσει την συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα. 

 

 

Σχήµα 63: Τα συµπεράσµατα της εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά 

 

Στο τελευταίο βήµα της προσέγγισης των πέντε σηµείων τα ευρήµατα της υπόθεσης θα 

συνοψιστούν και θα δοµηθούν στη βάση των θεωρητικών µοντέλων (Σχήµα 63): 
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Σχήµα 64: Μια επισκόπηση της προσέγγισης της µελέτης 

 

Με συστηµατικές προσπάθειες είναι δυνατόν να κινηθούµε από το παραδοσιακό µοντέλο 

στις προµήθειες βάση της αλυσίδας εφοδιασµού. Μια γενική κίνηση και για την Ελληνική 

κατασκευαστική βιοµηχανία σαν σύνολο θα ήταν επιθυµητή. (Σχήµα 65) 

 

 

Σχήµα 65: Κινούµενοι στην κλίµακα της κατασκευαστικής βιοµηχανίας σαν σύνολο 

 

Ακόµα δεν είναι δυνατόν να φθάσουµε µέχρι το  σηµείο των προµηθειών που να 

βασίζονται στην αλυσίδα εφοδιασµού. Αλλά η κατεύθυνση και το όραµα προς αυτό το στόχο 

είναι πιο σηµαντικό και από τον ίδιο το στόχο. Εργαζόµενοι προς την κατεύθυνση του 

συγκεκριµένου οράµατος πολλές συνέργιες θα πραγµατοποιηθούν και θα υπάρχουν πιθανά 

οφέλη ακόµα περισσότερα από αυτά που φάνηκαν από το case study. 
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6.1.2. Μια Ευκαιρία µε ∆υνατότητες 

 

Η υπόθεση δείχνει πως τα βελτιωµένα logistics, η αλλαγές στις δοµές των ροών των 

υλικών και η χρήση της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού είναι και δυνατή και επιτυχής. 

Το Bo Klok είναι µόνο ένα έναυσµα για αναζήτηση. 

Η προσπάθεια µείωσης του κόστους έχει αποτελέσµατα όταν οι παράγοντες προσπαθούν 

αλλά σχεδόν κανένας δεν δείχνει πρόθυµος να προσπαθήσει. Τονίζοντας το case study µπορεί 

να συνεισφέρουµε σε µια παραδειγµατική στροφή της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Είναι 

δυνατόν να βγάλουµε λεφτά βασιζόµενοι στον όγκο και όχι στο περιθώριο κέρδους. Υπάρχει 

η δυνατότητα να δηµιουργήσουµε και να αναπτύξουµε νέες αγορές κατοικιών. 

Συνέργιες. Η ολιστική φύση των logistics θα προκαλέσει ικανές συνέργιες εάν η 

προσέγγιση της αλυσίδας εφοδιασµού προσαρµοστεί. Όταν ξεκινήσει η εργασία από τους 

logistician οι εξελίξεις στις εταιρείες θα επιταχυνθούν. 

Παρουσιάζοντας στους καταναλωτές ότι τα χαµηλά κατασκευαστικά κόστη 

µεταφράζονται σε χαµηλές τιµές αγοράς κατοικίας τότε η δυνατότητα και το δικαίωµα να 

απαιτήσει µείωση του κόστους είναι εµφανές. 

Μείωση  του κόστους. Βελτιώνοντας τους πόρους στις δραστηριότητες logistics σηµαίνει 

ότι τα κόστη µπορούν να µειωθούν. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι όπως στο case study µπορούµε 

να αλλάξουµε τις συνθήκες στο εργοτάξιο. Οι βιοµηχανικές προσεγγίσεις στις κατασκευές  

επιτρέπουν την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Νέες αγορές. Υπάρχει µια κρυµµένη ζήτηση για φθηνά σπίτια όπως έγινε και στην 

περίπτωση της Σουηδίας µε το Bo Klok. Οι εταιρείες που επίµονα προσπαθούν να είναι 

επιτυχείς στην συγκεκριµένη αγορά, µαθαίνοντας να διαχειρίζονται την ζήτηση, έχουν την 

ευκαιρία να κερδίσουν χρήµατα. Όπως συµβαίνει και στην Σουηδική αγορά όλες οι εταιρείες 

προσπαθούν να ανταγωνιστούν στην ίδια αγορά:  Τις αγορές στα µεγάλα αστικά κέντρα που 

όλα τα επίπεδα τιµών γίνονται αποδεκτά. 

