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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της Σύµβασης 

Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, σε ότι αφορά τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των εργασιών της αναδόχου, που διενεργείται από την πλευρά του 

Πανεπιστηµίου.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο (2) µέρη: στο 

θεωρητικό µέρος (Κεφάλαια 1, 2 και 3) και στη µελέτη περίπτωσης της σύµβασης 

καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά (Κεφάλαιο 4).  

Στο θεωρητικό µέρος της εργασίας, αρχικά, γίνεται µια προσπάθεια κατανόησης 

της έννοιας του outsourcing και συγκεκριµένα γίνεται µια αναφορά στους λόγους για 

τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν να αναθέτουν µέρος των δραστηριοτήτων 

τους σε τρίτους, δηλαδή ποια είναι τα πλεονεκτήµατα, καθώς επίσης και τα 

µειονεκτήµατα και οι κίνδυνοι που µπορεί το outsourcing να έχει. Κάθε επιχείρηση 

που επιλέγει το outsourcing, για να είναι εξασφαλισµένη, καλείται να δηµιουργήσει 

συµβάσεις.  

Οι συµβάσεις είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών µιας επιχείρησης 

σε υλικά ή υπηρεσίες και αποτελούν σηµαντικά εργαλεία, που χρησιµοποιούν οι 

αγοραστές, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τους πιθανούς κινδύνους. Τέλος, στο 

πρώτο µέρος της εργασίας, γίνεται µια εκτενής αναφορά σε ένα συγκεκριµένο είδος 

συµβάσεων, στις Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, στις οποίες ανήκει και η Σύµβαση 

Καθαριότητας, που θα µελετήσουµε παρακάτω. Συγκεκριµένα, γίνεται µια 

οµαδοποίηση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, αναλύονται κάποιοι γενικοί όροι 

που είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται σε τέτοιου είδους συµβάσεις και τέλος 

αναφέρεται η χρησιµότητα αυτών των συµβάσεων. 

Μετά την κατανόηση του περιβάλλοντος των συµβάσεων και πιο συγκεκριµένα 

των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η µελέτη 

περίπτωσης της Σύµβασης Καθαριότητας τους Πανεπιστηµίου Πειραιά, σ’ ότι αφορά 

τον έλεγχο της λειτουργίας της διαχείρισης της σύµβασης. Αρχικά, γίνεται µια εκτενής 

περιγραφή των βασικών σηµείων της Σύµβασης Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά. Στη συνέχεια, αφού έχουν καταγραφεί οι διάφορες ελλείψεις που 

εντοπίστηκαν στην εν λόγω σύµβαση, περιγράφονται κάποιες προτάσεις για τη 

βελτίωσή της, που αφορούν κυρίως τη δοµή των συνεργείων καθαριότητας, τη 

γενική περιγραφή των εκτελούµενων εργασιών, τις εποπτικές διαδικασίες 

αξιολόγησης και τον καταλογισµό των προστίµων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(OUTSOURCING) 

 

 

1.1 Έννοια του Outsourcing 

 

Ως Outsourcing χαρακτηρίζεται µία σχέση παροχής εξωτερικής υπηρεσίας που 

προκύπτει από την ταυτόχρονη εκχώρηση µίας επιχειρηµατικής/ επιχειρησιακής 

διαδικασίας ή λειτουργίας. Η σχέση αυτή στηρίζεται σε µία µακροχρόνια και 

πολύπλοκη σύµβαση παροχής υπηρεσιών. Πολλοί, στον όρο Outsourcing 

περιλαµβάνουν και την απλή περιστασιακή ανάθεση παροχής εξωτερικών υπηρεσιών, 

την απλή προµήθεια υπηρεσιών. Αυτό γίνεται για να παρακάµψουν τις σοβαρές 

διαφορές των δύο µοντέλων. 

Με το Outsourcing ένας οργανισµός µεταφέρει τον έλεγχο και την ευθύνη µίας 

λειτουργίας του σε έναν άλλο τρίτο. Με λίγα λόγια, ουσιαστικά εκχωρεί την 

κυριότητα της διαδικασίας µία λειτουργίας του στον προµηθευτή των υπηρεσιών, 

προκειµένου να έχει πρόσβαση στους κατάλληλους πόρους που ο τελευταίος 

διαθέτει. 

Το outsourcing µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

���� Συνολικό, µε το οποίο αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή περισσότερο 

από το 80% µιας λειτουργίας. 

���� Επιλεκτικό, µε το οποίο αναθέτουµε σε εξωτερικό προµηθευτή κάποιες 

διαδικασίες, που είναι σε σύνολο λιγότερο από το 80% µιας λειτουργίας. 

 

 

1.2 ∆ιαδικασία Outsourcing – Make Or Buy? 

 

Το σηµερινό επιχειρηµατικό κλίµα µε τις µεγάλες αβεβαιότητες, τη συνεχή 

αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού, τους συνεχώς περιοριζόµενους πόρους, τις 

διαρκώς και αυξανόµενες απαιτήσεις των µετόχων, που δηµιουργούν συνεχή πίεση 

για αύξηση της απόδοσης των Παγίων της επιχείρησης, δηµιουργεί ένα νέο δίληµµα 

στη ∆ιοίκηση της επιχείρησης, που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Για να επισηµάνουµε 
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το νέο αυτό δίληµµα, ας δούµε στο Σχήµα 1.1 τι ακριβώς κάνει µια επιχείρηση 

σήµερα. 

 

ΑΓΟΡΑ Α  ́ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ

∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SERVICE 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Σχήµα 1.1) 

 

Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την ονοµαζόµενη Αλυσίδα Αύξησης Αξίας (Value 

Added Chain), που κάθε κρίκος της προσθέτει και ένα κοµµάτι αξίας στο τελικό 

προϊόν ή υπηρεσία, που προσφέρει η κάθε επιχείρηση στον τελικό καταναλωτή. 

Η αλυσίδα που σχεδιάσαµε είναι πολύ απλή και δεν περιέχει πολλές άλλες 

λειτουργίες και διαδικασίες, που γίνονται σε µία επιχείρηση σήµερα και προσθέτουν 

αξία στο προϊόν/υπηρεσία, που προσφέρεται στην αγορά, όπως:  

- η Έρευνα και ο Σχεδιασµός νέων προϊόντων, 

- το Marketing κλπ. 

Το δίληµµα αυτό δεν είναι καθόλου νέο στον επιχειρηµατικό κόσµο. Ο 

επιχειρηµατίας πάντοτε αναρωτιόταν αν «Αξίζει τον κόπο να το παράγω ή είναι 

φθηνότερο να το αγοράσω; (Make or Buy)». Για πολλούς και διάφορους λόγους η 

απόφαση ήταν να παραχθεί στην επιχείρηση, γιατί αλλιώς υπήρχε κίνδυνος να το 

µάθει ο ανταγωνισµός, γιατί κανείς δεν µπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς θέλουµε 

να κάνουµε, κλπ. 

Σήµερα είναι πλέον αποδεδειγµένο, µετά από πολλές έρευνες σε παγκόσµια 

κλίµακα, ότι κάθε επιχείρηση έχει κάποια δυνατά σηµεία, λειτουργίες και διαδικασίες, 

τα οποία την κάνουν µοναδική στην αγορά και κάποια άλλα, τα οποία απλώς τα 

χρειάζεται για να λειτουργήσει (π.χ. η µισθοδοσία του προσωπικού), αλλά που δεν 

αυξάνουν την αξία του προϊόντος/ της υπηρεσίας που προσφέρει στην αγορά της. 

Το δίληµµα λοιπόν που αντιµετωπίζει η ∆ιοίκηση της επιχείρησης είναι διπλό: 

1. Ποια από τις σηµερινές διαδικασίες είναι αυτή ή αυτές που δεν αυξάνουν την 

αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρω ; 

Για να µπορέσει κάποιος να απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα θα πρέπει να κάνει 

µία έρευνα της δυνατότητας παραχώρησης της λειτουργίας/διαδικασίας, που δεν 

προσθέτει αξία στο προϊόν/υπηρεσία, που προσφέρει η επιχείρηση στο κοινό της. Η 

πρωταρχική αυτή έρευνα γίνεται βάσει ορισµένων κριτηρίων επιλογής, πριν να 

ξεκινήσουµε τη λεπτοµερή ανάλυση. 
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Το πρώτο κριτήριο είναι η βασική ανταγωνιστική αξία. 

Εάν η λειτουργία/διαδικασία, που εξετάζουµε, είναι βασικός παράγων για την 

επιτυχία της επιχείρησης (π.χ. σχεδιασµός νέων προϊόντων), τότε δεν θα πρέπει να 

την αναθέσουµε σε εξωτερικούς συνεργάτες (Προµηθευτές). Βέβαια, θα πρέπει να 

είµαστε σε θέση να ξεχωρίσουµε ένα βασικό παράγοντα επιτυχίας από µια βασική 

διαδικασία (π.χ. διανοµή προϊόντων), η οποία µπορεί να ανατεθεί στον καλύτερο 

Προµηθευτή. 

Το δεύτερο κριτήριο είναι το κόστος ελέγχου του Προµηθευτή. 

Οι Προµηθευτές συνήθως ελέγχονται από τους µηχανισµούς που ονοµάζονται 

Συµβόλαια. Εάν, όµως, δεν είναι δυνατόν να έχουµε πλήρη συµβόλαια, πολύ πιθανόν 

σε καταστάσεις αβεβαιότητας, ειδικά για µη αναµενόµενες εξελίξεις της αγοράς, θα 

πρέπει να υπάρχουν άλλοι µέθοδοι ελέγχου του Προµηθευτή. 

Το τρίτο κριτήριο είναι η πλήρης καταγραφή των στόχων του outsourcing. 

Εάν δεν έχει καταγραφεί ακριβώς τι πρέπει να επιτευχθεί, τότε κάθε 

εναλλακτική πρόταση θα είναι πολύ καλή ή πολύ κακή. Οι εταιρίες που αναθέτουν 

κάποιες υπηρεσίες σε τρίτους, χωρίς να έχουν ξεκάθαρους στόχους, συνήθως δεν 

παίρνουν αυτό που θα µπορούσαν ή βρίσκονται σε συνεχή πόλεµο µε τον 

Προµηθευτή τους. Οι λόγοι που µία επιχείρηση αποφασίζει το outsourcing είναι 

στρατηγικοί και τακτικοί. 

Το outsourcing δεν πρέπει να είναι µια δικαιολογία για να µην ασχοληθεί η 

διοίκηση της επιχείρησης µε µία δύσκολη ή ακατανόητη λειτουργία της. Πρέπει να 

κατανοήσουµε τις ιδιοµορφίες, το κόστος και τα προβλήµατα µιας λειτουργίας πριν 

αποφασίσουµε να την αναθέσουµε σε εξωτερικό προµηθευτή.  

Το τέταρτο κριτήριο είναι ο ακριβής καθορισµός του σκοπού του outsourcing. 

2. Πώς, αναθέτοντας τη διαδικασία αυτή σε έναν εξωτερικό συνεργάτη/ 

προµηθευτή, µπορώ να αυξήσω την αξία του προϊόντος/ υπηρεσίας που προσφέρω; 

Για να είναι εφικτή η αύξηση της αξίας του προϊόντος/ υπηρεσίας που 

προσφέρει µια επιχείρηση, αναθέτοντας τη διαδικασία αυτή σε έναν εξωτερικό 

συνεργάτη, πρέπει να ακολουθήσει µια διαδικασία, η οποία αποτελείται από τα εξής 

βήµατα: 

���� Προγραµµατισµός: Στη φάση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθούν οι στόχοι 

και ο σκοπός της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη κάποιων διαδικασιών ή 

λειτουργιών της επιχείρησης. Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί ο 

προϋπολογισµός, το χρονικό διάστηµα και οι πόροι που θα χρειαστούν. 
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���� Aνάλυση ∆εδοµένων: ∆ιαµορφώνονται οι βασικές πολιτικές και τα 

επίπεδα εξυπηρέτησης που θα παράσχουν οι Προµηθευτές. Επίσης 

διαµορφώνονται οι σχέσεις µε τα υπόλοιπα λειτουργικά µέρη της 

επιχείρησης, ώστε να σχεδιαστούν τα συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου. 

Σχεδιάζεται ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγεται ο 

Προµηθευτής βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. 

���� Σχεδιασµός: Ο τελικός σχεδιασµός της υπηρεσίας, καθώς και το τελικό 

συµβόλαιο καταρτίζονται µε τη συµµετοχή του επιλεγµένου Προµηθευτή. 

���� Υλοποίηση: Η διαδικασία µετάβασης της εκτέλεσης των διαδικασιών/ 

λειτουργιών από τον Προµηθευτή. 

���� Επιχειρησιακό Περιβάλλον: Η συνεχής σχέση µε τον Προµηθευτή, οι 

αλλαγές στο συµβόλαιο και στους στόχους και στις προσδοκίες συζητούνται 

και υλοποιούνται. 

���� Λήξη: Στο τέλος της συµβατικής περιόδου αποφασίζεται η συνέχεια ή όχι 

του συµβολαίου.1 

 

1.3 Τα Πλεονεκτήµατα του Outsourcing 

 

Σε µια ιδιαίτερη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, το ’’Outsourcing’’ αποτελεί µια 

σηµαντική εναλλακτική για την επιχείρηση και η εύρεση του κατάλληλου outsourcing 

µπορεί να αποτελέσει στρατηγικό επιχειρησιακό πλεονέκτηµα. Η εύρεση του 

κατάλληλου outsourcing µπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση, 

όπως για παράδειγµα η µείωση του κόστους, η βελτίωση της στρατηγικής εστίασης, η 

ευκολότερη διεύρυνση της αγοράς, η καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού, κλπ. 

Μία επιχείρηση που αναθέτει µέρος των δραστηριοτήτων της σε τρίτους, 

επιτυγχάνει εξοικονόµηση πόρων και αποδέσµευση κεφαλαίων, καθώς δε χρειάζεται 

να επενδύσει σε υποδοµές, εξοπλισµό και σε άλλες εφαρµογές για την κάλυψη των 

αναγκών της. Επιπλέον, µειώνονται τα λειτουργικά της έξοδα, αφού σίγουρα το 

κόστος απασχόλησης του προσωπικού για τη λειτουργία του εξοπλισµού είναι 

µεγαλύτερο συγκριτικά µε το καταβαλλόµενο αντίτιµο στους εξωτερικούς 

συνεργάτες.2 

                                            
1 Περδίκης, Τ./ Executive Management Consultant της BLS Ltd και Αγγελετόπουλος Ε./ Managing 
Director της BLS Ltd, Η εκχώρηση υπηρεσιών σε εξωτερικούς προµηθευτές (Outsourcing). Το δίληµµα 
και πώς να το αντιµετωπίσετε αποτελεσµατικά, 5/02/2002. 
2 Greaver, M.F. II, (2006), A. Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, pp 
62-68. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 9

Η εξοικονόµηση πόρων και κεφαλαίων από τη συνεργασία µε εξειδικευµένες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών, επιτρέπει στην επιχείρηση να επενδύσει σε άλλους 

βασικούς σκοπούς και τοµείς και να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες. Με λίγα λόγια, 

το outsourcing είναι ένα εργαλείο, η χρήση του οποίου ωφελεί τις επιχειρήσεις, 

καθώς τους εξοικονοµεί επιπλέον χρόνο, τον οποίο µπορούν να αξιοποιήσουν 

καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών τους. 

Επιπροσθέτως, µία επιχείρηση που επιλέγει τη µέθοδο της εξωτερικής ανάθεσης 

δεν ρισκάρει παρά ελάχιστα, σε αντίθεση µε το µεγάλο ρίσκο που θα αναλάµβανε αν 

αγόραζε, λειτουργούσε και συντηρούσε η ίδια τον εξοπλισµό για διάφορες 

διαδικασίες. Με λίγα λόγια, µειώνεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος και βελτιώνεται η 

ανταγωνιστικότητα, δεδοµένου ότι µια εργασία δοκιµάζεται, απορρίπτεται ή 

βελτιώνεται, πριν η επιχείρηση τελικά δεσµευτεί. 

Τέλος, η επιχείρηση, που αποφασίζει να συνεργαστεί µε εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών, επιτυγχάνει βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών 

της, διότι οι εν λόγω εταιρίες παρέχουν πόρους δεξιοτήτων και γνώσης και επιπλέον 

διαθέτουν µεγάλη εµπειρία και κατάλληλη τεχνολογική υποδοµή για την εκτέλεση 

των επιχειρηµατικών διαδικασιών και λειτουργιών. Η αναβάθµιση του επιπέδου της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω 

ικανοποίηση των πελατών. Επιπλέον, η πολιτική της επιχείρησης αποκτά ιδιαίτερη 

ευελιξία και δίνεται η ικανότητα γρήγορης προσαρµογής στις ανάγκες των πελατών, 

στις νέες τεχνικές και στις κινήσεις των ανταγωνιστών. 

Σε γενικές γραµµές πάντως, η επιχείρηση που επιλέγει το outsourcing 

επωφελείται από την τεχνογνωσία, την εµπειρία και την υποδοµή της εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών που έχει επιλέξει. Για να είναι σε θέση µια επιχείρηση να 

διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, προϋποθέτει συνεχή 

ενηµέρωση και ανάπτυξη, γεγονός που απαιτεί πόρους επενδύσεις και κατάρτιση του 

στελεχιακού δυναµικού, στοιχεία που οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών είναι σε θέση να 

προσφέρουν άµεσα λόγω εξειδίκευσης. 

 

1.4 Κίνδυνοι και Προβλήµατα του Outsourcing 

 

Η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, εκτός από πλεονεκτήµατα ενέχει και κάποια 

µειονεκτήµατα και κινδύνους. Τα µειονεκτήµατα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως µε τη 

σωστή επιλογή του συνεργάτη, µε την αποδοτικότητα αυτού, καθώς επίσης και µε τη 
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συµπεριφορά και την αποδοχή της πρακτικής αυτής από το προσωπικό της 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα, τα µειονεκτήµατα είναι: 

� Η σωστή επιλογή ενός συνεργάτη είναι δύσκολο, καθώς οι εταιρία θα πρέπει 

να έχει κάνει σωστή έρευνα και να έχει θέσει κάποια κριτήρια που θα πρέπει 

να πληρεί ο υποψήφιος. 

� Η αποδοτικότητα της επιχείρησης εξαρτάται άµεσα από τον εξωτερικό 

συνεργάτη. Κάποια δυσλειτουργία στα δικά του συστήµατα θα έχει 

αρνητικές επιδράσεις, τόσο στη σωστή λειτουργία της επιχείρησης, όσο και 

στο όνοµά της στην αγορά. Στην περίπτωση που η επιλεγείσα επιχείρηση 

αδυνατεί να προσφέρει ανάλογα επίπεδα ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας, διότι δεν διαθέτει καλά οργανωµένο και 

αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής, το outsourcing ενδέχεται να µην αποφέρει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα για την επιχείρηση. Η αποτελεσµατικότητα της 

συνεργασίας εξαρτάται από την ποιότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και την προσαρµοστικότητα του 

εξωτερικού συνεργάτη στις απαιτήσεις της αγοράς. 

� Οι υπάλληλοι τείνουν να βλέπουν αρνητικά την ανάθεση µέρους του κύκλου 

εργασιών σε τρίτους, καθώς πιστεύεται ότι µέσω του outsourcing 

µειώνονται οι θέσεις εργασίας και η ανεργία αυξάνεται. Η επιχείρηση πριν 

προχωρήσει στο outsourcing, οφείλει να συµβουλευτεί πρώτα τους 

συνεργάτες της, δηλαδή τους προµηθευτές ή τους τοπικούς 

αντιπρόσωπους. 

� Το outsourcing στερεί από την επιχείρηση την τεχνογνωσία, πράγµα που 

την καθιστά, όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο εξαρτώµενη από τον 

εξωτερικό συνεργάτη. Η εξάρτηση αυτή έχει να κάνει, τόσο µε το χρονικό 

διάστηµα της συνεργασίας, όσο και µε την ποσότητα των εργασιών που 

ανατίθενται στον προµηθευτή. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, µπορούµε να καταλήξουµε στο γεγονός ότι µεγάλο 

ρόλο παίζει η σωστή επιλογή συνεργάτη και η ανάθεση σε εταιρεία µε σταθερή δοµή 

και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώµενα από την επιχείρηση 

αποτελέσµατα. 
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1.5 Υφιστάµενη Κατάσταση σε ∆ιεθνές και Εγχώριο Επίπεδο 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Hellastat Α.Ε3, σηµαντικό παράγοντα για 

την επιχειρηµατικότητα µε αξιοσηµείωτη αναπτυξιακή δυναµική αποτελεί ο κλάδος 

των µεταφορών και Logistics. Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας µας 

αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο στην παγκόσµια εµπορευµατική διακίνηση. Στα πλαίσια 

στρατηγικών outsourcing, οι ελληνικές επιχειρήσεις σταδιακά αναγνωρίζουν τη 

συµβολή των Logistics στην ενδυνάµωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήµατος, 

την εξοικονόµηση κεφαλαίων και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους. 

Αρκετές εταιρίες του κλάδου, καθώς και εµπορικές επιχειρήσεις υλοποιούν επενδύσεις 

δηµιουργίας νέων κέντρων Logistics. 

Τα τελευταία χρόνια, ο τοµέας των Logistics έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία 

τεχνολογικής διείσδυσης, η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται µείωση του 

λειτουργικού κόστους και καλύτερη εκµετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών 

χώρων. ∆ηµιουργούνται επιπλέον ευοίωνες προοπτικές από την αναπτυξιακή 

δυναµική χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της 

Αραβικής Χερσονήσου. Έτσι, το σχεδιαζόµενο διεθνές εµπορευµατικό κέντρο στο 

Ντουµπάι αναµένεται να δώσει παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής 

και να διευρύνουν το εµπορευµατικό τους δίκτυο. 

Σύµφωνα µε εκπροσώπους των επιχειρήσεων του κλάδου µε τους οποίους 

συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της µελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές 

και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

���� Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδοµών 

���� Η οικονοµική ανάπτυξη γειτονικών χωρών (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, 

Ρωσία) 

���� Η βελτίωση του νοµικού πλαισίου 

���� Η επιχορήγηση επενδύσεων µέσω του αναπτυξιακού νόµου 

����  Η σταδιακή αναγνώριση της σηµασίας των υπηρεσιών Logistics 

���� Η τεχνολογική διείσδυση 

���� Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού 

 

 

                                            
3
 HELLASTAT A.E., Κλαδική ανάλυση αγοράς 2006-2007: Logistics – Outsourcing, Σεπτέµβριος 2006. 
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Αυτονόητο είναι ότι η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων 

προϋποθέτει ότι ο κλάδος των Μεταφορών και Logistics θα µπορέσει επίσης να 

αντιµετωπίσει συγκεκριµένες διαχρονικές αδυναµίες, όπως: 

���� Η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου 

���� Η έλλειψη ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου 

���� Οι ανεπαρκείς υποδοµές του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου και η ελλιπής 

σύνδεση µε λιµενικές εγκαταστάσεις 

���� Οι περιορισµένοι αποθηκευτικοί χώροι στα λιµάνια 

���� Οι εταιρίες 3PL δεν έχουν δικαίωµα να διατηρούν ιδιόκτητο µεταφορικό 

στόλο 

Σηµειώνεται ότι στο δείγµα της µελέτης της Hellastat έχουν περιληφθεί 274 

επιχειρήσεις. Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγµατος των 274 εταιριών το 2006 

σηµείωσε αύξηση 8,8 % για να διαµορφωθεί στα τέλη της περιόδου σε 1,44 δις 

ευρώ, ενώ το 70% των εταιριών παρουσίασε βελτίωση. 

Κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή4, διαπιστώνεται ότι οι πρώτες 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών outsourcing δηµιουργήθηκαν στις ΗΠΑ και στο Ηνωµένο 

Βασίλειο. Στη συνέχεια, έκαναν την εµφάνισή τους ανάλογες εταιρίες, τόσο σε χώρες 

του δυτικού κόσµου, όσο και σε χώρες του ανατολικού. Η έλλειψη, όµως, µεγάλων 

εκτάσεων γης στα αστικά κέντρα ανάγκασε τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών να 

µεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους σε περιοχές στα πέριξ των αστικών κέντρων, 

χωρίς όµως να µεταφέρουν και τη διοίκησή τους και τα κεντρικά γραφεία τους, τα 

οποία παρέµειναν στις αστικές περιοχές. 

Στις µέρες µας, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών που εδρεύουν στις 

αναπτυσσόµενες χώρες (Ινδία, Κίνα, Ιρλανδία, Ρωσία) συνεργάζονται, κυρίως, µε 

καταξιωµένες επιχειρήσεις του δυτικού κόσµου. Αναλυτικότερα, το 80% περίπου των 

δραστηριοτήτων, που εκτελούνται από εταιρίες παροχής υπηρεσιών στην Ινδία, 

προορίζονται για οργανισµούς, οι οποίοι εδρεύουν στην Αµερική ή τη Βρετανία. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στους γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσµούς, που 

διατηρούνται ανάµεσα στην Ινδία και τις δύο χώρες, καθώς οι πολιτικοί δεσµοί 

αποτελούν ένα σηµαντικό κίνητρο για την απόφαση ανάθεσης εργασιών σε χώρες 

εξωτερικού. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο µε τη Γερµανία και τη Γαλλία, στις οποίες η ιδέα 

του outsourcing παρουσιάζει ήδη ταχεία ανάπτυξη. Στο µέλλον, προβλέπεται ακόµα 

µεγαλύτερη ανάπτυξη του outsourcing, καθώς και συνολική αύξηση της διεθνούς 

                                            
4
 Η Καθηµερινή & The Economist – Ειδικές Εκδόσεις, «Outsourcing η επέλαση των συνεργατών», 

Τεύχος 15, Μάρτιος 2005. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 13

αγοράς των υπηρεσιών outsourcing. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το outsourcing θεωρείται 

σηµαντικό, ενώ στην Ευρώπη παρατηρείται µία επιφυλακτικότητα, καθώς το 

outsourcing θεωρείται εν µέρει σηµαντικό. Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο 

ρυθµός αύξησης της αγοράς του outsourcing αναµένεται να φτάσει έως και 7% στην 

Ευρώπη.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν και η αγορά του outsourcing 

αναπτύσσεται ταχύτητα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατάσταση στην 

Ελλάδα είναι διαφορετική και µάλλον φαίνεται στάσιµη. Η χρήση υπηρεσιών 

outsourcing είναι µικρή, όσον αφορά στον ιδιωτικό, αλλά και στο δηµόσιο τοµέα. 

Ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, οι µεγάλες επιχειρήσεις που προχωρούν σε ανάθεση των 

εργασιών τους σε τρίτους είναι σχετικά λίγες. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων 

αυτών δείχνουν να προτιµούν την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

αναλαµβάνουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών στο εσωτερικό τους και εν συνεχεία την 

παροχή αυτών των υπηρεσιών πίσω στις µητρικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά το 

δηµόσιο τοµέα, η διάδοση της λήψης υπηρεσιών outsourcing είναι µικρή, µε εξαίρεση 

µόνο κάποιες εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους, όπως για παράδειγµα η 

µηχανογραφική υποστήριξη των εκλογών. 

 

1.6 Logistics Outsourcing (Third Party Logistics – 3PL) 

 

Κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90 αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ο κλάδος των 

Third Party Logistics (3PL), στα πλαίσια της γενικότερης τάσης για εκχώρηση µέρους 

των δραστηριοτήτων µιας εταιρίας σε τρίτους (outsourcing) και παρουσίασε θετικό 

ρυθµό ανάπτυξης. Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρίες που αναλαµβάνουν εργασία ως 

εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι ειδικεύονται στην εκτέλεση απαιτητικών εργασιών 

ανεφοδιασµού και µεταφορών. Επειδή η παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και 

ανεφοδιασµού δεν είναι οι βασικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης, για το λόγο 

αυτό ανατίθενται σε ένα αξιόπιστο και εξειδικευµένο συνεργάτη. Αυτός ο συνεργάτης 

είναι οι εταιρίες 3PL. Η συνεργασία µε µια 3PL επιτρέπει στην επιχείρηση να 

επικεντρωθεί στη βασική δραστηριότητά της, δηλαδή στην παραγωγή, στην 

παρακολούθηση των πωλήσεων και στην ικανοποίηση των πελατών της. Η εταιρία 

3PL έχει σαν βασικό αντικείµενό της τα Logistics και συνήθως είναι καλύτερα 

εξοπλισµένη για να τα φέρει εις πέρας, µε µεγαλύτερη απόδοση και χαµηλότερο 

κόστος. Μια εταιρία 3PL διαθέτει κατάλληλες υποδοµές για την υποδοχή και 

αποθήκευση εµπορευµάτων, έχει αναπτύξει µεθόδους µεταφοράς, χρησιµοποιεί 
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πληροφοριακά συστήµατα και έχει εξοπλιστεί µε τα κατάλληλα τεχνικά µέσα και 

εργαλεία. 

Στον κλάδο των Logistics, ο όρος «Logistics Outsourcing» µεταφράζεται σε 

«Third Party Logistics» ή εν συντοµία «3PL». Μ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνεται η 

συνεργασία, που γίνεται στη βάση του outsourcing, ανάµεσα σε εταιρείες, οι οποίες 

παρέχουν υπηρεσίες Logistics και ονοµάζονται Third Party Providers και σε εµπορικές, 

βιοµηχανικές, µικτές επιχειρήσεις που αποτελούν τις Third Party Logistics Users.  

Ο όρος Third Party Logistics (3PL)5 είναι το outsourcing του συνόλου ή µέρους 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν τα Logistics και η συνεργασία 

ενός φορέα παροχής υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics Provider) και µιας 

εµπορικής ή βιοµηχανικής επιχείρησης (Third Party Logistics User), µε βασικό σκοπό 

τα προϊόντα να φτάσουν στον Τελικό Χρήστη (Customer), στο µικρότερο δυνατό 

χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος, τα οποία αποτελούν παράγοντες 

εξαιρετικής σηµασίας για το προαναφερόµενο από τις επιχειρήσεις έργο (Customer 

Service). 

 

1.7 Τα επίπεδα του Logistics Outsourcing 

 

Οι δραστηριότητες των Logistics διαχωρίζονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα6: 

���� ∆ιεκπεραίωση των διαδικασιών Logistics στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων (Insourcing Logistics or Reverse Oursourcing). 

Η κάθε επιχείρηση πραγµατοποιεί τις διαδικασίες των Logistics στο 

εσωτερικό της, κατέχει δικούς της αποθηκευτικούς χώρους, στους 

οποίους φυλάσσονται τα εµπορεύµατά της, καθώς και κατάλληλο 

εξοπλισµό, τον οποίο διαχειρίζεται ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. 

Επίσης, η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη διανοµή των προϊόντων 

της στους πελάτες της. Ο παραδοσιακός αυτός τρόπος διαχείρισης των 

διαδικασιών Logistics είναι αποδοτικός και αποτελεσµατικός, εφόσον η 

επιχείρηση δίνει την απαιτούµενη προσοχή. 

���� Third Party Logistics (Forwarding Logistics or Contract Logistics). 

Σ’ αυτή την περίπτωση, είτε η επιχείρηση διατηρεί κατάλληλες 

εγκαταστάσεις – υποδοµές για την εκτέλεση διαδικασιών, που 

αφορούν στο χώρο των Logistics, αλλά θέλει να απαλλαγεί από το 
                                            
5
 Μανωλιάδης, Λ., (2007), «Third Party Logistics & Customer Service», Πανεπιστήµιο Πειραιά. 

6
 Christofer, M., (2005), Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks, 

Prentice Hall, pp 56-57. 
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κόστος αυτών, είτε δεν διατηρεί ή δεν είναι διατεθειµένη να 

προχωρήσει στην απόκτησή τους και εποµένως συνεργάζεται µε 

φορείς παροχής υπηρεσιών Logistics. Η εν λόγω συνεργασία γίνεται 

στη βάση του outsourcing και επέρχεται έπειτα από ορισµένες 

διαδικασίες ανάµεσα σε επιχείρηση και εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

Logistics. Οι εταιρίες 3PL αναλαµβάνουν για λογαριασµό της 

επιχείρησης τη διεκπεραίωση όλων ή ενός σηµαντικού εύρους 

διαδικασιών των Logistics. Αποτέλεσµα της συγκεκριµένης 

συνεργασίες είναι η λήψη υπηρεσιών Third Party Logistics υψηλού 

επιπέδου εξειδίκευσης από την επιχείρηση. 

 

1.8 Κράτος σε σχέση παροχής εξωτερικής υπηρεσίας µε εκχώρηση 

 

Εκχώρηση από εκφάνσεις του δηµοσίου (κράτος – κυβέρνηση) είναι η 

µεταφορά της ευθύνης υλοποίησης µίας επιχειρησιακής διαδικασίας προς τρίτο 

οργανισµό, κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, µέσα από µία σχετικά µακρόχρονη και 

σταθερή σύµβαση, για την οποία διαδικασία όµως η κυβέρνηση παραµένει υπεύθυνη. 

Αυτό είναι ένα µοντέλο τύπου συνλειτουργίας της συγκεκριµένης διαδικασίας, µε 

προς τα κάτω όριο του την περιστασιακή ανάθεση – τη τυπική προµήθεια – 

υπηρεσίας και µε προς τα επάνω όριο τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Ιστορικά, η 

εµπειρία από δραστηριότητες απλής προµήθειας είναι προαπαιτούµενο για την είσοδο 

στο χώρο της πραγµατικής εκχώρησης. 

Η εκχώρηση διαδικασιών από το δηµόσιο τοµέα (κράτος ή κυβέρνηση) σε άλλο 

δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό διαφέρει από την αντίστοιχη πρακτική στον αµιγή 

ιδιωτικό χώρο. Το µεταξύ επιχειρήσεων εγχείρηµα είναι διµερές περιλαµβάνοντας: 

� τον αγοραστή των υπηρεσιών που εκχωρεί τις διαδικασίες και 

� τον προµηθευτή – πάροχο των υπηρεσιών που τις αναλαµβάνει και τις 

υλοποιεί. 

Το αντίστοιχο όµως εγχείρηµα του δηµοσίου είναι τριµερές περιλαµβάνοντας 

οντότητες που δρουν και ενιαία και επιµερισµένα: 

� την έκφανση του δηµοσίου (κράτος – κυβέρνηση) που «αγοράζει» τις 

υπηρεσίες εκχωρώντας τη διαδικασία, 

� τον πάροχο προµηθευτή των υπηρεσιών (δηµόσιος ή ιδιωτικός 

οργανισµός στην αγορά), ο οποίος αναλαµβάνει την κυριότητα και ευθύνη 

υλοποίησης της διαδικασίας και 
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� τους πολίτες 

 

Στην µεταξύ επιχειρήσεων σχέση εκχώρησης ο ευρύτερα περιβάλλον χώρος 

επηρεάζεται λίγο από την έκβαση του εγχειρήµατος. Στη «δηµόσια» όµως εκχώρηση 

οι συνέπειες έχουν συνήθως µεγάλη εµβέλεια. 

Εν γένει, η σχέση και η προσέγγιση του κράτους – κυβέρνηση µε το 

outsourcing προκαλεί συζητήσεις. Θεωρείται ως προσπάθεια – µέσο για λιγότερο 

κράτος, για µετατόπιση της ευθύνης του κράτους, σαν τρόπος αντιµετώπισης 

υπαρκτών προβληµάτων και αδυναµιών, σαν ένα οικονοµικό εγχείρηµα που πολλοί 

χαρακτηρίζουν επισφαλές και άλλοι επικίνδυνο. 

Από την άλλη πλευρά, όµως, είναι ένας δυνητικά αποτελεσµατικός τρόπος 

άµεσης κάλυψης υπαρκτών ελλειµµάτων τεχνογνωσίας και ταχείας εισαγωγής 

αναδιαρθώσεων, που και τα δύο είναι αντικειµενικά απαιτητό να αντιµετωπισθούν 

στο πλαίσιο της ταχέως εξελισσόµενης και ορµητικά διευσδύουσας τεχνολογίας. 

Σε γενικές γραµµές πάντως, ο προσδιορισµός του τι λέγεται και του τι 

αναφέρεται ως παροχή εξωτερικής υπηρεσίας µε εκχώρηση από το ∆ηµόσιο 

(outsourcing) επηρεάζεται από το πολιτικό κλίµα της συγκυρίας κάθε τόπου. 

Κλασικοί παράγοντες προβληµατισµού και αντίστασης στην εκχώρηση είναι: 

� Πίεση συνδικάτων 

� Εσωτερική αντίσταση στις αλλαγές 

� Φόβος απώλειας ελέγχου 

� Ανησυχία για θέµατα εµπιστευτικότητας και ασφάλειας 

� Έλλειψη γνώσης, απουσία λειτουργικής οργάνωσης, αλλά και διοικητικής 

στήριξης 

� Πολιτική πίεση εναντίον της εκχώρησης 

� Νοµοθεσία Προµηθειών 

� Βαθµός επικινδυνότητας εγχειρήµατος 

� Ατολµία και δυσκαµψία στη λήψη αποφάσεων7 

 

 

 

                                            
7 ∆ρ. Ιωάννης Ζ. Καραµπάσης, OUTSOURCING: Σχέσεις Παροχής Εξωτερικής Υπηρεσίας µε εκχώρηση 
διαδικασίας - Σύµβαση ∆ιασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσίας, Εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, ειδική σελίδα “το Θέµα”, 
σελ. 11, 28/03/2004. 
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1.9 Ο πάροχος κυβέρνηση-κράτους στη σχέση παροχής εξωτερικής 

υπηρεσίας µε εκχώρηση 

 

Ο πάροχος επιχειρηµατικών – επιχειρησιασκών υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο 

χρειάζεται ένα σταθερό επιχειρηµατικό σχήµα. Αυτό πρέπει να είναι σχετικά ευρύ, µε 

συµπληρωµατικούς ρόλους και µε σαφείς µεταξύ των µερών σχέσεις. Τα µέρη του 

παρόχου πρέπει να έχουν υψηλή τεχνογνωσία, τόσο στα ζητήµατα της διαχείρισης 

της κυριότητας της διαδικασίας που αναλαµβάνουν, όσο και στις ίδιες τις 

εκχωρούµενες διαδικασίες που θα υλοποιήσουν και στις υπηρεσίες που θα παράξουν. 

Το σχήµα πρέπει να διακρίνεται για την οργανωτική και τεχνολογική του επάρκεια, τη 

διαθεσιµότητα των σχετικών πόρων για το εγχείρηµα, καθώς και για την ευελιξία του 

στην προσαρµογή, µε δυνατότητα ταχείας αφοµοίωσης και αξιοποίησης της 

αναγκαίας τεχνογνωσίας. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα κριτήρια επιλογής ενός τέτοιου παρόχου έχουν 

µεν συνάφεια µε τα αντίστοιχα του κλασικού ad hoc (περιστασιακού) προµηθευτή 

αγαθών και υπηρεσιών, αλλά δεν αρκούν. 

Παράλληλα, είναι προφανές ότι ο κατάλληλος «εταιρικός πάροχος» για µία 

τέτοια σχέση πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζει ότι δεν διακατέχεται από όλα όσα 

χαρακτηρίζουν σήµερα την προς βελτίωση εκχωρούµενη διαδικασία και τον προς 

µερική αναδιάρθωση εκχωρούντα δηµόσιο οργανισµό, όπως χαµηλό επίπεδο 

υπηρεσιών, υψηλό κόστος πάγιων και λειτουργίας, αδιαφάνεια στον καταλογισµό και 

επιµερισµό ευθυνών, αναποτελεσµατικότητα, σφικτές στείρες διαδικασίες, 

γραφειοκρατία, µικρή ευελιξία και δυσκολία προσαρµοστικότητας λόγω µεγέθους, 

κλπ. 