 

6.1.3. Κινητήριες δυνάµεις 

 

Ένας αριθµός από κινητήριες δυνάµεις για µια προσέγγιση αλυσίδας εφοδιασµού 

βρέθηκαν στις µελέτη και παραθέτονται παρακάτω. 

♦ Κόστη 

♦ Χρόνος  

♦ Ανάπτυξη της αγοράς  
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♦ Νέες τεχνολογίες 

♦ Αύξηση των ικανότητας 

♦ Αύξηση του ανταγωνισµού 

♦ Ανάπτυξη του προϊόντος  

♦ Marketing 

 

Τα κόστη. Ο κυριότερος λόγος εφαρµογής της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού είναι 

η µείωση του κόστους. Η µείωση του κόστους αποτελεί αναγκαιότητα και είναι η βασική 

κινητήρια δύναµη 

Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στην ροή των υλικών το 

τελικό προϊόν θα αξίζει την τιµή του και τα κέρδη των εταιρειών που συµµετέχουν θα 

αυξηθούν. Η βασική ιδέα πρέπει να είναι οι δραστηριότητες που προσθέτουν αξία για τον 

καταναλωτή και δικαιολογούν την συµµετοχή τους στην αλυσίδα και στο κοινό όφελος. 

Χρόνος. Μια γρήγορη παραγωγή µε υψηλή ποιότητα γίνεται εφικτή µε την διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασµού. Η µείωση του lead time είναι πολύ σηµαντικό αφού για παράδειγµα θα 

µειωθεί το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. 

Ανάπτυξη της αγοράς. Προκειµένου να επωφεληθούµε από την οικονοµία κλίµακας 

χρειάζεται ένας µεγάλος αριθµός project. Ξυπνώντας την κρυµµένη ζήτηση για φθηνές 

κατοικίες ένα καινούριο µερίδιο της αγοράς κατοικίας ανοίγει. Αυτή την στιγµή ο µικρός 

αριθµός καινούριων project οφείλεται και στο ότι λαµβάνεται υπόψη µόνο η υπάρχουσα 

αγορά. Υπάρχει µια µεγάλη κατηγορία πελατών που µέχρι στιγµής δεν έχουν την δυνατότητα 

απόκτησης νέας κατοικίας αλλά συνειδητοποιήσουν ότι είναι δυνατό να αποκτήσουν φθηνή 

κατοικία θα το απαιτήσουν και η νέα αγορά θα είναι γεγονός. Οι κατασκευαστικές 

κερδίζοντας χρήµατα από τον όγκο των πωλήσεων και όχι από το µεγάλο περιθώριο κέρδους  

αυτή η νέα αγορά θα είναι κερδοφόρα. Η δηµιουργία και ανάπτυξη της αγοράς της εταιρίας 

είναι χαρακτηριστικό κάθε µοντέρνας εταιρείας. 

Νέες τεχνολογίες. Για να διαχειριστούµε και να ελέγξουµε την ροή των πληροφοριών 

χρειάζονται µηχανογραφικά συστήµατα. Αλλά η κατασκευαστική βιοµηχανία υστερεί σε ότι 

αφορά το λογισµικό και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχέση µε την συµβατική 

βιοµηχανία. Γι’ αυτό υπάρχει η τεχνολογία. Η τεχνολογία για τις πληροφορίες σηµαίνει 

µεγάλες ευκαιρίες για την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Αύξηση της ικανότητας. Για τα  project κατοικιών που οι κατασκευαστικές είναι 

υπεύθυνες από τον σχεδιασµό και κατασκευή µέχρι την συντήρηση από την αρχική µέχρι την 

τελική φάση οι ικανότητες στα logistics είναι εµφανές ότι αποτελούν αναγκαιότητα. 
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Όπως περιγράφεται και στο µοντέλο του 5 κεφαλαίου στα τµήµατα αγορών θα 

αναπτυχθούν µοντέλα αλυσίδων εφοδιασµού που θα οδηγήσουν στην ανάγκη σχεδίων 

διαχείρισης τους. Σκεφτόµενοι µε όρους ροών θα αναπτυχθεί η ικανότητα όσον αφορά τα 

logistics. 