Κάθε σύµπραξη έχει και τα όριά της. Οι παράµετροι που περιορίζουν την 

ισορροπία µεταξύ της αυτοδύναµης λειτουργίας και της «λειτουργίας εν 

κοινοπραξία», σε συνδυασµό µε τις παραµέτρους που θα δηµιουργούν 

ανελαστικότητα σε αλλαγές και προσαρµογές του κοινοπρακτικού σχήµατος – 

πάροχου είναι εκείνες που οριοθετούν το χρόνο ζωής και την αποτελεσµατικότητα 

της συνεργασίας, δηλαδή το χρονικό παράθυρο και το επίπεδο της ωφέλειας του 

αναθέτοντος – εκχωρούντος.8 

                                            
8 ∆ρ. Ιωάννης Ζ. Καραµπάσης, OUTSOURCING: Σχέσεις Παροχής Εξωτερικής Υπηρεσίας µε εκχώρηση 
διαδικασίας - Σύµβαση ∆ιασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσίας, Εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, ειδική σελίδα “το Θέµα”, 
σελ. 11, 28/03/2004. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και των συναλλαγών έχουν δηµιουργήσει 

πρόσθετες λειτουργικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνδυασµό µε το 

αµφίσηµο των δραστηριοτήτων τους προχωρούν σε µια όλο και µεγαλύτερη 

εξειδίκευση των παραγωγικών τους µονάδων. Παράλληλα µε τη µορφοποίησή τους 

ως «συνολικών» επιχειρηµατικών οµίλων, επιβάλλεται να αποδώσουν στο 

αναπόσπαστο κοµµάτι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τις συµβάσεις, τη 

σηµασία που τους αρµόζει. 

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται άλλοτε στη θέση του πωλητή και άλλοτε στη θέση 

του αγοραστή αγαθών και υπηρεσιών. Αυτοί οι δύο ρόλοι, εκ πρώτης όψεως 

φαίνονται αντίθετοι, αλλά τελικά είναι παράλληλοι, αφού και στις δύο περιπτώσεις 

απώτερος στόχος είναι η κερδοφορία και η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης. Οι 

συµβάσεις διατυπώνοντας τις προθέσεις των συµβαλλοµένων δεν αποτελούν πεδίο 

αντιπαράθεσης µεταξύ πωλητή και αγοραστή, αλλά εργαλεία για την εξασφάλιση  

πλεονεκτηµάτων και ωφελειών, που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν και να 

αναπτύξουν επικερδώς τις δραστηριότητές τους. 

Μέσα από µία σύµβαση ο πωλητής υπόσχεται να αφιερώσει χρόνο, να 

καταβάλλει προσπάθειες, να επιδείξει δεξιότητες και να διαθέσει πόρους για να 

προσφέρει στην άλλη πλευρά το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυµεί. Ο αγοραστής, 

από την άλλη, δεσµεύεται να καταβάλλει γι’ αυτές τις υπηρεσίες το συµφωνηθέν 

ποσό, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και να µην ενεργήσει µε τρόπο που θα 

µπορούσε να διαταράξει τη σχέση αυτή. Αν κάποιος από τους δύο παραβιάσει τους 

όρους της συµφωνίας, δηµιουργεί, όχι µόνο τις προϋποθέσεις για έγερση 

απαιτήσεων, αλλά οι ενέργειές του µπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή και διακοπή 

της σύµβασης.9 

Οι συµβάσεις είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι αγοραστές, 

προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τους πιθανούς κινδύνους µιας αγοράς, 

                                            
9 Dr. Cary Cohen, CPCM, (1998), “∆ιαχείριση συµβάσεων” (Contract Administration), Εκδόσεις 
Κριτήριον. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 19

δεσµεύοντας τον πωλητή µέσα από συγκεκριµένους όρους και υποχρεώσεις να 

υλοποιήσει το έργο που έχει αναλάβει και το οποίο περιγράφεται στη σύµβαση. 

Στην πραγµατικότητα όµως, η σύµβαση δεν είναι ένα εργαλείο που προστατεύει 

µόνο τον αγοραστή. Οι πωλητές έχουν και εκείνοι τις δικές τους αγωνίες και 

προβληµατισµούς όταν αναλαµβάνουν την παραγωγή αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών. Η σύµβαση είναι και για αυτούς ένα εργαλείο που τους διασφαλίζει την 

τήρηση των υποχρεώσεων των αγοραστών. Εποµένως, σε καµία περίπτωση δεν θα 

µπορούσαµε να αγνοήσουµε τις θέσεις και τις απαιτήσεις των Πωλητών στη 

διαδικασία δηµιουργίας, υλοποίησης και γενικά της διαχείρισης µιας σύµβασης. 

Οι σύγχρονοι πωλητές τις περισσότερες φορές υποστηρίζουν ότι η παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών γίνεται κυρίως για να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα της 

επιχείρησης που εκπροσωπούν, ενώ η αντίληψη ότι ο σκοπός της επιχείρησης είναι 

µόνο η εξασφάλιση µεγάλου εµπορικού κέρδους φαίνεται να έρχεται σε δεύτερη 

µοίρα, ιδιαίτερα σήµερα που ο έντονος ανταγωνισµός περιορίζει από µόνος του τα 

περιθώρια κέρδους των περισσότερων τουλάχιστον επιχειρήσεων. 

Οι αγοραστές από την άλλη πλευρά, δεν πείθονται ότι πράγµατι ο πρωταρχικός 

σκοπός των πωλητών είναι η βιωσιµότητά τους και ως εκ τούτου προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν τα ποσοστά κέρδους και στόχος τους είναι να ωφεληθούν από 

καλύτερες υπηρεσίες και παροχή αγαθών µε τη χαµηλότερη δυνατή τιµή. 

Οι παραπάνω αντίθετες θέσεις πωλητών – αγοραστών, καθώς επίσης και η 

αβεβαιότητα και οι προβληµατισµοί οδηγούν τις δύο πλευρές σε διαδικασίες 

επικοινωνίας πιο συστηµατικές, πιο οργανωµένες, εφαρµόζοντας αυστηρά πλάνα 

διαχείρισης. Για να διασφαλιστεί η σωστή σχέση µεταξύ των δύο πλευρών απαιτείται 

η χρήση σωστών εµπορικών συµβάσεων. 

 

2.2 Ορισµός και Στοιχεία της Σύµβασης 

 

Οι αγοραστές και οι πωλητές διαχειρίζονται µε διαφορετικό τρόπο τις 

συµβάσεις. Αυτό συµβαίνει, γιατί δεν ασχολήθηκαν ουσιαστικά µε το ρόλο που 

καλείται να παίξει η σύµβαση στην αλυσίδα εφοδιασµού, αλλά και γιατί δεν έχουν 

φροντίσει να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει η σύµβαση στην κάθε 

πλευρά, µε αποτέλεσµα να χάνουν οφέλη και να αντιµετωπίζουν προβλήµατα που η 

ίδια η σύµβαση θα τους είχε λύσει. 
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Υπάρχουν πολλοί ορισµοί που περιγράφουν τον όρο “σύµβαση”. Μερικοί από 

αυτούς παρατίθενται παρακάτω10: 

 

1ος Ορισµός 

«Σύµβαση είναι ένα µέρος του Νόµου (Contract Law), το οποίο αποφασίζει κατά 

πόσον µία συµφωνία µεταξύ δύο πλευρών είναι νοµικά δυνατή και ποιες θα είναι οι 

νοµικές κυρώσεις σε περίπτωση που ένας εκ των συµβαλλοµένων αθετήσει κάποιον 

από τους όρους που έχει αποδεχθεί και υπογράψει». 

 

2ος Ορισµός 

«Σύµβαση είναι ένα συµβόλαιο µεταξύ αγοραστή και πωλητή το οποίο έχει 

στόχο τη διεκπεραίωση ενός προκαθορισµένου έργου µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά 

περιθώρια και σύµφωνα µε τους προσυµφωνηθέντες όρους µεταξύ των δύο 

πλευρών». 

 

3ος Ορισµός 

«Σύµβαση είναι µία συµφωνία µε ένα πρόσωπο ή Εταιρεία το οποίο οφείλει να 

παραδώσει αγαθά ή να προσφέρει υπηρεσίες ή γενικά να υλοποιήσει κάτι σύµφωνα 

µε αποδεκτούς και από τα δύο µέρη όρους». 

 

4ος Ορισµός 

«Σύµβαση είναι µία συµφωνία γραπτή ή προφορική µεταξύ δύο ή περισσότερων 

µερών (ατόµων) η οποία κατοχυρώνεται από τον ορισθέντα νόµο και το σχετικό 

έγγραφο στο οποίο περιγράφεται η συµφωνία αυτή» (Ελεύθερη µετάφραση Concise 

Oxford Dictionary). 

 

5ος Ορισµός 

«A contract is a written agreement that allocated the risk and rewards of a 

transaction between the parties involved», International Trade Center. 

Μετάφραση: «Σύµβαση είναι µία έγγραφη συµφωνία που κατανέµει τους 

κινδύνους και τα οφέλη µιας συναλλαγής µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών». 

 

                                            
10

 Ντατβάνη, Μ., (2010), Σηµειώσεις στο Μάθηµα ∆ιοίκηση Συµβάσεων, “Γενικά Περί Εµπορικών 
Συµβάσεων”, Πανεπιστήµιο Πειραιά. 
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Αν συγκρίνουµε τους πιο πάνω ορισµούς θα διαπιστώσουµε ότι όλοι σχεδόν οι 

ορισµοί αναφέρονται στο νόµο και την προστασία που προσφέρει αυτός κάτω από 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και δεσµεύσεις. Ουσιαστικά, οι δύο συµβαλλόµενοι 

αποζητούν µία βασική τουλάχιστον προστασία, ώστε να εξασφαλισθούν σε 

περίπτωση που ένας εκ των δύο δεν τηρήσει τα συµφωνηθέντα ή προβεί σε πράξεις 

που θέτουν σε σαφή κίνδυνο το αποτέλεσµα. Βασικός στόχος των αγοραστών, κατά 

το σχεδιασµό µίας σύµβασης, είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Για να επιτευχθεί 

αυτό, επιβάλλεται η χρησιµοποίηση σωστών συµβάσεων. 

Είναι σηµαντικό επίσης να διευκρινιστεί ότι το δικαστήριο δεν µπορεί να ορίσει 

ποια είναι η σωστή σύµβαση για κάθε περίπτωση. Αυτό που καλείται να κάνει είναι να 

ερµηνεύσει την πρόθεση των δύο πλευρών τη στιγµή που έδωσαν τα χέρια και 

υπέγραψαν τα όσα συµφώνησαν. Η απόφαση του δικαστηρίου σε µία υποτιθέµενη 

καταγγελία µίας σύµβασης, είτε από την πλευρά του αγοραστή, είτε από την πλευρά 

του πωλητή, θα βασισθεί στα δεδοµένα της συµβάσεως, δηλαδή στους αποδεκτούς 

όρους, λαµβάνοντας υπόψη µόνο στοιχεία που έχουν σχέση και αναφέρονται στη 

σύµβαση. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρξει άριστη συνεργασία 

µεταξύ αγοραστή και πωλητή, έτσι ώστε η διαχείριση της σύµβασης να είναι 

αποτελεσµατική, τόσο κατά το σχεδιασµό της, όσο και κατά την υλοποίησή της, προς 

το σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. 

Οι συµβάσεις χαρακτηρίζονται κυρίως από τρία βασικά στοιχεία: 

���� Το Εµπορικό 

���� Το Ηθικό 

���� Το Νοµικό 

Κάθε στοιχείο έχει τις δικές του απαιτήσεις και παίζει το δικό του καθοριστικό 

ρόλο. Ο αγοραστής οφείλει να γνωρίζει τις απαιτήσεις του κάθε στοιχείου, ώστε να 

είναι σε θέση να δηµιουργήσει την κατάλληλη σύµβαση για κάθε περίπτωση αγοράς, 

λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία. 

Είναι αυτονόητο ότι ο αγοραστής δεν µπορεί να έχει πλήρη γνώση και των 

τριών ως άνω στοιχείων. Ένας αγοραστής πρέπει να έχει εµπορική και νοµική 

αντίληψη και να εφαρµόζει τακτικές και µεθόδους που σέβονται, τόσο το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Με λίγα λόγια 

οφείλει να αποκτήσει τις ανάλογες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται 

τι ρόλο παίζει κάθε στοιχείο αρχικά στη διαδικασία δηµιουργίας της σύµβασης και στη 

συνέχεια στη διαχείρισή της. 
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Όταν µιλάµε για εµπορικές συµβάσεις, ουσιαστικά, εννοούµε συµφωνίες που 

γίνονται µεταξύ δύο πλευρών, µε σκοπό η µεν µία πλευρά να αγοράσει, η δε άλλη να 

πουλήσει αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτού του είδους τις συµβάσεις ο νόµος τις αποκαλεί 

«συναλλαγές» και ανήκουν στην κατηγορία των συναλλακτικών ηθών, όπου 

καθορίζονται οι σωστές σχέσεις των ατόµων της κοινωνίας.  

Σύµφωνα µε το νόµο, τα συναλλακτικά ήθη και εποµένως και οι συµβάσεις 

βασίζονται στις διατάξεις του Ενοχικού ∆ικαίου. Οι βασικές αρχές του Ενοχικού 

∆ικαίου είναι η αρχή της αυτονοµίας της ιδιωτικής βούλησης του ατόµου και η αρχή 

της ευθύνης. Αυτές οι δύο βασικές αρχές του Ενοχικού ∆ικαίου πρέπει να τηρούνται 

και από τα δύο µέρη της σύµβασης. Η τήρηση αυτών των συµβατικών υποχρεώσεων 

είναι µία ευθύνη, σύµφωνα µε την οποία οι συµβαλλόµενοι δεσµεύονται µέσα από 

τους όρους των συµβάσεων να τηρήσουν τα όσα ενυπογράφως αποδέχθηκαν. 

Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση αθέτησης αυτών των όρων από ένα από τα δύο 

µέρη επιφέρει σχετική ευθύνη και κατά συνέπεια ποινές. Μέσα στις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα αναφέρεται η έννοια της «αδικοπραξίας». Με τον όρο αυτό νοείται 

οποιαδήποτε αθέτηση συµβατικών όρων, δηλαδή όταν ένας εκ των συµβαλλοµένων 

έχει υποστεί ζηµία και εποµένως η αντίθετη πλευρά οφείλει να την καλύψει.  

Τέλος, µία εξίσου σηµαντική αρχή που πρέπει να διέπει τις σχέσεις µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών είναι η αρχή της καλής πίστης. Η αρχή της καλής πίστης 

υποδεικνύει στα υποκείµενα του δικαίου να ενεργούν µε τρόπο, που να µην έρχεται 

σε αντίθεση µε την εντιµότητα και την ευπρέπεια που απαιτείται στις συναλλαγές και 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση της οµαλής κοινωνικής συµβίωσης. Η χρησιµότητα και 

σκοπιµότητα της εν λόγω αρχής έγκειται στην προσπάθεια αποφυγής υπέρµετρων 

αδικιών, σε βάρος κάποιου προσώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας 

προσπάθειας είναι η πρόβλεψη του αρθρ. 388 ΑΚ σχετικά µε την αναπροσαρµογή 

των όρων µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης σε περίπτωση έκτακτης και απρόοπτης 

µεταβολής των συνθηκών (π.χ. υποτίµηση νοµίσµατος), καθώς επίσης και η 

υποχρέωση του οφειλέτη να ενηµερώσει τον αγοραστή για τυχόν επικίνδυνες 

ιδιότητες του πωλούµενου πράγµατος, ακόµα και αν αυτές δεν προβλέπονται στη 

σύµβαση. Στο αστικό δίκαιο υπάρχουν δύο έννοιες της καλής πίστης: 

 

���� Αντικειµενική καλή πίστη 

Αντικειµενική καλή πίστη είναι η ευθύτητα, η εντιµότητα και η ειλικρίνεια που 

τηρούνται στις συναλλαγές και γενικότερα στην κοινωνική συµβίωση. Παράδειγµα 

τέτοιας συµπεριφοράς είναι η υποχρέωση πωλητή µηχανήµατος να δώσει στον 
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αγοραστή φυλλάδιο µε οδηγίες χρήσης, ακόµα και αν αυτό δεν προβλέπεται στο 

νόµο ή στους όρους της σύµβασης. Η αντικειµενική καλή πίστη είναι αντικειµενικό 

κριτήριο συµπεριφοράς, ασχολείται µε την εξωτερική συµπεριφορά του ατόµου και 

όχι µε τα κίνητρά του. Οι εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις συναλλαγών στον κάθε 

κλάδο και στο κοινωνικό σύνολο σχετικά µε τη σωστή συµπεριφορά, προσδιορίζουν 

την έννοια της αντικειµενικής καλής πίστης. 

 

���� Υποκειµενική καλή πίστη 

Υποκειµενική καλή πίστη είναι η πεποίθηση ενός ατόµου ότι η συµπεριφορά του 

είναι νόµιµη και δεν αδικεί κανένα, ότι απέκτησε νοµότυπα δικαίωµα κ.τ.λ. Είναι µια 

ενδιάθετη συνειδησιακή κατάσταση που προσδιορίζεται από διατάξεις του αστικού 

κώδικα, όπως είναι αυτή του αρ. 1037, 1042 κ.τ.λ.11. 

Όλες τις παραπάνω βασικές αρχές, ο Αγοραστής οφείλει να τις γνωρίζει. ∆εν 

µπορεί να δηλώσει άγνοια του Αστικού Κώδικα, εποµένως ακόµη και αν η ∆ιοίκηση 

της Επιχείρησης δεν έχει ορίσει τη στρατηγική της στον τοµέα αυτό, ο Αγοραστής 

οφείλει να τηρεί τα όσα απαιτεί ο Αστικός Κώδικας στον τοµέα των συναλλακτικών 

ηθών. 

Ο Αγοραστής πρέπει να αντιληφθεί ότι η σύµβαση είναι ένα δεσµευτικό 

έγγραφο, το οποίο όµως «επικυρώνεται» από τους Νοµικούς. Γι’ αυτό το λόγο, 

οφείλει να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των νοµικών και να προσαρµόσει, τόσο τις 

ενέργειες, όσο και τα στοιχεία που θα έχει, σύµφωνα µε αυτές τις απαιτήσεις. 

 

Οι βασικές απαιτήσεις των νοµικών είναι:  

 

α) Πρόθεση του Αγοραστή (Intention). 

Η πρόθεση του Αγοραστή να εξασφαλίσει αγαθά ή υπηρεσίες για την 

επιχείρησή του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έγγραφο που θα αναζητήσει ο 

Νοµικός για να εξετάσει και να βγάλει συµπεράσµατα είναι η αίτηση αγοράς (Request 

for Proposal or Quotation). 

Ο αγοραστής είναι εκείνος που ενηµερώνει την αγορά για τις ανάγκες του. Οι 

απαιτήσεις του αγοραστή ορίζονται και περιγράφονται µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια 

στην αίτηση αγοράς, στην οποία, εκτός από τις προδιαγραφές, θα πρέπει να 

αναφέρονται και στοιχεία ως προς τη χρήση υλικών ή ιδιαίτερων απαιτήσεων, εφόσον 

                                            
11 Πηγή ∆ιαδικτύου: http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/312.pdf 
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αναφερόµαστε σε αγορές υπηρεσιών. Η ευθύνη του αγοραστή είναι ιδιαίτερα µεγάλη 

σε αυτό το σηµείο, γιατί ουσιαστικά είναι εκείνος που ξεκινά το «παιχνίδι» και είναι 

εκείνος που θα πρέπει να αναφέρει όλους τους όρους. 

Από την άλλη πλευρά, ο πωλητής ενηµερώνεται και καλείται να µελετήσει τις 

απαιτήσεις του αγοραστή. Αρχικά θα εξετάσει αν µπορεί να ανταποκριθεί σε όσα του 

ζητούνται και στη συνέχεια θα διατυπώσει και εκείνος τις δικές του απαιτήσεις 

ξεκάθαρα και υπεύθυνα. Από τη στιγµή που θα ανταποκριθεί στην αίτηση και θα 

κριθεί κατάλληλος, τότε θα ακολουθήσει σχετική δέσµευσή του ως προς την τήρηση 

των όσων υπόσχεται. Σ’ αυτό το σηµείο, η συµφωνία που θα ακολουθήσει θα 

δεσµεύσει και τις δύο πλευρές νοµικά. 

 

β) Αξιολόγηση της προσφοράς και Αποδοχή (Offer and Acceptance). 

Η ανταπόκριση του Πωλητή στο αίτηµα του Αγοραστή γίνεται µε την υποβολή 

της ανάλογης Προσφοράς (Offer). Ο πωλητής προσφέρει και ο αγοραστής εφόσον 

µελετήσει τους όρους αποδέχεται εγγράφως την προσφορά του. Σε περίπτωση που 

στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων η προσφορά τροποποιηθεί, τότε ο πωλητής 

πρέπει να υποβάλει αντιπροσφορά, ενώ ο αγοραστής οφείλει να αναφέρει ποια είναι 

η τελική προσφορά που αποδέχεται. Η πλήρης αποδοχή της προσφοράς γίνεται αφού 

ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαπραγµατεύσεων. Η έγγραφη αποδοχή µιας προσφοράς 

σηµαίνει ότι ο αγοραστής είναι πλέον δεσµευµένος µε τον πωλητή. Μια δέσµευση 

που γίνεται τελικά µε την υπογραφή της σύµβασης. 

 

γ) Μελέτη και Εξέταση στοιχείων (Consideration). 

Τα στοιχεία που παρατίθενται και από τις δύο πλευρές πρέπει να εξετάζονται ως 

προς την δυνατότητα εφαρµογής τους, ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέρονται και 

των δύο πλευρών µέσα από τη λογική του «Πουλάς/ Αγοράζω». 

 

δ) Ικανότητα των συµβαλλοµένων να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους (Contractual Capacity). 

Ο Νόµος απαιτεί να υπάρχει πλήρης εξασφάλιση ότι τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συµβάσεων. Στην ουσία, 

ο νόµος ζητάει από τον αγοραστή να εξετάσει, εάν ο πωλητής µπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 
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ε) Εξασφάλιση των καλών προθέσεων των συµβαλλοµένων 

(Genuiness of consent). 

Οι όροι που αναφέρονται στη σύµβαση µπορεί να δείχνουν ότι καλύπτουν 

όλους τους πιθανούς κινδύνους µιας αγοράς, όµως το σηµαντικό στοιχείο είναι η 

διασφάλιση της τήρησης αυτών. Οι συµβαλλόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους 

ότι ο νόµος θα εξετάσει αν οι όροι που συµφώνησαν απέχουν από τυχόν ψευδή 

στοιχεία ή περιγράφουν τις υποχρεώσεις µε τέτοια «γλώσσα», που µπορεί να 

οδηγήσουν σε παρερµηνεία και ως εκ τούτου να δηµιουργήσουν ένα αρνητικό ή και 

επικίνδυνο αποτέλεσµα. 

 

στ) Εξασφάλιση του ηθικού στοιχείου της σύµβασης (Legality of the 

Contract). 

Οι δύο συµβαλλόµενοι οφείλουν να εξετάζουν όλους τους όρους της 

µελλοντικής τους συνεργασίας, καθώς και οτιδήποτε στοιχείο που µπορεί να καλύπτει 

ενέργειες και στοιχεία, τα οποία αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη και την ηθική µε 

την ευρεία έννοια της λέξεως. Επίσης, εξετάζεται µην τυχόν η συµφωνία για την 

αγορά και διακίνηση υλικών ή υπηρεσιών µπορούν να βλάψουν ή να προσβάλλουν το 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Σε µια τόσο παγκοσµιοποιηµένη εποχή, το εµπόριο έχει πάρει ένα έντονο διεθνή 

χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα οι αγοραστές να «αισθάνονται» ανασφαλείς όταν 

υπογράφουν συµβάσεις µε πωλητές από άλλες χώρες, καθώς η νοοτροπία και η εν 

γένει αντίληψη περί συναλλακτικών ηθών διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Η έντονη διεθνοποίηση του εµπορίου έχει αναγκάσει τους περισσότερους 

αγοραστές να µελετήσουν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και 

στη συνέχεια να εντοπίσουν τις δυσκολίες που πιθανόν θα αντιµετωπίσουν στην 

υλοποίηση µιας σύµβασης. Εκτός από τη διαφορετική νοµική προσέγγιση, οι δύο 

συµβαλλόµενοι έχουν να αντιµετωπίσουν µία βασική δυσκολία: τη διαφορετική 

αντίληψη που έχουν αναπτύξει ως προς τις υποχρεώσεις και τις προσδοκίες που έχει 

η κάθε πλευρά απέναντι στην άλλη. Αυτές οι υποχρεώσεις και οι προσδοκίες θα 

πρέπει να είναι σαφείς και αποδεκτές κάτω από τους όρους της σύµβασης. 

Συνήθως οι κανόνες του παιχνιδιού ορίζονται από τον αγοραστή, όµως στις 

διεθνείς συµβάσεις δεν είναι σίγουρο ότι ο πωλητής, όσο ευέλικτος και αν είναι, 

µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγοραστή, εφόσον υπεισέρχονται ισχυροί 

νοµικοί περιορισµοί που ισχύουν στη χώρα που λειτουργεί. 
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Όπως συµπεραίνεται από τα παραπάνω, η προετοιµασία µιας διεθνούς 

σύµβασης δεν είναι τόσο απλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναγκαιότητα σωστών 

διαπραγµατεύσεων είναι απόλυτα επιτακτική, προκειµένου να εξετάσουµε κάθε 

δυσκολία που τυχόν θα προκύψει και να προβλέψουµε λύσεις ή εναλλακτικές 

τακτικές. Γι’ αυτό το λόγο, όσοι χειρίζονται συµβάσεις οφείλουν να αναπτύξουν και 

ανάλογες διαπραγµατευτικές ικανότητες και τεχνικές. 

Τέλος, οι αγοραστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο στάδιο της 

προετοιµασίας τέτοιου είδους συµβάσεων και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 

θεωρούν δεδοµένο την αποδοχή των δικών τους όρων από τον πωλητή. 

 

2.3 Η χρησιµότητα και ο ρόλος των Συµβάσεων 

 

Οι συµβάσεις, παρά την πολυπλοκότητά τους και τον πρόσθετο χρόνο που 

απαιτούν, δεν έχουν πάψει να θεωρούνται σαν ένα βασικό εργαλείο για τον 

αγοραστή. Πολλοί αγοραστές βέβαια θεωρούν τη σύµβαση µόνο σαν ένα εργαλείο 

που τους εξασφαλίζει την απαραίτητη νοµική προστασία, ενώ άλλοι, φοβούµενοι το 

πρόσθετο κόστος, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αποφεύγουν να 

χρησιµοποιούν συµβάσεις. 

Οι συµβάσεις για να χαρακτηρισθούν χρήσιµο εργαλείο θα πρέπει να έχουν 

εξασφαλιστεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις και από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι 

προϋποθέσεις αυτές έχουν σχέση µε πολλούς παράγοντες και δυνατότητες των δύο 

πλευρών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί πριν προχωρήσουµε στην 

εµπλοκή µιας σύµβασης για την εξασφάλιση του αγοραστικού αποτελέσµατος. 

Οι βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις µιας σύµβασης είναι ο σωστός 

σχεδιασµός της σύµβασης, η εξασφάλιση της καλής επικοινωνίας των δύο πλευρών 

και η σωστή γνώση του αντικειµένου της αγοράς. Μία σύµβαση χαρακτηρίζεται, 

εξαρτάται και σχεδιάζεται, ανάλογα µε τη φύση των αγοραζόµενων υλικών ή 

υπηρεσιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, όλες οι συµβάσεις να µπορούν να τύχουν των 

ίδιων χειρισµών. Πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τυποποιηµένες συµβάσεις για 

όλες τις κατηγορίες των αγορών τους. Αυτό όµως σίγουρα δεν ανταποκρίνεται σε µια 

σωστή διαχείριση συµβάσεων. Το µόνο που προσφέρουν τέτοιου είδους 

τυποποιηµένες συµβάσεις είναι µία τυπική νοµική κάλυψη σε περιπτώσεις σοβαρών 

παρεκκλίσεων των τυποποιηµένων αυτών όρων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν 

είναι και αντιληπτοί. 
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Είναι επιβεβληµένο οι αγοραστές να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της 

ξεχωριστής µεταχείρισης των συµβάσεων, ανάλογα µε τη φύση των αγοραζόµενων 

υλικών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να αντιληφθούν ότι οι συµβάσεις έχουν 

συγκεκριµένες απαιτήσεις, οι οποίες δηµιουργούν σαφείς δεσµεύσεις και πρόσθετες 

οικονοµικές επιβαρύνσεις και συγκεκριµένα απαιτούν µεγαλύτερο χρόνο 

προετοιµασίας, αναγκαίες προϋποθέσεις, κινούνται µέσα σε συγκεκριµένο νοµικό 

πλαίσιο, δυσκολεύουν την ευελιξία των διαπραγµατεύσεων, έχουν υψηλότερο 

λειτουργικό κόστος και τέλος χρειάζονται έµπειρους αγοραστές.  

Όπως συµπεραίνεται από τα παραπάνω, η χρήση των συµβάσεων δεν είναι 

απλή υπόθεση και σίγουρα δεν είναι απαραίτητη για κάθε είδος αγοράς. 

Στις περιπτώσεις πάντως που είναι απαραίτητη η χρήση των συµβάσεων, 

σκοπός µιας επιχείρησης είναι η κάλυψη των αναγκών της σε υλικά ή υπηρεσίες µε 

παράλληλη αύξηση των κερδών της. Για να επιτευχθεί ο άνω στόχος πρέπει να 

εφαρµοστούν σύγχρονες αγοραστικές µέθοδοι, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την 

ικανοποιητική λειτουργία της επιχείρησης. Οι πέντε βασικές λέξεις-κλειδιά που 

χαρακτηρίζουν κάθε σωστή αγορά είναι: 

 

���� Η σωστή τιµή 

���� Η σωστή πηγή προµήθειας 

���� Η σωστή ποιότητα 

���� Η σωστή ποσότητα 

���� Ο σωστός χρόνος παράδοσης/ υλοποίησης ενός έργου 

 

Βασιζόµενοι στα άνω πέντε βασικά κλειδιά, µπορεί να επιτευχθεί µια σωστή 

σύµβαση, που θα ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της επιχείρησης, που 

µπορούν να οδηγήσουν και σε αύξηση των κερδών της. 

 

2.4 Λόγοι Σύναψης Συµβάσεων 

 

Πολλές επιχειρήσεις αναρωτιούνται κατά πόσο είναι τελικά αναγκαίες οι 

συµβάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να 

διασφαλίσουµε ότι το αποτέλεσµα µιας αγοράς θα είναι 100% θετικό. Αυτό που 

µπορούµε όµως να πούµε µε σιγουριά είναι ότι οι συµβάσεις ελαχιστοποιούν τον 

κίνδυνο και γενικά µειώνουν τους κινδύνους, που προκύπτουν στη διαδικασία 

υλοποίησης ενός έργου, µιας παραγωγής ή µιας οµάδας υπηρεσιών. 
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Οι συµβάσεις δεν είναι ένα εργαλείο καθηµερινής χρήσης. Η ανάλυση της 

αγοράς µας οδηγεί στο συµπέρασµα για το αν τελικά θα χρησιµοποιήσουµε σύµβαση 

ή θα καταφύγουµε σε ένα συµφωνητικό, το οποίο δεν θα έχει και την εµπλοκή του 

νοµικού στοιχείου. 

Οι συµβάσεις κρίνονται αναγκαίες για αγορές: 

� Υψηλού κόστους 

� Βασικής λειτουργικής σηµασίας για την επιχείρηση 

� Εξειδικευµένες περιπτώσεις (όπως παραγωγές, κατασκευές, έργα, 

ευαίσθητα υλικά) 

� Περιορισµένες παραγωγές 

� Έλλειψη τεχνογνωσίας και εποµένως αδυναµία ελέγχου 

� Ελλιπής γνώση του αντικειµένου αγοράς 

� Συνδιαλλαγές µε αγορές µε χαµηλή αξιοπιστία 

� ∆υσπιστία ως προς τις ικανότητες του πωλητή 

�  Απαίτηση της διοίκησης (π.χ. στο ∆ηµόσιο τοµέα είναι υποχρεωτική η 

σύναψη συµβάσεων) 

� Έλλειψη εµπειρίας εκ µέρους του αγοραστή 

�  Απαίτηση εκ µέρους του πωλητή 

� Προηγούµενες κακές εµπειρίες 

� Αυστηρή εξασφάλιση κάποιας απαίτησης 

� Για υλικά υψηλού κινδύνου (π.χ. νοσοκοµεία, στρατός, κλπ) 

 

Η κάθε επιχείρηση οφείλει να ορίζει µέσα από εγχειρίδια διαδικασιών ή 

κανονισµών, αν οι πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να καλυφθούν µε σχετικές 

συµβάσεις ή ποιος παίρνει το ρίσκο, σε περίπτωση που µια τέτοια αγορά γίνει χωρίς 

τη χρήση συµβάσεων, αλλά είτε µε απλές παραγγελίες (Purchase Orders) ή µε απλά 

συµφωνητικά. Η χρήση των συµβάσεων όµως για αρκετές επιχειρήσεις γίνεται, γιατί 

έχουν διαπιστώσει ότι η διαδικασία δηµιουργίας µιας σύµβασης οδηγεί τη µονάδα 

εφοδιασµού στην ανάλογη εφαρµογή οργανωτικών διαδικασιών, οι οποίες από µόνες 

δεσµεύουν τους εµπλεκόµενους παράγοντες των δύο πλευρών να τηρήσουν ένα 

συγκεκριµένο στρατηγικό πλάνο διαχείρισης. 
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2.5 Η Τεχνική του Σχεδιασµού µιας Σύµβασης 

 

Για να σχεδιάσουµε µια σύµβαση θα πρέπει να ακολουθήσουµε ένα πλάνο 

ενεργειών και διαδικασιών. Υπάρχουν απλές συµβάσεις για αγορές υλικών ή 

υπηρεσιών, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά υπάρχουν και πολύπλοκες συµβάσεις, 

οι οποίες καλύπτουν κατασκευές υλικών µε ιδιαιτερότητες ή παροχές υπηρεσιών µε 

υψηλές απαιτήσεις. Η τεχνική που εφαρµόζεται στο πρώτο στάδιο του σχεδιασµού 

είναι κοινός. Σε αυτό το στάδιο ο αγοραστής φροντίζει να δηµιουργήσει τη δική του 

αποτελεσµατική σύµβαση. Για όλες όµως γενικά τις συµβάσεις ισχύουν ορισµένα 

βασικά δεδοµένα, πάνω στα οποία «χτίζουµε» τη σύµβαση και ανάλογα προσθέτουµε 

ή αφαιρούµε τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες. Τα βασικά αυτά δεδοµένα αποτελούν τη 

βάση επάνω στην οποία οι δύο πλευρές θα δουλέψουν για τις περαιτέρω 

λεπτοµέρειες. 

Οι γενικοί βασικοί όροι µιας σύµβασης προετοιµάζονται από τον αγοραστή σε 

µορφή «σχεδίου συµβάσεως» και διαβιβάζονται στον πωλητή για την εξέτασή τους. 

Ο πωλητής, µε τη σειρά του, διατυπώνει τυχόν αντιρρήσεις ή προσθέτει νέα στοιχεία, 

τα οποία και πάλι πρέπει να τύχουν της αποδοχής της άλλης πλευράς (του 

αγοραστή). Σ’ αυτό το σηµείο, η διαδικασία διαφέρει ανάλογα µε την επαγγελµατική 

σχέση αγοραστή και πωλητή, καθώς και µε την εν γένει οργανωτική δοµή της 

επιχείρησης. Το σχέδιο αυτό είναι γνωστό σε πολλούς οργανισµούς ως “Head of 

Agreement”. 

Τα ελάχιστα βασικά στοιχεία, που θα πρέπει ο αγοραστής να λάβει υπόψη του 

για το σχεδιασµό της σύµβασης, είναι: 

 

���� Η περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων των δύο συµβαλλοµένων 

���� Η ενυπόγραφη αποδοχή των υποχρεώσεων αυτών και από τις δύο 

πλευρές 

���� Ο σαφής και λεπτοµερής καθορισµός του αντικειµένου της σύµβασης 

���� Ο σκοπό της αγοράς και ποιους στόχους καλείται να καλύψει 

���� Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε δαπανών που έχουν σχέση µε το τελικό 

κόστος αγοράς 

���� Τα οφέλη που αναµένονται να προκύψουν και για τις δύο πλευρές 

���� Τις πιθανές δυσκολίες ή και κινδύνους για την υλοποίηση των 

συµφωνηθέντων 

���� ∆υνατότητα κάλυψης αυτών των κινδύνων 
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���� Η σωστή επεξεργασία των όρων της σύµβασης στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων 

���� Αν προβλέπονται και γίνονται αποδεκτές υποχωρήσεις ή εναλλακτικές 

λύσεις, θα πρέπει να αναφέρονται µε κάθε λεπτοµέρεια 

���� Πρόβλεψη ενεργειών, απαιτήσεων, αποζηµιώσεων, σε περίπτωση 

αθέτησης των συµφωνηθέντων όρων 

���� Η νοµική κάλυψη των όρων – ισχύον νόµος 

���� Η διαδικασία κλεισίµατος της σύµβασης 

 

Ο αγοραστής, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, πριν προχωρήσει στη 

δηµιουργία του σχεδίου της σύµβασης, θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του 

γεγονότα και συνθήκες, που ισχύουν στη δική του επιχείρηση και τα οποία 

επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά της. Θα πρέπει, δηλαδή, ο αγοραστής να 

προβληµατιστεί σχετικά µε: (i) το λόγο για τον οποίο γίνεται η συγκεκριµένη 

σύµβαση, (ii) ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να επηρεάσουν το 

αποτέλεσµα, (iii) να προβλέψει την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων, (iv) να 

ορίσει τις πιθανές εξαιρέσεις, αλλά και (v) τους τελικούς συµβατικούς όρους. 

 

(i) Για ποιο λόγο γίνεται η συγκεκριµένη σύµβαση; 

Σε αυτό το σηµείο ο αγοραστής συλλέγει όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε 

το αντικείµενο της σύµβασης, δηλαδή αφορά υλικά του εµπορίου ή ειδικές 

κατασκευές, ποιες είναι οι συγκεκριµένες ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν, τι 

ιδιαιτερότητες υπάρχουν, ποιες είναι οι απαιτήσεις των χρηστών, κλπ. 

 

(ii) Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να επηρεάσουν το 

αποτέλεσµα; 

Ο αγοραστής, πριν τη δηµιουργία του σχεδίου της σύµβασης, οφείλει να 

εντοπίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πρέπει να αποφευχθούν, ώστε να µην 

επηρεαστεί το αποτέλεσµα, δηλαδή το επίπεδο των αποθεµάτων ενός υλικού ή µιας 

οµάδας υλικών, οι τρόποι πληρωµής (αποφυγή προκαταβολών), οι εγγυήσεις που 

υπάρχουν ως προς το ποιοτικό αποτέλεσµα, πρόβλεψη διαδικασιών για εφαρµογή 

ελέγχων στο στάδιο της παραγωγής, κλπ. 
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(iii) Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι απρόβλεπτοι παράγοντες; 

Ο αγοραστής απαιτείται επίσης να προβλέψει µε ποιους τρόπους θα 

αντιµετωπιστούν τυχόν προβλήµατα. Αφού εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα που µπορεί 

να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην υλοποίηση της σύµβασης, θα πρέπει να 

προβλέψει µε ποιο τρόπο θα δώσει τις ανάλογες κατά περίπτωση λύσεις. Ο 

αγοραστής, ανάλογα µε τη φύση της αγοράς και τα στοιχεία που έχει, µπορεί να 

εισάγει ανάλογους όρους, όπως σύµβαση µε µικρή χρονική ισχύ, ειδικές εγγυήσεις, 

πρόβλεψη λύσης της σύµβασης, κλπ. Σ’ αυτό το σηµείο, αναφερόµαστε σε 

προβλήµατα, εποµένως, οι όροι, που θα χρησιµοποιήσουµε, πρέπει να είναι απόλυτα 

σαφείς και κατανοητοί και κυρίως να υπάρχει αποδοχή αυτών εκ µέρους του πωλητή. 

 

(iv) Ποιες µπορεί να είναι οι πιθανές εξαιρέσεις; 

Ο καθορισµός των εξαιρέσεων είναι ένα άλλο ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα, το 

οποίο πρέπει να εξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή και από τις δύο πλευρές, οι οποίες 

οφείλουν να ορίσουν τη λίστα των πιθανών εξαιρέσεων. 

 

(v) Ποιοι θα είναι τελικά οι συµβατικοί όροι; 

Η δηµιουργία των συµβατικών όρων προκύπτει µετά από την εξέταση των πιο 

πάνω και ακόµη περισσότερων στοιχείων, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα και τις 

απαιτήσεις της κάθε αγοράς. Οι όροι εξετάζονται πριν πάρουν την τελική τους µορφή 

στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, όπου τα δύο µέλη οφείλουν να διατυπώσουν 

οποιαδήποτε αντίρρηση έχουν ή επιφύλαξη ή ανασφάλεια ως προς τις ευθύνες που 

πρόκειται να αναλάβει ο καθένας για λογαριασµό της επιχείρησης που εκπροσωπούν. 