Ανταγωνισµός. Ένα σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον µε προβλεπόµενες συνθήκες 

ανταγωνισµού είναι ευεργετικό για την ανάπτυξη ιδεών logistics. Οι συστηµατικές 

προσπάθειες να κρατηθούν χαµηλά τα κόστη οδηγούν στην ανάγκη για προσεγγίσεις logistics 

και αυτή η ανάπτυξη υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι οι µελλοντικοί πελάτες θα 

ζητήσουν χαµηλές τιµές σε αρµονία µε την συνεχώς αυξανόµενο προσανατολισµό στο 

πελάτη. Ο προσανατολισµός στο πελάτη σηµαίνει ότι οι αλυσίδες εφοδιασµού θα πρέπει να 

αλλάξουν για να προσφέρουν αξία και όχι να αλλάξει ο πελάτης για να ταιριάξει στην 

υπάρχουσα αλυσίδα. 

Ανάπτυξη του προϊόντος. Αναλύοντας το στρατηγικό ρόλο των αγορών οι 

κατασκευαστικές κατάλαβαν ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην ανάπτυξη των προϊόντων. 

Για να συντονιστούν οι ενέργειες στις αλυσίδες εφοδιασµού που θα προσφέρουν µέγιστη αξία 

για τον καταναλωτή, προϊόντα µε τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας εφοδιασµού πρέπει να 

αναπτυχθούν και αυτή η ανάπτυξη ταιριάζει για outsourcing αλλά οι υπάρχουσες αγοραστικές 

πατέντες εµποδίζουν τέτοιες δυνατότητες. Η πιθανότητα για ανάπτυξη του outsourcing είναι 

µια δυνατή κινητήρια δύναµη. 

Marketing. Οι κατασκευαστές υλικών αντιµετωπίζουν δυσκολίες να συντονίσουν τις 

προσπάθειες τους για την προώθηση των προϊόντων αφού η ροή των πληροφοριών µεταξύ 

των εταιρειών δεν διαχειρίζεται και δεν ελέγχεται και γι’ αυτό οι έµποροι πρέπει να  

κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προώθησης των προϊόντων προς πολλές κατευθύνσεις. Σε 

µια ολιστική προσέγγιση αυτό είναι απαραίτητο και είναι η κινητήρια δύναµη για να 

προσαρµοστούν στις σκέψεις της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. 

 

 

6.1.4. Εµπόδια 

 

Επίσης ένας αριθµός εµποδίων στις προσεγγίσεις για την αλυσίδα εφοδιασµού στην 

κατασκευαστική βιοµηχανία έχουν ανακαλυφθεί: 

♦ Οι οργανισµοί  

♦ Χαµηλή ικανότητα 

♦ Περιορισµένος ανταγωνισµός 
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♦ Κουλτούρα 

♦ Παράδοση  

♦ Τεχνική 

 

Οργανισµοί. Η εστίαση στα project παρεµποδίζει τις προσπάθειες της ολιστικής 

προσέγγισης όπως είναι η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού και συνεισφέρει στον 

κατακερµατισµό  και την αποκέντρωση που κάνει δύσκολη τις πρωτοβουλίες για την αλυσίδα 

εφοδιασµού. Η απουσία logistician και γενικά οι αραιά κεντρικές σχεδιαστικές λειτουργίες 

κάνει την υλοποίηση ιδεών για τα logistics 

Χαµηλή ικανότητα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσηµα τµήµατα logistics στον 

οργανισµό των κατασκευαστών αυτό σηµαίνει ότι η κατασκευαστική βιοµηχανία µένει εκτός 

του χώρου των logistics όσον αφορά τα συνέδρια και τις έρευνες. 

Περιορισµένος Ανταγωνισµός. Ο οδηγός για συνεχιζόµενες ενέργειες µείωσης του 

κόστους στην κατασκευαστική βιοµηχανία για πολύ καιρό ήταν αδύναµος.  

Κουλτούρα. Η επιθυµία να δούµε τις διαφορές αντί να δούµε τις οµοιότητες αντιµετωπίζει 

τα project σαν µοναδικά παρεµποδίζοντας την προσέγγιση της αλυσίδας εφοδιασµού. Η 

παράξενη ισχυρή γνώµη µεταξύ τω παραγόντων της κατασκευαστικής βιοµηχανίας και ο 

συντηρητισµός εµποδίζουν τις καινούριες ιδέες για την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Το να λύνεις ένα πρόβληµα εκτιµάται περισσότερο από το να το προλαµβάνεις. 