 

Ο αγοραστής όταν χειρίζεται συµβάσεις θα πρέπει να ακολουθήσει τεχνικές που 

αντιλαµβάνεται γενικά ο νόµος, ο οποίος τελικά καλείται να τον προστατέψει και να 

του καλύψει τις πιθανές ζηµιές. Κάθε σύµβαση, λοιπόν, είναι απαραίτητο να 

ακολουθήσει κάποια συγκεκριµένα διαδικαστικά στάδια, τα οποία ονοµάζονται 

διαπραγµατευτικά και είναι: 

 

α) Προ διαπραγµατευτικό στάδιο (Pre negotiation stage) 

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να φαίνεται η διαδικασία που εφάρµοσε ο αγοραστής 

για να γνωστοποιήσει στην αγορά τις ανάγκες του, τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του 

και τις προθέσεις του. Συνήθως, η ενηµέρωση γίνεται, είτε µε κάποια εκδήλωση 

ενδιαφέροντος (Request for proposal or request for quotation), είτε µε διαδικασία 
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δηµόσιου διαγωνισµού, όταν πρόκειται για κάλυψη αναγκών του ∆ηµοσίου, είτε µέσα 

από το διαδίκτυο. 

Ο αγοραστής αντλεί πληροφόρηση και ακολουθεί οδηγίες, που υπάρχουν σε 

κάποιο εγχειρίδιο διαδικασιών της επιχείρησής του. Αυτά τα εγχειρίδια είναι γνωστά 

σαν Manual of purchasing procedures or purchasing standard policies. Όταν µιλάµε 

για εγχειρίδια διαδικασιών, εννοούµε οδηγίες προς την Εφοδιαστική Μονάδα ως προς 

τον τρόπο που εφαρµόζεται η στρατηγική της επιχείρησης στον τοµέα αυτό και 

ορίζεται αναλυτικά ο ρόλος του αγοραστή. ∆εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 

συγχέουµε τα εγχειρίδια διαδικασιών µε τους Κανονισµούς Προµηθειών. Οι 

Κανονισµοί έχουν περισσότερο το ρόλο της ενηµέρωσης της αγοράς ως προς τον 

τρόπο, που µία επιχείρηση προµηθεύεται τα απαιτούµενα υλικά ή υπηρεσίες. 

Ο αγοραστής οφείλει να προσκοµίσει στους νοµικούς όλα τα άνω στοιχεία. Οι 

νοµικοί µε τη σειρά τους ελέγχουν κατά πόσο υπήρχε σαφήνεια και σωστή 

περιγραφή των απαιτήσεων του αγοραστή. Η αίτηση αγοράς θα πρέπει να 

περιλαµβάνει σαφείς προδιαγραφές, περιγραφή υλικών/ υπηρεσιών, εµπορική 

ονοµασία υλικών, περιγραφή χρήσεως (σκοπός) και τους γενικούς όρους 

συνεργασίας. Είναι αναγκαίο επίσης να περιλαµβάνει οικονοµικούς όρους, 

περιοριστικούς όρους, συγκεκριµένες απαιτήσεις και να καθορίζει τις υποχρεώσεις του 

αγοραστή/ πωλητή. 

 

β) Κυρίως διαπραγµατευτικό στάδιο 

Σε αυτό το στάδιο, ο πωλητής έχει µελετήσει τις ανάγκες του αγοραστή και στη 

συνέχεια ανταποκρίνεται στο αίτηµά του µε την υποβολή της προσφοράς του και των 

τυχόν συνοδευτικών εγγράφων ή δειγµάτων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει 

ζητηθεί από τον αγοραστή στο πιο πάνω στάδιο. 

Με λίγα λόγια, σε αυτό το διαδικαστικό στάδιο, το κύριο έγγραφο που 

εξετάζεται είναι η προσφορά, η οποία πρέπει να εξεταστεί ως προς το αν τα στοιχεία 

ήταν σαφή και ικανοποιούσαν τον αγοραστή ή µεσολάβησε κάποια επικοινωνία 

µεταξύ των µερών, η οποία θα πρέπει να φαίνεται και να είναι σαφής και κατανοητή. 

Μια σωστή προσφορά περιλαµβάνει: 

• Σαφείς και αναλυτικούς όρους 

• Λεπτοµερής ανταπόκριση σε όλα τα αιτούµενα 

• Παροχή βοηθητικών στοιχείων 

• Τεκµηριωµένη πληροφόρηση 

• Υποβολή σχετικών δειγµάτων 
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• Ακριβής περιγραφή αντικειµένου 

• Αναφορά εµπορικής ονοµασίας 

• Προδιαγραφές υλικών/ υπηρεσιών 

• Χρήση για την οποία προορίζεται 

• Τιµή – Κόστος – ∆απάνες γενικά 

• Ποσότητα – Ποσοστά απόκλισης 

• Χρόνοι παράδοσης 

• Τόπος παράδοσης 

• Λεπτοµερής διαδικασία παραλαβής 

• ∆ιαδικασία αποδοχής υλικών 

• Τρόπος πληρωµής (διαδικασία) 

• Κάλυψη διαδικαστικών εξόδων 

• Ειδικά λειτουργικά έξοδα 

• Συσκευασία υλικών 

• Τρόπος και κόστος µεταφοράς 

• Ποιοτικοί έλεγχοι 

• Τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές 

• Ειδικές εµπορικές συµφωνίες 

• Υπεργολαβίες 

• Εγγυήσεις 

• Εχεµύθεια 

• Αναφορά εναλλακτικών προτάσεων 

• Εκπαιδευτικά προγράµµατα 

• Παροχή ανταλλακτικών για εύλογο χρονικό διάστηµα 

• Αποδοχή νοµικού πλαισίου ή και διαιτησίες 

 

Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι κάθε προσφορά έχει ηµεροµηνία λήξεως και η 

έγγραφη αποδοχή αυτής θα πρέπει να γίνεται µέσα στα καθορισµένα χρονικά όρια 

αυτής. Η εγγραφή αποδοχή της προσφοράς σηµαίνει και τη δέσµευση του αγοραστή 

προς τον πωλητή. Μία προσφορά παύει να ισχύει µόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

ή όταν η αποδοχή δεν γίνει έγκαιρα. 
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γ) Η επεξεργασία των Συµβατικών Όρων 

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την 

«καλή και σωστή επικοινωνία των δύο πλευρών». Αυτή η επικοινωνία νοείται ότι 

έγινε στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, όπου τα δύο µέρη θα πρέπει να έχουν 

καταλήξει σε δεσµευτικούς όρους για την υλοποίηση της σύµβασης. Ο νοµικός θα 

ανατρέξει και θα ζητήσει τη σχετική έγγραφη υποστήριξη τυχόν τροποποιήσεων από 

«τη γνωστοποίηση και την προσφορά», που είχε ήδη επεξεργασθεί στα δύο 

προηγούµενα στάδια. 

Ο αγοραστής υποχρεούται να έχει τη σχετική ατζέντα, όπου θα φαίνονται τα 

όσα συζητήθηκαν και τέλος την ενυπόγραφη αποδοχή του πωλητή. Αυτό το στάδιο 

είναι πολύ σηµαντικό, γιατί ουσιαστικά είναι το στάδιο που τα δύο µέρη θα πρέπει να 

έχουν προβλέψει και καλύψει οτιδήποτε στοιχείο έχει σχέση µε τη σωστή υλοποίηση 

της σύµβασης. 

 

δ) Η διασφάλιση υλοποίησης της Σύµβασης 

Ο αγοραστής σε αυτό το στάδιο ετοιµάζει το σχέδιο της σύµβασης για την 

εξέταση των τελικών όρων από τους νοµικούς, οι οποίοι, στη συνέχεια, πρέπει να 

γίνουν αποδεκτοί και από την πλευρά του πωλητή. Σε αυτό το σηµείο, µπορούν να 

γίνουν µόνο µικρές διευκρινήσεις. ∆εν µπορούν να γίνουν βασικές αλλαγές, γιατί αυτό 

θα σήµαινε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν νέες διαπραγµατεύσεις. Ο νοµικός είναι 

αυτός που θα κρίνει, εάν η τελική σύµβαση είναι σαφής και κατανοητή και θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι δεν αντίκειται στην αρχή των συναλλακτικών ηθών. 

Σε αυτό το στάδιο, οι συµβαλλόµενοι πρέπει να προβλέψουν και τη διαδικασία 

αποδοχής της ολοκλήρωσης ενός έργου, µιας κατασκευής ή τερµατισµού παροχής 

υπηρεσιών. 

 

2.6 Η προετοιµασία µιας Σύµβασης 

 

Ο Αγοραστής είναι ο «δηµιουργός» της σύµβασης και ως εκ τούτου η 

δηµιουργία µιας σύµβασης είναι δική του αρµοδιότητα. Η δοµή µιας αποτελεσµατικής 

σύµβασης γίνεται µε την επιλογή των ανάλογων όρων για κάθε τύπο σύµβασης, 

αφού βέβαια πρώτα ο αγοραστής λάβει υπόψη του πάρα πολλούς παράγοντες και 

ακόµη περισσότερους προβληµατισµούς. 

Το πρώτο στοιχείο, που  προβληµατίζει τον κάθε σύγχρονο αγοραστή, είναι 

κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τον µεγαλύτερο αριθµό κινδύνων που 
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µπορεί να απειλήσει την οµαλή υλοποίηση µιας σύµβασης. Η επιλογή των 

κατάλληλων όρων, σε σχέση µε τις πιθανές δυσκολίες που έχει καταγράψει για κάθε 

υλικό ή οµάδα υλικών ή και υπηρεσιών, είναι λοιπόν το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει 

να εξετάσει. 

Οι επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει στη σωστή οργάνωση των συµβάσεών 

τους, προτείνουν διάφορους µεθόδους, οι οποίες, χωρίς να λύνουν απόλυτα τα 

πιθανά προβλήµατα, βοηθούν σηµαντικά τον αγοραστή και σίγουρα ελαχιστοποιούν 

τις αντιπαραθέσεις. 

Η δηµιουργία λοιπόν της σύµβασης είναι αρµοδιότητα του αγοραστή και όχι 

µόνο των νοµικών, όπως πολλοί µπορεί να πιστεύουν. Ο ρόλος των νοµικών είναι 

καθορισµένος και υποστηρικτικός στο εξειδικευµένο αυτό έργο της Μονάδας 

Εφοδιασµού. Παράλληλα, όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το αντικείµενο της συµβάσεως 

πρέπει να έχουν συγκεκριµένους ρόλους και να συµµετέχουν ενεργά στην διαδικασία 

του σχεδιασµού, της δοµής και της υλοποίησης µιας σύµβασης. 

Η δηµιουργία του κατάλληλου σχεδίου σύµβασης είναι η πρώτη κίνηση που 

απαιτείται να κάνει ο Αγοραστής της Μονάδας Προµηθειών. Το σχέδιο είναι η βάση, 

επάνω στην οποία οι δύο πλευρές θα δουλέψουν για να διαµορφώσουν την τελική 

σύµβαση, η οποία θα τους δέσει ως προς τις υποχρεώσεις που έχουν και τις 

επιπτώσεις που θα προκύψουν, σε περίπτωση που δεν συµµορφωθούν µε τους όρους 

που καθορίζουν αυτές τις υποχρεώσεις. 

Η διαµόρφωση του κατάλληλου σχεδίου σύµβασης έχει σχέση µε την εµπειρία 

του αγοραστή, αλλά και µε το πόσο οργανωµένη είναι η Μονάδα στον τοµέα αυτό. 

Το αρχείο του οργανωµένου Αγοραστή πρέπει να έχει µοντέλα συµβάσεων, τα οποία 

εξυπηρετούν και επιταχύνουν τη διαδικασία της δηµιουργίας µιας αποτελεσµατικής 

σύµβασης. 

Πριν χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε µοντέλο σύµβασης, καλό θα είναι να 

κάνουµε µια καταγραφή µιας σειράς στοιχείων, η ανάλυση των οποίων θα µας 

οδηγήσει στην επιλογή των κατάλληλων στοιχείων για τη δηµιουργία της κατάλληλης 

σύµβασης για κάθε περίπτωση αγοράς και στη συνέχεια να τους οµαδοποιήσουµε.  

Τα στοιχεία, που απαιτούνται για να δηµιουργήσουµε µια σύµβαση, χωρίζονται 

σε τέσσερις οµάδες: 
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Α΄ ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Εξετάζουµε οτιδήποτε έχει σχέση µε την αιτία που γίνεται µία αγορά στην 

Επιχείρηση. Τα στάνταρ ερωτήµατα που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε 

καλύτερα τις ανάγκες των εσωτερικών µας πελατών είναι: 

� Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει η συγκεκριµένη σύµβαση; 

� Ποιες ανάγκες θέλουµε να καλύψουµε; 

� Ποιες είναι οι απαιτήσεις των χρηστών; 

Η απάντηση των πιο πάνω ερωτήσεων µέσα από µία συστηµατική έρευνα και 

µελέτη θα µας οδηγήσει στα σωστά συµπεράσµατα ως προς τι ακριβώς θέλουµε να 

πάρουµε µέσα από την συγκεκριµένη σύµβαση και κατ’ επέκταση θα διαµορφώσουµε 

τους ανάλογους όρους, οι οποίοι, όχι µόνο θα περιγράφουν αυτές τις ανάγκες, αλλά 

θα δίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που δεσµεύουν τον πωλητή να ανταποκριθεί στα 

αιτούµενα. 

 

 

Β’ ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Η Οµάδα αυτή των στοιχείων µας δίνει πληροφορίες για τον συνεργάτη που 

έχουµε επιλέξει. Τα πιο κάτω ερωτήµατα θα µας βοηθήσουν να συλλέξουµε αυτές τις 

πληροφορίες πιο συστηµατικά και ως εκ τούτου να αποφύγουµε τυχόν παραλείψεις. 

� Πόσο καλά γνωρίζουµε τον Πωλητή; 

� Τι στοιχεία έχουµε για την Επιχείρηση του Πωλητή; 

� Ποιο είναι το πελατολόγιο της Επιχείρησης; 

� Υπάρχει εξειδίκευση; 

� Από που πήραµε τις πληροφορίες; 

� Πόσο έγκυρες είναι; 

� Μήπως προκύπτουν κάποια εµπορικά οφέλη από τη συγκεκριµένη σύµβαση 

για τον Πωλητή; (εφαρµογή νέας τεχνολογίας, ειδικές κατασκευές, µελέτες, 

αρχικές χρήσης υλικών  κλπ) 

Η απάντηση των πιο πάνω θα µας οδηγήσει στην διαµόρφωση των ανάλογων 

όρων για τη δέσµευση του Πωλητή, ενώ θα µας βοηθήσει επίσης να αναπτύξουµε και 

την ανάλογη στρατηγική, ως προς τη συνεργασία µαζί του (µακρόχρονη συνεργασία 

ή µικρής διάρκειας). 
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Γ’ ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Σε αυτή την Οµάδα συλλέγουµε όλα τα στοιχεία, που θα ελαχιστοποιήσουν 

τους πιθανούς κινδύνους και θα µας οδηγήσουν στο στόχο µας, µε τα λιγότερα 

δυνατά προβλήµατα. Η καταγραφή συγκεκριµένων στοιχείων είναι απαραίτητη 

διαδικασία. 

� Εντοπισµός πιθανών κινδύνων υλοποίησης της σύµβασης 

� Πρόβλεψη και περιγραφή εναλλακτικών λύσεων 

� Καταγραφή δυνατοτήτων των δύο πλευρών 

� Εξέταση αδυναµιών γενικά 

 

 

∆’ ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Σε αυτή την οµάδα εξετάζουµε στοιχεία λειτουργικής και τεχνικής φύσεως, 

όπως: 

� Η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας 

� Η εξήγηση και η διευκρίνιση όρων και συµβόλων 

� Ο τρόπος διαχείρισης της σύµβασης 

� Η πιθανή προσφυγή σε διαιτησία 

� Η νοµοθεσία που θα ισχύσει 

� Ο τρόπος λύσεως µιας σύµβασης 

� Η διαδικασία του κλεισίµατος της σύµβασης 

Τα στοιχεία αυτά έχουν πιο γενικό χαρακτήρα, αλλά απαιτούν ειδική µελέτη από 

τους Αγοραστές στη διαµόρφωση του σχεδίου µιας σύµβασης. 

 

Τέλος, µετά τη συλλογή όλων των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να 

αποφασιστεί η συµβατική δέσµευση, που θα ισχύσει µε τον πωλητή, δηλαδή ποιοι θα 

είναι οι τελικοί συµβατικοί όροι.  

Η συµβατική δέσµευση, που θα ισχύσει µε τον εκάστοτε επιλεγµένο Πωλητή, 

αποφασίζεται µέσα από την στρατηγική της Επιχείρησης. Όταν αναφερόµαστε σε 

«συµβατική δέσµευση», εννοούµε εάν η συνεργασία µας µε τον επιλεγέντα Πωλητή, 

θα είναι για την συγκεκριµένη αγορά µόνο ή η µελέτη των στοιχείων είναι τέτοια που 

συνηγορεί για µια µακροχρόνια δέσµευση µαζί του.  
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Η χρονική δέσµευση µιας συνεργασίας επηρεάζει τους όρους µιας σύµβασης, 

εφόσον υπάρχουν διαφορές, όχι µόνο ως προς τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών, 

αλλά και του τρόπου διαχείρισης αυτής. 

 

Έτσι, µπορούµε να έχουµε δύο ειδών συνεργασιών: 

 

(α)  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ή ΜΕΣΑΙΑΣ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  

Ο Αγοραστής επιλέγει µια µικρής διάρκειας συνεργασίας µε τον Πωλητή, όταν 

δεν έχει τέτοια στοιχεία που να συνηγορούν για µία µακρόχρονη δέσµευση. 

Σε µια τέτοιου είδους συνεργασία, κατά την δηµιουργία των όρων της 

σύµβασης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι: 

� ∆εν υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις 

� Η σύµβαση πρέπει να ορίσει τη σχέση των δύο πλευρών ξεκάθαρα 

� Η επιλογή του Πωλητή έγινε κυρίως λόγω της χαµηλής τιµής του  

� Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για τις περιπτώσεις αθέτησης συµβατικών 

δεσµεύσεων 

� Θα πρέπει να προβλεφθούν αυστηροί εγγυητικοί όροι 

� Οι όροι πληρωµής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί και να αποτελούν 

µέρος της όλης εγγύησης  

 

(β)  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Αυτές οι συνεργασίες γίνονται αποκλειστικά µεταξύ Αγοραστών και Πωλητών οι 

οποίοι έχουν: 

� ∆ιάθεση για συνεργασία 

� Σωστές διαπροσωπικές σχέσεις 

� Συνεχής έλεγχος αποτελεσµάτων 

� Καλή επικοινωνία  

� Εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας 

� Κοινές εµπορικές δραστηριότητες 

� Η διαµόρφωση των συµβάσεων σε αυτές τις περιπτώσεις επικεντρώνονται 

σε όρους που διασφαλίζουν την υλοποίηση των συµβάσεων µέσα από τα 

ανάλογα οργανωτικά στάδια.  
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Παραπάνω εξετάσαµε διάφορα στοιχεία που έχουν σχέση µε τη σωστή 

προετοιµασία µιας σύµβασης. Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία θα διαπιστώσουµε ότι 

µας οδηγούν σε διαφορετικές αποφάσεις και κατ’ επέκταση στη δηµιουργία 

διαφορετικών συµβάσεων, ως προς την διαχείρισή τους κυρίως. Γενικά, οι Αγοραστές 

εξετάζουν τις συµβάσεις από διαφορετικές γωνίες και καταλήγουν σε διαφορετικές 

οργανωτικές τακτικές κατά περίπτωση. 

Πολλοί Αγοραστές διαχωρίζουν τις συµβάσεις σε διαφορετικούς τύπους ή 

οµάδες, σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού της τιµής ή του κόστους γενικά. 

Άλλους πάλι τους απασχολεί ο χρόνος παράδοσης, ενώ έχουµε επίσης αρκετές 

συµβάσεις, οι οποίες διαχωρίζονται σε οµάδες, σύµφωνα µε τον παράγοντα του 

κινδύνου. Τέλος, ένα στοιχείο που επηρεάζει τη διαµόρφωση των οµάδων διαχείρισης 

των εµπορικών συµβάσεων είναι η σχέση Αγοραστή – Πωλητή. 

 

Οι πιο εύχρηστες µορφές συµβάσεων, που τις συναντάµε σε όλες σχεδόν τις 

Επιχειρήσεις, είναι δύο: (i) spot contracts και (ii) regular trading contracts. 

 

(i) Spot Contracts  

Πρόκειται για συµβάσεις, που θεωρούνται ανεξάρτητες η µία από την άλλη, για 

το λόγο ότι η ανάθεση µιας εργασίας γίνεται µε εκείνον τον Πωλητή, που προσφέρει 

το καλύτερο οικονοµικό πακέτο, τη στιγµή που αποφασίζουµε να προχωρήσουµε 

στην ανάθεση, χωρίς να λάβουµε υπόψη µας άλλα στοιχεία, τα οποία µπορεί να 

οδηγούσαν σε µία επέκταση της συνεργασίας µας µαζί του στο µέλλον. Γενικά, σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ο Πωλητής γνωρίζει ότι ο Αγοραστής ενδιαφέρεται για κάποια 

κάλυψη αµέσων αναγκών, χωρίς να εξετάζονται πιθανότητες µελλοντικής 

συνεργασίας. 

 

(ii) Regular Trading Contracts  

Αυτού του είδους οι συµβάσεις µπορούν να θεωρηθούν και ως επαναληπτικές 

συµβάσεις των Spot Contracts, γιατί πρόκειται για αγορές διαφορετικών υλικών από 

έναν ή περισσότερους Πωλητές. Χαρακτηριστικό, σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι 

πρόκειται για διαφορετικές αναθέσεις, αλλά ουσιαστικά για όµοιες αγορές ή οµάδα 

υλικών της ιδίας κατηγορίας. Σε περίπτωση που η ανάθεση γίνεται σε ένα µόνο 

Πωλητή, τότε αναφερόµαστε σε προνοµιακή µεταχείριση. 
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Το στάδιο της προετοιµασίας της σύµβασης είναι ένα από τα πιο σηµαντικά και 

καθοριστικά στάδια. Η προετοιµασία µιας σύµβασης είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική 

δραστηριότητα στον κύκλο των αγοραστικών διαδικασιών.  

Σε αυτό το στάδιο, ο Αγοραστής αρχικά έχει τη δυνατότητα να συλλέξει 

στοιχεία, που ορίζουν τις πραγµατικές του ανάγκες, αλλά και να προβλέψει τι είναι 

εκείνο που µπορεί να προκύψει στο στάδιο της υλοποίησης της σύµβασης, το οποίο 

θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσµα. 

Οι έµπειροι  αγοραστές υποστηρίζουν ότι αυτό που πρέπει να µας απασχολήσει 

σε αυτό το στάδιο είναι τι πρέπει να προβλέψουµε για να µην προκύψουν 

προβλήµατα και όχι µε ποιο τρόπο θα «αποζηµιωθούµε», σε περίπτωση που θα 

προκύψουν αυτά τα προβλήµατα. Πολύ απλά, θα πρέπει να θυµόµαστε ότι οι 

Αγοραστές εξυπηρετούν «πελάτες» και η δουλειά τους κρίνεται από αυτούς, γι’ αυτό 

κάθε δυνατή πρόβλεψη είναι αναγκαία για όλους τους πιθανούς παράγοντες 

κινδύνων. Η οποιαδήποτε κάλυψη για κάτι που δεν έγινε «σωστά», δεν λύνει το 

πρόβληµα σε βάθος! 

Αυτό, στη διεθνή γλώσσα, το ακούµε σιγά να αναφέρεται σαν µία 

συµβουλευτική οδηγία προς όλους τους Αγοραστές, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνους που 

προβάλλουν το επιχείρηµα ότι έχουν προβλέψει ρήτρες και αποζηµιώσεις.  

 

 

2.7 Τα Συστατικά Στοιχεία (όροι) µιας Σύµβασης 

 

Για τη δηµιουργία µιας απλής σύµβασης, η οποία θα εξασφαλίσει αγαθά και 

υπηρεσίες σε µία επιχείρηση, χρησιµοποιούνται κυρίως οι παρακάτω όροι. 

 

α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται στις …….. µεταξύ της Εταιρίας και 

…………………………., αποκαλούµενου στο εξής Ανάδοχος ή “Υπεργολάβος” και θα 

εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται πιο κάτω και έχουν ρητά 

συµφωνηθεί µεταξύ των δύο µελών. 

 

β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Σ’ αυτόν τον όρο αναφέρεται συνοπτικά το έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί, 

οι τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια κλπ. 
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γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Τα δύο µέρη θα εργασθούν µε κοινό σκοπό να υλοποιήσουν το έργο που 

περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα σύµβαση ή στο παράρτηµα της παρούσας 

Συµβάσεως (όταν οι τεχνικοί όροι δεν είναι ενσωµατωµένοι στην σύµβαση), το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

δ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Αυτός ο όρος αναφέρεται στη διάρκεια και την περίπτωση παράτασης της 

σύµβασης ή ανανέωσής της. 

 

ε. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ/ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αυτός ο όρος µπορεί να αναφερθεί στην ίδια τη Σύµβαση, εφόσον η περιγραφή 

δεν είναι µεγάλη ή σαν παράρτηµα αυτής. 

 

στ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΣΧΕ∆ΙΩΝ /ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σε αυτόν τον όρο αναφέρεται αν µπορούν να γίνουν αποδεκτές τυχόν 

τροποποιήσεις τεχνικών προδιαγραφών/ σχεδίων/ µελετών και ορίζεται η σχετική 

διαδικασία. 

 

ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ  

Σε αυτόν τον όρο αναφέρεται οτιδήποτε έχει σχέση µε τον καθορισµό 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Συνήθως αναφέρονται γενικά στοιχεία και υπάρχει 

σχεδόν πάντοτε ειδικό παράρτηµα, στο οποίο ορίζονται οι ακριβείς ευθύνες του 

εργολάβου, σε σχέση µε τις προδιαγραφές του έργου. 

 

η. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ/  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ορίζεται η διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία θα διασφαλίζεται το άριστο 

ποιοτικό αποτέλεσµα και διευκρινίζεται εάν ο Αγοραστής θα αποδεχθεί τυχόν 

ποσοστά απόκλισης, σύµφωνα µε κάποια διεθνή Standards, τα οποία θα πρέπει να 

αναφέρονται, που σηµαίνει ότι έχουν γίνει αποδεκτά και από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Σε αυτό το σηµείο αναφέρεται και η διαδικασία παρακολούθησης 

του έργου (επιθεώρηση). 
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θ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  ΑΓΑΘΩΝ Ή ΕΡΓΟΥ  

Ο Πωλητής  θα είναι υπεύθυνος για την αυστηρή τήρηση των συµφωνηθέντων 

χρονοδιαγραµµάτων. Σε αυτόν τον όρο αναφέρονται όλα τα στοιχεία που έχουν 

σχέση µε την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης σε αυτόν τον όρο µπορεί να 

περιληφθεί και η συσκευασία ή µπορεί επίσης να αποτελέσει χωριστό όρο της 

σύµβασης. 

 

ι. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Οι εγγυήσεις διαφέρουν ανάλογα µε το συνολικό ύψος της δαπάνης και τη 

φύση του έργου. Οι εγγυήσεις έχουν σχέση µε την τήρηση των προδιαγραφών, 

δηλαδή την ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται, τη σωστή λειτουργία, την 

αποφυγή ελαττωµάτων, τις πρόωρες φθορές. Ειδικά για το χρόνο παράδοσης ισχύουν 

ειδικές εγγυήσεις. 

 

ια. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Σε αυτό τον όρο αναφέρεται, εκτός από το χρόνο πληρωµής και η σχετική 

διαδικασία, η οποία έχει σχέση µε την εξέλιξη του έργου/ την ποιότητα των υλικών 

και την εν γένει  αποδοχή του αντικειµένου της σύµβασης από τον Αγοραστή.  

 

ιβ. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε αυτό τον όρο αναφέρεται ο τρόπος, µε τον οποίο θα διασφαλισθεί η 

εχεµύθεια, ιδιαίτερα στην παραγωγή ειδικών προϊόντων. 

 

ιγ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Απαλλαγή ευθυνών για περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε αυτόν τον όρο 

διευκρινίζεται τι αποδεχόµαστε σαν ανωτέρα βία και τι προβλέψεις έχουν γίνει για την 

αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων από τον Πωλητή. 
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ιδ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ∆ΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 

Αναφέρονται τα σχετικά στοιχεία ως προς την Νοµοθεσία που θα ισχύσει και ο 

τόπος διεξαγωγής µιας πιθανής δίκης. Επίσης, η σύγχρονη αντίληψη ορίζει τη χρήση 

διαιτητών σαν µία πιο αποτελεσµατική και λιγότερα χρονοβόρα µέθοδο. 

 

ιε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ορίζονται υπεύθυνοι και από τις δύο πλευρές ως προς την παρακολούθηση των 

εργασιών και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. Εδώ πρέπει να αναφέρεται ένα 

ολόκληρο «διαχειριστικό» πλάνο, που θα οδηγήσει τους συµβαλλόµενους στην 

υλοποίηση της σύµβασης, χωρίς καµία δυσάρεστη έκπληξη. 

 

ιστ. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ορίζεται διαδικασία για το κλείσιµο της σύµβασης και τις υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων σε αυτό το µετά - συµβατικό ουσιαστικά στάδιο. Οι περισσότερες 

Επιχειρήσεις απαιτούν να εκδοθεί ειδικό έντυπο, το οποίο ορίζει την αποδέσµευση 

των συµβαλλοµένων από τους συµβατικούς όρους και εξασφαλίζει την αποδοχή και 

των δύο πλευρών ότι η υλοποίηση της συνεργασίας τους έχει ολοκληρωθεί µέσα από 

σωστές επαγγελµατικές τεχνικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι σύγχρονες Επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αγορές υπηρεσιών, προκειµένου να 

καλύψουν ορισµένες από τις λειτουργικές τους ανάγκες, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο: 

� Σηµαντική µείωση των δαπανών τους  

� Καλύτερη οργάνωση  

� Εκµετάλλευση εξειδικευµένων γνώσεων  

� Συνεχή εκσυγχρονισµό  

� Ελαχιστοποίηση διαδικασιών 

� Μεγαλύτερη ευελιξία 

� Μείωση γραφειοκρατίας 

 

Η διαπίστωση ότι η επένδυση, που απαιτείται για την κάλυψη ορισµένων 

λειτουργικών αναγκών, είναι πολύ υψηλότερη σε κόστος, σε σύγκριση µε την αγορά 

“Ετοίµων Υπηρεσιών” από εταιρίες, που ειδικεύονται στο συγκεκριµένο χώρο, 

οδήγησε τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε αγορές υπηρεσιών. 

Αρχικά, η νέα αυτή διαδικασία ξεκίνησε πειραµατικά. Καθώς όµως το πείραµα 

πέτυχε, καθιερώθηκε σαν µία νέα πρακτική, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί στο 

σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η αγορά υπηρεσιών θα µπορούσαµε λοιπόν να 

πούµε ότι έχει εισβάλλει στην Αλυσίδα των Αγοραστικών διαδικασιών και έχει γίνει 

αποδεκτή σαν ένα εργαλείο, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται, ενώ σταδιακά παίρνει 

µία συγκεκριµένη οργανωτική θέση. Σήµερα, ακόµη και Κρατικές Υπηρεσίες σε όλη 

την Ευρώπη έχουν καταφύγει σε αυτή τη φόρµουλα, µε θετικά µέχρι στιγµής 

αποτελέσµατα. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η νέα οργανωτική δοµή δηµιούργησε 

έναν αριθµό Επιχειρήσεων, οι οποίες, έχοντας τη δυνατότητα της εξειδίκευσης, 

µπορούν να προσφέρουν “υπηρεσίες” στο χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

Ένας ακόµη προβληµατισµός, που οδήγησε στη χρήση αυτών των υπηρεσιών, 

είναι ότι οι ανάγκες των Επιχειρήσεων δεν είναι πάγιες και εποµένως δεν είναι δυνατή 
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η διατήρηση “συνεργείου ειδικών” για την κάλυψη αναγκών, που προκύπτουν για ένα 

µόνο χρονικό διάστηµα, π.χ. στον τοµέα εκπαίδευσης ή έρευνας ή συλλογή στοιχείων 

για µια οργανωτική αλλαγή. 

Ο σύγχρονος λοιπόν Αγοραστής καλείται να συνεργασθεί και να 

παρακολουθήσει τη νέα αυτή επαγγελµατική σχέση, η οποία ξεφεύγει από τον 

παραδοσιακό ρόλο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ/ ΠΩΛΗΤΗ. Το βασικό στοιχείο αυτής της νέας 

οργανωτικής δοµής είναι ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό 

συµβαίνει, γιατί οι υπηρεσίες προσφέρονται, µέσω της παροχής εργασίας, από οµάδες 

ειδικευµένων ανθρώπων. 

 

3.2 Τύποι Συµβάσεων για την εξασφάλιση Παροχής Υπηρεσιών 

 

Το κεφάλαιο Παροχής Υπηρεσιών στην Προµηθευτική Αλυσίδα έχει τις δικές του 

ιδιαιτερότητες και ο Αγοραστής καλείται να εξετάσει τα δεδοµένα, σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις που έχει η Επιχείρησή του, πριν προχωρήσει στην σύναψη οποιασδήποτε 

σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών. 

Αρχικά, ο αγοραστής προχωράει στην οµαδοποίηση των υπηρεσιών, που 

χρειάζονται να αγορασθούν και εξετάζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε µιας, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση, στην τελική φάση, να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών, 

που θα δοθούν από τον επιλεγέντα εξωτερικό συνεργάτη στην Επιχείρηση. Αυτός 

είναι και ο λόγος, που οι σύγχρονοι αγοραστές εξετάζουν κάθε τέτοια οµάδα 

υπηρεσιών από διαφορετική γωνία, έτσι ώστε στο τέλος να είναι σε θέση να 

δηµιουργήσουν την κατάλληλη σύµβαση ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ = ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ 

 

Το στοιχείο εκείνο που πρέπει να απασχολήσει τον αγοραστή είναι η σύγκριση 

πραγµατικών στοιχείων, τα οποία τεκµηριώνουν και συνηγορούν µια τέτοιας µορφής 

αγορά. Η µελέτη και η εκτίµηση αυτών των στοιχείων δεν είναι πάντοτε απλή. Ο 

αγοραστής καλείται να έρθει σε στενή συνεργασία µε τους εσωτερικούς του πελάτες 

και να συλλέξει τα ακριβή στοιχεία, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίσει σωστή 

πληροφόρηση των συνθηκών της αγοράς τη δεδοµένη στιγµή. 

Είναι φανερό ότι ο αγοραστής εξαρτάται κάθε φορά από τις συνθήκες της 

αγοράς, οι οποίες συνεχώς αλλάζουν και προκύπτουν καινούργια δεδοµένα. 

Εποµένως, η δοµή τέτοιων συµβάσεων έχει σχέση µε την εξέλιξη της ειδικής αυτής 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 46

αγοράς, καθώς και µε τις απαιτήσεις της Επιχείρησης, οι οποίες επίσης εξαρτώνται τις 

περισσότερες φορές από τις συνθήκες της αγοράς ή και του ανταγωνισµού. 

 

3.3 Οµαδοποίηση Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών 

 

Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών 

χωρίζονται σε επτά (7) οµάδες ή τύπους (Types of Service Contract), ανάλογα µε τη 

φύση της εργασίας 12: 

 

α. Συµβάσεις για Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών 

� Εκτέλεση ειδικών εποχιακών προγραµµάτων 

� Ανάληψη ειδικών καθηκόντων  

� Άκρως εµπιστευτικής φύσεως εργασίες  

� Εργασίες που απαιτούν ειδική τεχνική υποστήριξη 

� Εργασίες ειδικής φύσεως, που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις  

� Εργασίες προβολής ειδικών προϊόντων  

� Παροχές υπηρεσιών για την ασφάλεια προσώπων 

� Παροχές υπηρεσιών για την προστασία από κλοπές, πράξεις βίας κλπ. 

� Ιατρική περίθαλψη προσωπικού 

 

β. Συµβάσεις για Παροχή Υπηρεσιών Γενικών Λειτουργικών Αναγκών 

� Συνεργεία Καθαριότητας 

� Συνεργεία γενικής συντήρησης γραφείων 

� Συνεργεία για την παροχή γευµάτων  

� Συνεργεία για τη ραφή/ επιδιόρθωση στολών 

� Συνεργεία για τη συντήρηση εξωτερικών χώρων  

� Συνεργεία για τη συντήρηση διαφηµιστικών πινακίδων 

 

 

 

 

                                            
12 Ντατβάνη Μ., Σηµειώσεις στο Μάθηµα ∆ιοίκηση Συµβάσεων, “Οι Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών”, 
2010, Πανεπιστήµιο Πειραιά. 
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γ.  Συµβάσεις για Συντήρηση Μηχανηµάτων περιλαµβανόµενης και της 

Προληπτικής Συντήρησης 

Τέτοιες συµβάσεις γίνονται για µηχανήµατα ή εγκαταστάσεις, που απαιτούν 

συνεχή έλεγχο σωστής λειτουργίας. Πολλές από αυτές τις συµβάσεις προβλέπουν και 

εκπαιδευτικά προγράµµατα τεχνικών της επιχείρησης. 

 

δ. Συµβάσεις για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 

Πρόκειται για εξειδικευµένες συµβάσεις, που καλούνται να καλύψουν θέµατα 

εκπαίδευσης του προσωπικού των Επιχειρήσεων. Για ορισµένες επιχειρήσεις, αυτές οι 

Συµβάσεις παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη σωστή λειτουργία τους.  

 

ε. Συµβάσεις ∆ιαφηµιστικού Περιεχοµένου 

Πρόκειται για συµβάσεις, που έχουν σχέση µε την προβολή της επιχείρησης. 

Τέτοιες συµβάσεις µπορεί να καλύψουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης για την 

προβολή των προϊόντων της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ), σε επιλεγµένους 

χώρους, σε χώρους πελατών, κλπ. Πρόκειται για τις πιο “δηµοφιλείς” συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

 

στ. Συµβάσεις “ON CALL” 

Θα µπορούσαµε να τις ονοµάσουµε και Συµβάσεις Εκτάκτων Αναγκών και 

µπορεί να καλύπτουν διάφορες περιπτώσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, 

ανάλογα µε το είδος του προϊόντος της επιχείρησης. 

 

ζ. Συµβάσεις Ψηφιακής Τεχνολογίας 

Αυτή η κατηγορία των συµβάσεων είναι η  νέα γενιά συµβάσεων και καλύπτει : 

� Την ψηφιακή τεχνολογία,  

� Τις νέες τεχνολογίες γενικά 

� Τις τηλεπικοινωνίες  

� Την τηλεµατική 

 

Με βάση την άνω οµαδοποίηση των Συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών 

µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο Αγοραστής δεν µπορεί να 

χρησιµοποιήσει έναν τύπο συµβάσεως για όλες τις αγορές παροχής υπηρεσιών. 
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Η ποικιλία των διαφόρων υπηρεσιών, σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν κάθε µία από αυτές, οδηγεί την προµηθευτική µονάδα στον 

προβληµατισµό της δηµιουργίας της σωστής σύµβασης για κάθε περίπτωση. 

Οι πιο έµπειροι αγοραστές συµβουλεύουν ότι το µυστικό της σωστής 

υλοποίησης αυτών των συµβάσεων είναι η “σχολαστική και σαφής ανάλυση των 

όρων της σύµβασης, σε σχέση µε τη σωστή κατανοµή των αρµοδιοτήτων”. Με λίγα 

λόγια, είναι σηµαντικό “ο καθένας να γνωρίζει σε βάθος το αντικείµενο της Σύµβασης 

και να µπορεί να αναλαµβάνει τις ευθύνες του”. 

 

3.4 Γενικοί Όροι για Συµβάσεις Αγοράς Υπηρεσιών 

 

Η χρήση των κατάλληλων όρων για τη δηµιουργία µιας σύµβασης, που 

καλύπτει την αγορά υπηρεσιών, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο αγοραστής, που 

δηµιουργεί τη σχετική σύµβαση, οφείλει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα δίνοντας σαφείς οδηγίες και στοιχεία, τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει για την ανάπτυξη ενός πλάνου εργασιών στο δικό του επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

Η εξέταση των όρων αυτής της κατηγορίας των συµβάσεων επιβάλλεται να 

γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, προκειµένου 

να αντιληφθεί η κάθε πλευρά τις υποχρεώσεις της, πριν προχωρήσει στην αποδοχή 

των όρων.  