Παραδόσεις. Η έλλειψη διαφάνειας του κόστους και ο µικρός προσανατολισµός στο 

καταναλωτή δεν διευκολύνουν τον εφοδιασµό βασισµένο στην αλυσίδα εφοδιασµού. 

Τεχνική. Η έλλειψη προδιαγραφών παρεµποδίζει τις ενέργειες για εξοµαλυµένες ροές 

όπως επίσης και µακροχρόνια απουσία των παραγόντων να δηµιουργήσουν πρότυπα που θα 

διευκόλυναν την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στην ροή των υλικών. Επίσης δεν 

υπάρχει κατάλληλο λογισµικό για τον έλεγχο και την διαχείριση της ροής των υλικών αφού 

δεν υπήρχε µέχρι σήµερα τέτοια ζήτηση. 

 

6.2.   Συνεισφορές 

 

6.2.1. Πρακτική 

 

Η ερευνητική εργασία δόµησε και εξήγησε τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν στην 

µελετώµενη υπόθεση, το Bo Klok project. Μια κατάλληλη γλώσσα για να συζητηθούν τα 

προβλήµατα logistics είναι απαραίτητη για να φθάσουµε σε λύσεις κοινά αποδεκτές από τους 
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παράγοντες. Χωρίς µοντέλα αλυσίδων εφοδιασµού οι δοµικές αλλαγές στην προµήθεια 

των υλικών είναι δύσκολο να επικοινωνηθούν και να κατανοηθούν. Η διερεύνηση των 

υπαρχουσών δοµών που οδήγησε σε διαµάχη των παραγόντων εξηγήθηκε µε όρους 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. 

 

6.2.2. Θεωρία 

 

Η υπάρχουσα θεωρία δοκιµάστηκε σε ένα νέο πλαίσιο. Η διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασµού µπορεί να εφαρµοστεί στην κατασκευαστική βιοµηχανία και τα αποτελέσµατα 

των προσπαθειών διαχείρισης και ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασµού περιγράφηκαν και 

αναλύθηκαν. 

Ένα µοντέλο που συνέδεε την υπάρχουσα γνώση και τα αποδεκτά µοντέλα της αλυσίδας 

εφοδιασµού αναπτύχθηκε προσπαθώντας να γεφυρώσει το κενό των δυο (Σχήµα 66). Το 

µοντέλο θα κάνει ευκολότερο το έργο των ερευνητών που εστιάζουν στις δραστηριότητες των 

κατασκευών και της ροής των υλικών. 

 

Σχήµα 66: Το µοντέλο που ενώνει τα υπάρχοντα µοντέλα προµήθειας υλικών 
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Η ροή των υλικών αποτελείται από ένα πλήθος διαφορετικών ροών (Σχήµα 67). Οι ροές 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν είναι ενοποιηµένες. Χρειάζεται µια ολιστική 

προσέγγιση για να αποφύγουµε τις υπο- βελτιστοποιήσεις.  

 

 

Σχήµα 67:Πολλαπλες ροές σε ένα εργοτάξιο 

 

 

 

6.2.3. Μεθοδολογία 

 

Ένα συστηµικό µοντέλο αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε σαν δοµή στην εργασία. Μια 

σηµαντική συζήτηση διενεργήθηκε για να συνεισφέρει στην µεθοδολογική ανάπτυξη των 

ερευνών διαχείρισης. 

 

 

6.3.   Μελλοντική  έρευνα 

 

6.3.1. ∆οκιµάζοντας και Αναπτύσσοντας Μοντέλα Αλυσίδας Εφοδιασµού 

 

Το µοντέλο που παρουσιάστηκε (Σχήµα 68) δείχνει πώς συνδέεται τα παραδοσιακά 

µοντέλα της κατασκευαστικής αλυσίδας αξίας µε την αλυσίδα εφοδιασµού πρέπει να 

δοκιµαστούν στην πράξη. Μια εταιρεία που ελέγχει όλα τα βήµατα τις αλυσίδας αξίας αξίζει 

να µελετηθεί. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο σαν εργαλείο για να εξηγηθεί στους 

εµπλεκόµενους σε τι στοχεύουµε. 
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Σχήµα 68: Ένα µοντέλο που πρέπει να δοκιµαστεί και να αναπτυχθεί. 