 

α. Οι Συµβαλλόµενοι 

Στην προκειµένη περίπτωση, όπως και σε όλες τις άλλες συµβάσεις, έχουµε δύο 

πρόσωπα, που δεσµεύουν τις Επιχειρήσεις: 

(i)    Τον Αγοραστή (The Buyer) και  

(ii) Τον Πωλητή (The Seller) 

 

β. Ορισµός Απαιτήσεων (Definition of Requirements) 

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι κάθε Επιχείρηση έχει τα δικά της λειτουργικά 

δεδοµένα, τότε πρέπει να αποδεχθούµε ότι δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε 

standards µοντέλα συµβάσεων, τα οποία και θα “τραβιούνται” από το συρτάρι για 

κάθε περίπτωση. Αυτό που µπορούµε, όµως, να κάνουµε, είναι να σηµειώσουµε 

πληροφορίες, οδηγίες, συµβουλές, περιορισµούς και ιδιαιτερότητες από εµπειρίες, οι 
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οποίες θα βοηθήσουν τον κάθε αγοραστή στη διαδικασία δοµής και διαχείρισης των 

ειδικών αυτών συµβάσεων.  

 

Παρακάτω αναφέρουµε ορισµένους από τους πιο βασικούς όρους, που θα 

πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σύµβαση παροχής υπηρεσιών: 

 

(1) Περιγραφή Υπηρεσιών 

Είναι απαραίτητο να περιγραφούν προσεκτικά και λεπτοµερώς οι απαιτούµενες 

υπηρεσίες, καθώς και τα υλικά που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή των 

υπηρεσιών. Ο πωλητής οφείλει να επισκεφθεί και να µελετήσει τους χώρους, στους 

οποίους θα εργασθεί για την υλοποίηση της σύµβασης. 

Ο αγοραστής, από την πλευρά του, οφείλει να παρουσιάσει στον πωλητή τους 

χώρους και να του γνωστοποιήσει οποιαδήποτε δυσκολία ή ιδιαιτερότητα υπάρχει. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της “έρευνας” ή “γνωριµία µε τους χώρους”, ο πωλητής 

οφείλει να διατυπώσει οποιαδήποτε δυσκολία εντοπίσει ή ακόµη και να ορίσει τις 

απαιτήσεις του µε σαφήνεια. Σε αυτό το σηµείο, ο πωλητής οφείλει να σηµειώσει τι 

θα προκύψει σε περίπτωση, που ο αγοραστής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του. 

 

(2) Τοποθεσία/ Χώροι (site) 

Απαιτείται η περιγραφή των χώρων/ της τοποθεσίας, που θα υλοποιείται η 

συµφωνηθείσα παροχή υπηρεσιών. 

 

(3) Χρονοδιάγραµµα/ Καθορισµός Ηµεροµηνιών 

Ανάλογα µε τη φύση των υπηρεσιών καθορίζονται µε σαφήνεια οι χρονικές 

δεσµεύσεις, ανάλογα µε την περίπτωση. 

Ο χρόνος για πολλούς αγοραστές είναι το “ευαίσθητο” σηµείο µιας σύµβασης, 

που συχνά οδηγεί τους συµβαλλόµενους σε διένεξη και δυστυχώς πολλές φορές σε 

ακύρωση της σύµβασης µε τα γνωστά επακόλουθα. 

 

(4) ∆ιαδικασία Πληρωµής  

Terms of payment / Fixed Price stage payments  

Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών έχουν την ιδιαιτερότητα των τµηµατικών 

πληρωµών, ανάλογα µε το συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα παροχής υπηρεσιών. Ο 

αγοραστής, σε αυτή την περίπτωση, καλείται να έχει οργανώσει, σε συνεργασία µε 
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τις αρµόδιες υπηρεσίες της επιχείρησης του, τον τρόπο εξόφλησης των τιµολογίων 

και τη “φόρµουλα” των χρεώσεων. 

Η αναλυτική περιγραφή, ο καθορισµός της διαδικασίας, η αποδοχή του τρόπου 

υπολογισµού των τυχόν ανατιµήσεων, αλλά και άλλα ακόµη στοιχεία είναι εκείνα που 

θα πρέπει να εξετασθούν και να διευκρινισθούν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, 

πριν τη διαµόρφωση του συγκεκριµένου όρου. 

Ο όρος “Fixed price stage payments” χρησιµοποιείται στη διεθνή γλώσσα. Ο 

πωλητής διαθέτει στον αγοραστή µαζί µε την παροχή υπηρεσιών και υλικά, εποµένως 

αυτά τα υλικά ή µηχανήµατα, καταλήγουν στην κυριότητα του αγοραστή. Ο νόµος 

απαιτεί αυτή τη διευκρίνιση, αφού υπάρχουν περιπτώσεις, που ο πωλητής έχει βρεθεί 

σε οικονοµική δυσκολία και οι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κατορθώσει 

να αποσύρουν τέτοια υλικά από τους χώρους του αγοραστή. 

Συνήθως οι συµφωνηθέντες όροι πληρωµής αναφέρονται στην παραγγελία που 

ακολουθεί τη σύµβαση για λόγους ευκολίας και πρακτικής. 

Οι συνήθεις όροι πληρωµής που ισχύουν στις χώρες της ΕΟΚ είναι:  

α. An “ALL – IN” Fixed Price 

β. An “ALL- ΙΝ” Price subject to a price adjustment formula 

γ. A Price for equipment with separate rates for site work/ Attendance (e.g. 

time and material) 

Συνήθως, οι συµβάσεις περιορίζουν τους όρους πληρωµής σε προκαθορισµένο 

κοστολόγιο. Σε γενικές γραµµές, οι οικονοµικοί προτείνουν για τις µακροχρόνιες 

συµβάσεις να ισχύει η συνεχής αναθεώρηση των τιµών, σύµφωνα µε κάποια 

συγκεκριµένη φόρµουλα “price adjustment formula”. 

Ορισµένες χώρες διαθέτουν αναγνωρισµένα συστήµατα αναπροσαρµογής 

τιµών, γεγονός που διευκολύνει τις εµπορικές συνδιαλλαγές. Για παράδειγµα, στη 

Μεγάλη Βρετανία υπάρχει η BEAMA, δηλαδή THE BRITISH ELECTRICAL AND ALLIED 

MANUFACTURERS ASSOCIATION. Η φόρµουλα που προτείνει η BEAMA και η οποία 

είναι αποδεκτή µεταξύ αγοραστών και πωλητών, είναι απλή και βασίζεται στην 

διακύµανση του τιµάριθµου, σε σχέση µε το κόστος των πρώτων υλών και των 

εργατικών. 

Η διαδικασία τιµολόγησης και ο ορισµός αρµοδίων, είναι ένα ακόµη διαδικαστικό 

στοιχείο, που βοηθά την κίνηση της Συµβάσεως, χωρίς να επηρεάζεται η καλή 

επικοινωνία των δύο πλευρών. 
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(5) Περιγραφή ∆ιευκολύνσεων/ Παροχών εκ µέρους του αγοραστή 

(State Utilities or Facilities provided by the Buyer, including 

“loaned plant”) 

Ο αγοραστής οφείλει να αναφέρει λεπτοµερειακά τις διευκολύνσεις, που θα 

παράσχει στον Πωλητή, π.χ. χρήση νερού, ηλεκτρικού, µηχανηµάτων, κάλυψη 

ασφάλειας προσωπικού, κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν διαπιστωθεί σοβαρά 

προβλήµατα, γιατί η παροχή των διευκολύνσεων είχε αναφερθεί αόριστα, χωρίς τις 

απαραίτητες διευκρινίσεις και τους σχετικούς περιορισµούς. 

Ο αγοραστής πολλές φορές παραχωρεί στον πωλητή το δικαίωµα να 

χρησιµοποιήσει µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µέσα µεταφοράς, προκειµένου να τον 

διευκολύνει στην υλοποίηση του έργου ή και για να µειώσει τις οικονοµικές 

απαιτήσεις αυτού. Είναι ευνόητο ότι σε αυτήν την περίπτωση το προσωπικό του 

πωλητή είναι υπεύθυνο για την καλή χρήση των παροχών αυτών, ενώ σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί κάποια ζηµιά, αυτή βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον πωλητή, 

αφού διαπιστωθεί η υπευθυνότητα του. 

 

(6) Περιγραφή ευθυνών του πωλητή (“Define the Contractor’s site 

responsibilities”) 

Οι ευθύνες του πωλητή πρέπει να αναφέρονται για κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια διαφορετικών επεξηγήσεων. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, πολλοί συµβαλλόµενοι δεν έχουν γνώση του 

αντικειµένου, µε αποτέλεσµα στη διαδικασία της υλοποίησης να προκύπτουν συνεχή 

προβλήµατα, τα οποία και τελικά καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου ή και 

διακόπτονται συµβάσεις. ∆υστυχώς, τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στις 

σχέσεις του ∆ηµόσιου Τοµέα µε τον Ιδιωτικό σε ορισµένες χώρες της Κοινότητας. 

Οι έµπειροι αγοραστές σε αυτή την περίπτωση, δίνουν µεγάλη σηµασία και 

ερευνούν σε βάθος τις διαδικασίες που απαιτούνται, προσπαθώντας έτσι να 

ελαχιστοποιήσουν τέτοια προβλήµατα. 

Μια συνήθης διαδικασία που έχει καταγραφεί “ως προβληµατική” είναι εκείνη 

του φορτώµατος ή ξεφορτώµατος υλικών, της αποθήκευσης υλικών, της µετακίνησης 

αυτών εντός των χώρων του αγοραστή και πολλά ακόµη, που διαπιστώνονται 

καθηµερινά και δηµιουργούν δυσάρεστο κλίµα στις σχέσεις των δύο πλευρών. 
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(7) Εξωτερικοί Συνεργάτες  

Πολλοί πωλητές είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουν ειδικευµένα εξωτερικά 

συνεργεία ή και µεµονωµένα άτοµα, κατά την διάρκεια υλοποίησης της συµβάσεως. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής πρέπει να ορίσει τους περιορισµούς που, κατά 

την άποψη του, θα αποκλείσουν τυχόν περιπλοκές. 

Η χρήση εξωτερικών συνεργατών αναφέρεται στη σύµβαση και ο πωλητής είναι 

ο µόνος υπεύθυνος για αυτούς τους συνεργάτες. 

 

(8) Ορισµός Υπεύθυνων 

Ο Πωλητής και ο Αγοραστής “συµφωνούν και αποδέχονται” τους όρους της 

συµβάσεως, που τελικά υπογράφεται και από τους δύο. Η υλοποίηση των όρων και 

από τις δύο πλευρές είναι το επόµενο στοιχείο, που θα πρέπει να απασχολήσει και τα 

δύο µέρη. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να ορίσουν τα δύο µέρη συντονιστή ή 

υπεύθυνο ή αρµόδιο, που να παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης και ο οποίος 

πρέπει να είναι γνώστης του περιεχοµένου της συµβάσεως σε βάθος. Είναι φανερό 

ότι αυτοί οι συντονιστές της Συµβάσεως, έχουν υψηλή ευθύνη και παίζουν βασικό 

συντονιστικό ρόλο. 

 

(9) Περί Ασφαλείας  

Οι Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών εµπλέκουν σχεδόν πάντοτε “ανθρώπινο 

δυναµικό”. Το στοιχείο ασφάλεια σε όλο του το φάσµα είναι απόλυτα καθοριστικό. Ο 

πωλητής, κατά τον έλεγχο της τοποθεσίας, θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα 

των χώρων του αγοραστή, όπου και θα εκτελέσει την σύµβαση. Ο αγοραστής, από 

την πλευρά του, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία 

στους χώρους του καλύπτεται από τις προβλεπόµενες ασφάλειες για τους 

εργαζόµενους. 

Η κατάσταση που επικρατεί στις µέρες µας στα Βαλκάνια, µας έχει φέρει 

αντιµέτωπους µε πολλές περιπτώσεις εργαζοµένων, οι οποίοι δεν φέρουν καµία 

ασφαλιστική κάλυψη. Οποιοδήποτε ατύχηµα, σε αυτή την περίπτωση, εµπλέκει και 

τον αγοραστή, γεγονός που δηµιουργεί έντονο το αίσθηµα της ευθύνης για τυχόν 

παράλειψη. 
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(10)  Περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  

Ο όρος χρησιµοποιείται εδώ στην ευρεία του έννοια. Ο πωλητής µπορεί να 

δηµιουργήσει σχέδια, µηχανογραφικά προγράµµατα, διαφηµιστικές καµπάνιες, 

προϊόντα, κλπ, τα οποία θα πρέπει να διασφαλισθούν µέσω της σύµβασης ότι έχουν 

“δηµιουργηθεί” αποκλειστικά για τον αγοραστή. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση ο 

πωλητής να χρησιµοποιεί τεχνολογία κάποιου πελάτη, µε τον οποίον έχει δέσµευση 

για αποκλειστική χρήση. Ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει µια τέτοια περίπτωση και 

να αποκλείσει τυχόν πρόβληµα. 

 

(11)   Περί Εχεµύθειας  

Ο Πωλητής, σαφώς, αναλαµβάνει να προσφέρει µία σειρά υπηρεσιών στον 

αγοραστή. Η διαδικασία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να “εισχωρήσει” στους χώρους 

του αγοραστή και να γίνει γνώστης στοιχείων λειτουργίας, οργάνωσης και 

λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που έχει απασχολήσει 

και απασχολεί πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούµε, που ο 

ανταγωνισµός βρίσκεται σε επίπεδα  επικίνδυνα για κάθε οικονοµική µονάδα. 

Ο Αγοραστής οφείλει να δεσµεύσει, σε σηµείο υπερβολής πολλές φορές, τον 

πωλητή, ώστε να διασφαλίσει την εχεµύθειά του και κυρίως των συνεργατών του. 

Σίγουρα αυτές οι συµβάσεις έχουν κάποιο ρίσκο σε αυτόν τον τοµέα. 

 

(12)  Τερµατισµός Σύµβασης 

Σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι αποφασίσουν να διακόψουν την 

συνεργασία τους ή πιθανόν έχει τερµατισθεί το συµφωνηθέν έργο, τότε ο πωλητής 

οφείλει να “αποσύρει” οποιαδήποτε υλικά είχε χρησιµοποιήσει και του ανήκαν, ενώ σε 

περίπτωση που υπάρχει άχρηστο υλικό, θα πρέπει και αυτό να αποσυρθεί. Γενικά 

πάντως, η τακτική που ακολουθείται είναι να παραδίδεται ο χώρος ή οι χώροι καθαροί 

και απαλλαγµένοι από οτιδήποτε άχρηστο υλικό, εκτός και αν η σύµβαση απαλλάσσει 

τον πωλητή από τέτοια υποχρέωση. Πολλές εταιρείες χρησιµοποιούν πρωτόκολλο 

ολοκλήρωσης ή τερµατισµού µιας µακρόχρονης συνεργασίας, προκειµένου να 

αποφύγουν τυχόν µελλοντικές απαιτήσεις και από τις δύο πλευρές. 
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(13)   Τήρηση Συµβατικών Υποχρεώσεων  

Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν τηρήσει κάποιον από τους συµβατικούς 

όρους, ο αγοραστής αξιολογεί τις επιπτώσεις και αποφασίζει ανάλογα τη “διακοπή” 

της συνεργασίας, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα το µηχανισµό για την εξασφάλιση 

αποζηµίωσης. Συνήθως ο αγοραστής αφήνει ένα περιθώριο 10 ηµερών πριν 

προχωρήσει σε Νοµικές διαδικασίες. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, ο πωλητής 

µπορεί να υποβάλλει τις προτάσεις του ή τις εξηγήσεις του για τη µη τήρηση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων. Ο αγοραστής, από τη δικιά του πλευρά, µπορεί 

άµεσα να αναζητήσει “κάλυψη” των αναγκών του από άλλη πηγή. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο Κεφάλαιο 2, οι συµβάσεις που 

χρησιµοποιούνται από την προµηθευτική µονάδα καλύπτονται από την νοµοθεσία 

του Αστικού Κώδικα. Το ίδιο ισχύει και για τις Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

Ο αγοραστής έχει ένα ακόµη ισχυρό επιχείρηµα: Να απαιτήσει από τον πωλητή 

να αποδεχθεί, οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει, να ρυθµισθεί στον τόπο όπου 

υλοποιείται η Σύµβαση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ιδιαιτερότητα αυτών των 

Συµβάσεων είναι η ανθρώπινη συµµετοχή. 

Οι Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεσµεύουν 

τον πωλητή να προσφέρει µία σειρά υπηρεσιών στον αγοραστή. Οι υπηρεσίες αυτές 

σχεδόν πάντοτε έχουν σχέση µε την καλή λειτουργία της επιχείρησης, τη σωστή 

οργανωτική δοµή και την εξασφάλιση του ποιοτικού αποτελέσµατος. Ο πωλητής, για 

να µπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο που καλείται να υλοποιήσει, θα πρέπει να είναι 

σίγουρος για την υποστήριξη του αγοραστή και τη συµµετοχή του σε αυτή την 

προσπάθεια. Η καλή επικοινωνία και η συνεργασία των δύο συµβαλλοµένων σε αυτή 

την περίπτωση είναι το πιο ουσιαστικό ίσως στοιχείο για τη δοµή και τη διαχείριση 

αυτής της κατηγορίας των συµβάσεων. 

Εκτός από τις πιο πάνω αναφερόµενες υπηρεσίες, οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

οδηγούνται πολλές φορές σε ενοικιάσεις διαφόρων µέσων διευκόλυνσης των 

εργασιών τους ή και σε εκµισθώσεις εξοπλισµού κάτω από ειδικούς όρους. Οι 

συµβάσεις εκµισθώσεων ή και ενοικιάσεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ο 

χειρισµός τους θα πρέπει να γίνεται από Αγοραστές, που έχουν ικανοποιητική 

οικονοµική αντίληψη και γενικά εµπειρίες στον τοµέα αυτό. 

Τι είναι όµως εκµισθώσεις (leasing); Οι εκµισθώσεις γίνονται συνήθως µέσω 

κάποιας εταιρείας (Finance Company) και χαρακτηρίζεται καθαρά οικονοµική 
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συµφωνία (Financial Agreement). ∆εν εµπλέκεται σε διαδικασίες αρχικής επιλογής 

κάποιου εξοπλισµού ή στη συντήρηση αυτού κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. 

Θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τις εκµισθώσεις ως «πράξεις δανεισµού» και σαν 

τέτοιες απαιτούν την εµπλοκή ειδικών στη σύνταξη και διαχείριση των σχετικών 

συµβάσεων. Οι εκµισθώσεις παρουσιάζονται σαν λύσεις που διευκολύνουν την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, αλλά απαιτούν σοβαρή µελέτη και 

εξέταση των θετικών στοιχείων, σε σχέση µε τα αρνητικά, ώστε να καταλήξουµε σε 

ποια απόφαση θα oδηγηθούµε. 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν διαπιστώσει ότι η µίσθωση ενός εξοπλισµού δεν ήταν 

η καλύτερη κίνηση, γιατί στην πορεία αντιµετώπισαν δυσκολίες, οι οποίες δεν είχαν 

προβλεφθεί. Τέτοιες σκέψεις και προβληµατισµοί έχουν προέλθει από επιχειρήσεις 

που αποφάσισαν να κάνουν χρήση εξοπλισµών, αλλά όµως δεν είχαν την δυνατότητα 

να εφαρµόσουν κάποιες αλλαγές, µε αποτέλεσµα να έχουν σοβαρό πρόβληµα στην 

κάλυψη των αναγκών τους, όπως αυτές διαµορφώθηκαν. Παρόλα αυτά, όµως, οι 

ενοικιάσεις έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµες στις επιχειρήσεις, που, ενώ έχουν 

ανάγκη χρήσης εξοπλισµών, µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων ή και συνδυασµό 

µηχανών και τεχνικών, δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να προβούν σε αγορές. 

Η ενοικίαση έρχεται λοιπόν να τους δώσει µία λύση στον προβληµατισµό τους.  