 

 

 

6.3.2. Προβλήµατα που Προκαλούνται στην και από την Ροή των Υλικών 

 

Μια ενδιαφέρουσα περιοχή για µελλοντική έρευνα είναι πιο πρακτικές πλευρές στο πώς 

θα µειώσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στην και από την ροή των υλικών από και 

προς τα εργοτάξια. Πολλά προβλήµατα δηµιουργούνται από διατάραξη της κίνησης, 

περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, υψηλά επίπεδα κόστους διανοµής. 

Ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης για το πώς οι παράγοντες της κατασκευαστικής 

βιοµηχανίας µπορούν να ενεργήσουν για να προλάβουν και να µειώσουν τέτοιου είδους 

προβλήµατα. 

 

6.3.3. Ο Ρόλος του Πελάτη 

 

Πρέπει να ανακαλύψουµε πώς ο πελάτης µπορεί να συνεισφέρει στην διαρκή βελτίωση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας στις κατασκευαστικές δραστηριότητες 

επιτρέποντας την παραγωγή χαµηλού κόστους κατοικιών.  
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6.3.4. ∆ιεθνείς Συγκρίσεις 

 

Πρέπει να διευρύνουµε το βαθµό εστίασης από το εθνικό επίπεδο στις παγκόσµιες 

έρευνες θα ήταν κάτι ενδιαφέρον. Ακόµα και αν η σύγκριση για πολλούς λόγους θα ήταν 

αρκετά δύσκολη καινούριες πρωτοβουλίες µπορεί να βρεθούν.  

Μια σύγκριση µεταξύ των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, τις άλλες χώρες της 

Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. ή την Ιαπωνία. θα είχε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. 

 

 

6.3.5. Ανάπτυξη Λογισµικού  

 

Το µεγάλο πρόβληµα των logistics στις κατασκευές είναι το γεγονός ότι το συγκεκριµένο 

περιβάλλον δεν δείχνει διάθεση για τον έλεγχο των ροών. Μη έχοντας τον έλεγχο των υλικών 

στο εργοτάξιο το να τις ελέγχεις και εκτός από αυτό ακούγεται αρκετά φιλόδοξο. 

Αναπτύξεις λογισµικού για την διαχείριση και έλεγχο της ροής των υλικών στην 

συµβατική βιοµηχανία γίνονται εδώ και χρόνια. Αλλά συγκεκριµένο λογισµικό που θα είναι 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες της κατασκευαστικής βιοµηχανίας δεν υπάρχει. Αυτό το 

περίεργο γεγονός προκύπτει µάλλον από το ότι οι κατασκευαστικές δεν δείχνουν την διάθεση 

να πληρώσουν γι’ αυτό αφού δεν έχουν δει την χρήση του. 

Αλλά η ανάπτυξη τέτοιου λογισµικού θα αλλάξει δραµατικά τις συνθήκες και τις ανάγκες 

για την διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού. 

 

 

6.3.6. Ποσοτικά Αποτελέσµατα 

 

Μέχρι στιγµής έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην κατασκευαστική βιοµηχανία 

ερευνών  logistics µε ποιοτικά κριτήρια. Για να κατανοήσουµε γιατί η χρήση των logistics  

δεν εφαρµόζεται, µέχρι ποιο σηµείο οι προσεγγίσεις logistics µπορούν να εφαρµοστούν κ.α. 

συχνά ποσοτικές προσεγγίσεις επιλέγονται χωρίς να είναι πάντα αρκετό. 

Τα ποσοτικά αποτελέσµατα χρειάζονται για να πειστούν οι παράγοντες ότι τα ανεπαρκή 

logistics είναι µια σηµαντική εξήγηση σε ένα σηµαντικό βαθµό των µεγάλων 

κατασκευαστικών κοστών. Για να δείξουµε µε οικονοµικούς όρους πόσο µπορούµε να 

κερδίσουµε από το τολµηρό εγχείρηµα του να βελτιώσουµε την απόδοση των ποσοτικών 

στοιχείων θα ήταν χρήσιµο. 
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