Οι συµβάσεις ενοικιάσεων γίνονται µεταξύ του αγοραστή και του κατόχου του 

εξοπλισµού απευθείας. Η διάρκεια αυτών των συµβάσεων είναι πολύ µεγαλύτερη από 

αυτή των εκµισθώσεων και ο αγοραστής εδώ θα πρέπει να εξετάσει τη σύµβαση µε 

κάθε δυνατή πρόβλεψη για τις µελλοντικές εξελίξεις και κυρίως να αποφύγει 

µακρόχρονη δέσµευση, χωρίς να είναι σίγουρος για µία τέτοια αναγκαιότητα. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις των συµβάσεων, ο αγοραστής θα πρέπει να έχει 

εξασφαλίσει την κάλυψη του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, κτιρίων µε τη σχετική 

συντήρηση, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως καλύπτεται από τον κάτοχο 

του εξοπλισµού.  
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3.5 Η χρησιµότητα των Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών 

 

Οι έµπειροι αγοραστές έχουν πλέον περιλάβει στη λίστα των αρµοδιοτήτων 

τους και αυτές τις συµβάσεις. Οι ιδιαιτερότητες αυτών των συµβάσεων, όµως, δεν 

παύουν να προβληµατίζουν και να απασχολούν, σε καθηµερινή σχεδόν βάση, 

εκείνους που διαχειρίζονται αυτές τις συµβάσεις, γιατί στην ουσία αναφερόµαστε σε 

µία συνεχή παρακολούθηση διαδικασιών, οι οποίες εξαρτώνται, τόσο από την 

εφαρµογή σωστών διαχειριστικών τακτικών, όσο και από το επίπεδο 

επαγγελµατισµού του πωλητή, που έχει δεσµευθεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριµένο 

επίπεδο παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών. 

Η κάθε επιχείρηση, πριν προχωρήσει στην ανάθεση δικών της εργασιών σε 

τρίτους ή στην κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών της από τρίτους, θα πρέπει να 

εξετάσει πολλά στοιχεία και να είναι απόλυτα σίγουρη ότι έχει τη δυνατότητα να 

ελέγχει σε συνεχή βάση την πορεία των εργασιών, που παρέχονται από τον 

επιλεγέντα προµηθευτή, για την εξασφάλιση του επιθυµητού αποτελέσµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠαΠει)  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τη µελέτη της Σύµβασης 

Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται κυρίως 

στον έλεγχο και την αξιολόγηση των εργασιών της αναδόχου. 

Ο όρος “έλεγχος” συνδυάζεται από τα περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων, τις 

περισσότερες φορές, αποκλειστικά µε µια οικονοµική λειτουργία, αυτή του λογιστικού 

ελέγχου (εξωτερικός έλεγχος). Όταν όµως χρησιµοποιούµε τον όρο “έλεγχο” δεν 

αναφερόµαστε αποκλειστικά και µόνο στον εξωτερικό-λογιστικό έλεγχο. Υπάρχει και 

µία άλλη διάσταση εξίσου σηµαντική της έννοιας του όρου “έλεγχος”, αυτή του 

εσωτερικού ελέγχου. Με τον όρο εσωτερικό έλεγχο εννοούµε τον έλεγχο που πρέπει 

να διενεργεί ο εργοδότης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, προς το σκοπό να 

εξασφαλίζεται η τήρηση της σύµβασης από την πλευρά του αναδόχου, σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του εργοδότη και στο απαιτούµενο επίπεδο απόδοσης και ποιότητας. 

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να έχει ένα καλά δοµηµένο 

Συµβόλαιο ∆ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας (Service Level Agreement – SLA13), µε 

σαφώς καθορισµένους στόχους επίδοσης και ποιότητας υπηρεσιών. 

 

 

                                            
13 Μερικοί από τους ορισµούς του Συµβολαίου ∆ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας δίδονται παρακάτω: 
α) A service-level agreement (SLA) is a part of a service contract where the level of service is 
formally defined. In practice, the term SLA  is sometimes used to refer to the contracted delivery time 
(of the service) or performance. As an example, internet service providers will commonly include service 
level agreements within the terms of their contracts with customers to define the level(s) of service 
being sold in plain language terms. In this case the SLA will typically have a technical definition in terms 
of mean time between failures (MTBF), mean time to repair or mean time to recovery (MTTR); various 
data rates; throughput; jitter; or similar measurable details.  
(Πηγή Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Service-level_agreement). 

β) Service Level Agreement - Contractual service commitment. An SLA is a document that describes 
the minimum performance criteria a provider promises to meet while delivering a service. It typically 
also sets out the remedial action and any penalties that will take effect if performance falls below the 
promised standard. It is an essential component of the legal contract between a service consumer and 
the provider. 
(Πηγή Internet: http://looselycoupled.com/glossary/SLA). 
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4.2 Βασικά Σηµεία της Σύµβασης Καθαριότητας Πανεπιστηµίου Πειραιά 

 

4.2.1 Είδη Καθαριότητας, Χώροι Καθαριότητας και Συχνότητα 

Μελετώντας τη Σύµβαση Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά µπορεί 

γρήγορα να διαπιστώσει κανείς ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία στον 

τοµέα του ελέγχου, καθώς µέσα στη σύµβαση δεν προβλέπονται συγκεκριµένοι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί. Παρακάτω, αναφέρονται κάποια βασικά σηµεία της σύµβασης 

καθαριότητας, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της, 

προς το σκοπό να οδηγηθούµε στη συνέχεια σε προτάσεις και µέτρα, που θα πρέπει 

να ληφθούν για τη βελτίωσή της. 

Πρώτα απ’ όλα, στην εν λόγω σύµβαση αναφέρονται το είδος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, οι χώροι που καλείται ο ανάδοχος να καθαρίσει, καθώς και 

η συχνότητα που θα πρέπει να καθαρίζονται.  

Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις εξής υπηρεσίες:  

α) Καθαρισµός των αµφιθεάτρων, των αιθουσών και των εργαστηρίων,  

β) Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων, 

γ) Καθαρισµός των χώρων υγιεινής,  

γ) Καθαρισµός των γραφειακών χώρων,  

δ) Καθαρισµός της κεντρικής εισόδου, του κλιµακοστασίου, των ανελκυστήρων 

και του θυρωρείου,  

ε) Καθαρισµός του γκαράζ, του αύλειου χώρου και της ράµπας 

στ) Καθαρισµός των ταρατσών και των υδρορροών.  

Η σύµβαση προβλέπει επίσης αναλυτικά τι περιλαµβάνει η κάθε µία από τις 

παραπάνω υπηρεσίες (π.χ. ξεσκόνισµα, σκούπισµα, σφουγγάρισµα, άδειασµα των 

καλαθιών των αχρήστων, κλπ), καθώς και ποιες από αυτές θα πρέπει να γίνονται σε 

καθηµερινή βάση ή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Επίσης, µέσα στη σύµβαση αναφέρονται οι χώροι καθαριότητας, αλλά και η 

συχνότητα, που θα πρέπει αυτοί να καθαρίζονται. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα 

κτίρια του Πανεπιστηµίου Πειραιά, για τον καθαρισµό των οποίων είναι υπεύθυνος ο 

ανάδοχος, καθώς επίσης και η συχνότητα µε την οποία υποχρεούται ο ανάδοχος να 

παράσχει τις υπηρεσίες του σε καθένα από αυτά (π.χ. καθηµερινά, ∆ευτέρα – 

Παρασκευή). Οι χώροι (κτίρια) καθαριότητας είναι οι εξής: 
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� Κεντρικό νέο κτίριο (Καραολή & ∆ηµητρίου  80) 

� ∆ύο κτίρια (Τσαµαδού 78 & ∆εληγιώργη 107) 

� Κτίριο (Ζέας 80-82) 

� ∆ύο κτίρια (Ανδρούτσου 150 & Υψηλάντου 130 

� Ένα κτίριο (Γρηγορίου Λαµπράκη 126)  

� Ένα κτίριο (Γρηγορίου Λαµπράκη 21) 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι µέσα στη σύµβαση ρητά αναφέρεται 

και ο αριθµός των ατόµων, που θα πρέπει να απασχολούνται από τον ανάδοχο, 

καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους σε κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα 

κτίρια του Πανεπιστηµίου. 

 

4.2.2 Εξοπλισµός και Υλικά Καθαριότητας 

Μέσα στη σύµβαση γίνεται µια πολύ µικρή και σύντοµη αναφορά, µε τη µορφή 

σηµείωσης, σχετικά µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό, που θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό όλων των κτιρίων. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα 

είδη του µηχανικού εξοπλισµού (π.χ. καρότσια σφουγγαρίσµατος, παρκετέζες, 

ηλεκτρικές απορροφητικές σκούπες σκόνης, κλπ), καθώς και ποιος πρέπει είναι ο 

ελάχιστος αριθµός, που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, σε κάθε ένα από αυτά τα 

κτίρια, για την εκτέλεση του έργου. 

Στον παρακάτω Πίνακα 4.1, περιγράφεται ο εξοπλισµός, που οφείλει ο 

ανάδοχος να διαθέτει, όπως συγκεκριµένα αναφέρεται στη σύµβαση. 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισµού Αριθµός 

1. Καρότσια Σφουγγαρίσµατος δύο θέσεων µε στύφτη-πρέσα 

σφουγγαρίσµατος  
21 

2. Παρκετέζες (ΜΟPS) 60 & 80 εκ. 12 

3. Μηχανές Πλύσης – Στέγνωσης ∆απέδων 6 

4. Πλυστικά Ζεστού – Κρύου Νερού (150 Bar) 4 

5. Περιστροφικές µηχανές πλύσεως ∆απέδων 6 

6. Σάρωθρο ∆απέδων (Ηλεκτροκίνητο)  2 

7. Ηλεκτρικές Απορροφητικές Σκούπες Σκόνης 8 

8. Ηλεκτρικές Απορροφητικές Σκούπες υγρών 6 

Πίνακας 4.1: Περιγραφή Εξοπλισµού 
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Όσον αφορά τα υλικά καθαριότητας, η µόνη αναφορά που γίνεται µέσα στη 

σύµβαση είναι στον όρο περί ευθύνης του αναδόχου και συγκεκριµένα αναφέρεται 

ότι «τα υλικά καθαριότητας (σκούπες, σφουγγαρίστρες, σακούλες σκουπιδιών κλπ, 

πλην το υγρό σαπούνι και το χαρτί υγείας) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας και δεν πρέπει να προκαλούν φθορές στους χώρους και στα 

διάφορα αντικείµενα». ∆εν αναφέρεται πουθενά µέσα στη σύµβαση ποια 

συγκεκριµένα υλικά καθαριότητας (π.χ. µάρκα απορρυπαντικών, µάρκα 

σφουγγαρίστρων, κλπ.) πρέπει να χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, καθώς και τι 

προδιαγραφές πρέπει να πληρούν αυτά (π.χ. φιλικά προς το περιβάλλουν). 

 

4.2.3 Υπεύθυνος Καθαριότητας και Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών 

Καθαριότητας 

Ένα τελευταίο βασικό σηµείο της σύµβασης καθαριότητας του Πανεπιστηµίου 

του Πειραιά αφορά το ζήτηµα του ποιος διενεργεί ελέγχους και κάτω από ποιες 

διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις 

του και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι βάση των όσων ορίζονται στη σύµβαση. 

Σ’ αυτό το σηµείο, η σύµβαση προβλέπει ότι ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

να ορίσει έναν τουλάχιστον υπεύθυνο καθαριότητας - επόπτη, που θα συντονίζει το 

προσωπικό και θα επιβλέπει τους χώρους που καθαρίζονται. Μέσα στις αρµοδιότητες 

του επόπτη είναι να επικοινωνεί µε τα αρµόδια όργανα για τις ανάγκες καθαριότητας 

και να προσκοµίζει καθηµερινά στην επιτροπή παραλαβής των εργασιών 

Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου, υπογεγραµµένα δελτία για τις εργασίες, που 

εκτελέσθηκαν κατά την προηγούµενη µέρα και το ονοµατεπώνυµο του προσωπικού 

που τις εκτέλεσε, έτσι ώστε να γίνεται ευχερέστερος ο έλεγχος από την επιτροπή 

παραλαβής των εργασιών καθαρισµού. Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι δεν 

γίνεται καµιά αναφορά µέσα στη σύµβαση για το πόσα άτοµα απαρτίζουν την άνω 

επιτροπή παραλαβής των εργασιών Καθαριότητας, καθώς και από ποιο τµήµα του 

Πανεπιστηµίου θα προέρχονται αυτά τα άτοµα (π.χ. Τµήµα Προµηθειών, διοικητικό 

προσωπικό, κλπ.). 
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4.3 Προτάσεις για βελτίωση της Σύµβασης Καθαριότητας του 

Πανεπιστηµίου Πειραιά 

 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, η σύµβαση καθαριότητας του 

Πανεπιστηµίου του Πειραιά δεν αναφέρει πολλά και συγκεκριµένα πράγµατα, σχετικά 

µε τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου της σύµβασης, δηλαδή σχετικά µε το ποιος 

ελέγχει αν ο ανάδοχος εκτελεί σωστά το έργο, µε βάση τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται ρητά στη σύµβαση. Μέσα από τη σύµβαση, δεν φαίνεται να υπάρχει 

κάποιο συγκεκριµένο πλάνο, σχετικά µε ποιες διαδικασίες πραγµατοποιείται ο 

έλεγχος. 

Είναι βασικό σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, όπως είναι στην προκειµένη 

περίπτωση και η σύµβαση καθαριότητας, να υπάρχει ένα “εσωτερικό” έγγραφο, που 

θα περιγράφει αναλυτικά και ξεκάθαρα όλες τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου και θα 

καθορίζει συγκεκριµένες διαδικασίες, µέσα από τις οποίες θα καθίσταται δυνατό να 

εξασφαλίζεται η σωστή τήρηση της σύµβασης και το οποίο θα µπορεί να 

προσαρτηθεί στη σύµβαση σαν ένα αναπόσπαστο τµήµα της. 

Παρακάτω, προτείνεται ένα Γενικό Σχέδιο Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου του 

Πειραιά, το οποίο περιλαµβάνει και προτάσεις διασφάλισης της ποιότητας και της 

σωστής τήρησης των όρων της σύµβασης. Το σχέδιο προβλέπει την οργάνωση των 

οµάδων καθαριότητας σε πρωινή και απογευµατινή βάρδια, την τοποθέτηση 

εξωτερικών συνεργείων, τον καθορισµό συγκεκριµένα και αναλυτικά των 

καθηµερινών εργασιών των συνεργείων και των υλικών που θα χρησιµοποιούν, τη 

θέσπιση της χρήσης καρτέλας «Παρακαλώ καθαρίστε τον χώρο», ενώ προβλέπεται 

επίσης υπηρεσία αντιµετώπισης παρασίτων και υπηρεσία εκτάκτων αναγκών (για 

σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιά, διαφυγή αερίων κ.α.). 

 

4.3.1 Γραφείο Καθαρισµού Πανεπιστηµίου Πειραιά 

Υπεύθυνος για την κατάρτιση της σύµβασης Καθαριότητας στο ΠαΠει, αλλά και 

για την παρακολούθησή της ότι τηρούνται όλοι οι όροι της είναι το Τµήµα 

Προµηθειών. Το Τµήµα Προµηθειών είναι υποχρεωµένο να ελέγχει κατά πόσο ο 

ανάδοχος ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Πανεπιστηµίου και κατά πόσο ο 

καθαρισµός διενεργείται σωστά, µε βάση τους όρους της σύµβασης. Είναι κατανοητό, 

βέβαια, ότι το Τµήµα Προµηθειών είναι επιφορτισµένο και µε πολλές άλλες 

αρµοδιότητες. Το Πανεπιστήµιο θα πρέπει να ορίσει µια συγκεκριµένη οµάδα, που θα 

είναι επιφορτισµένη µε τον τοµέα της καθαριότητας, θα έχει πλήρη γνώση του 
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αντικειµένου και θα είναι σε θέση να ελέγχει και να αξιολογεί τις εργασίες. Γι’ αυτό το 

λόγο, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα Γραφείο Καθαριότητας, το οποίο θα έχει ως 

αντικείµενο: 

� Να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρµογή του σχεδίου 

καθαριότητας του ΠαΠει σε όλους τους χώρους και τα κτίρια του 

Πανεπιστηµίου 

� Να ελέγχει τις συµβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 

� Να καταγράφει και να επιλύει προβλήµατα που αφορούν στην 

καθαριότητα του ΠαΠει 

� Να εποπτεύει και να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα των 

εργαζοµένων στην καθαριότητα 

 

4.3.2 ∆οµή συνεργείων καθαριότητας 

Οι υπηρεσίες καθαριότητας, που παρέχονται στους χώρους του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά, ακολουθούν συγκεκριµένο οργανόγραµµα και δοµούνται βάσει βαρδιών και 

τοµέων ευθύνης. Οι εργαζόµενοι κάθε βάρδιας γνωρίζουν εξ’ αρχής τους χώρους που 

καλούνται να καθαρίσουν, αλλά και τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που καλούνται να 

προσφέρουν.  

Οι τοµείς ευθύνης ορίζονται για κάθε κτίριο ξεχωριστά, ανάλογα µε το µέγεθος 

και το πλήθος των εγκαταστάσεων, που αυτό περιλαµβάνει. 

 

Τα συνεργεία καθαριότητας οργανώνονται σε τρεις οµάδες εργασίας: 

α) Πρωινή βάρδια 

β) Απογευµατινή βάρδια 

γ) Εξωτερικά συνεργεία 

 

Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε µιας από τις παραπάνω οµάδες εργασίας 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

α) Πρωινή Βάρδια 

Οι εργαζόµενοι στην πρωινή βάρδια είναι επιφορτισµένοι µε τον καθηµερινό, 

συστηµατικό καθαρισµό των εσωτερικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, 

συσκευές,  τουαλέτες). 
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β) Απογευµατινή βάρδια 

Οι εργαζόµενοι στην απογευµατινή βάρδια φροντίζουν για την καθαριότητα των 

κοινόχρηστων χώρων (κλιµακοστάσια, κιγκλιδώµατα, ασανσέρ, δάπεδα, τουαλέτες). 

γ) Εξωτερικά συνεργεία 

Τα εξωτερικά συνεργεία πραγµατοποιούν περιοδικές εργασίες Καθαριότητας 

(είσοδοι, υαλοπίνακες, δάπεδα, οροφές). 

 

Όλες οι οµάδες εργασίες θα πρέπει να ενηµερώνουν άµεσα το Γραφείο 

Καθαριότητας σε περιπτώσεις φθορών ή ζηµιών, που σχετίζονται µε τη διατήρηση 

των όρων υγιεινής των πανεπιστηµιακών χώρων, καθώς και την εύρυθµη λειτουργία 

τους. 

 

4.3.3 Γενική περιγραφή εκτελούµενων εργασιών 

Οι εκτελούµενες εργασίες διακρίνονται σε καθηµερινές και περιοδικές. Οι 

καθηµερινές εργασίες πραγµατοποιούνται από το προσωπικό της πρωινής και 

απογευµατινής βάρδιας, ενώ οι περιοδικές εργασίες επιτελούνται από τα εξωτερικά 

συνεργεία Καθαριότητας. Σε γενικές γραµµές, έργο της πρωινής βάρδιας είναι ο 

βασικός καθαρισµός των χώρων, ενώ η απογευµατινή βάρδια αναλαµβάνει τη 

συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και των τουαλετών. Παρακάτω, περιγράφεται 

αναλυτικά το είδος των εργασιών κάθε κατηγορίας. 

 

 

4.3.3.1 Καθηµερινές εργασίες 

Ανάλογα µε τον χώρο Καθαριότητας, οι καθηµερινές εργασίες περιλαµβάνουν: 

 

(α) Καθαρισµός Αµφιθεάτρων, αιθουσών και εργαστηρίων 

Ο καθαρισµός των Αµφιθεάτρων, των αιθουσών διδασκαλίας και των 

εργαστηρίων περιλαµβάνει καθηµερινό ξεσκόνισµα, σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 

καθαρισµός των πινάκων. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται πλύσιµο τοίχων και θυρών, καθαρισµός εδράνων και εδρών 

διδασκαλίας και σβήσιµο γραµµών µελάνης στα έδρανα. 

 

(β) Καθαρισµός Κοινόχρηστων χώρων 

Ο καθαρισµός των κοινοχρήστων χώρων αφορά τους κοινόχρηστους χώρους 

της βιβλιοθήκης, του ισογείου και των ορόφων του κάθε κτιρίου (διάδροµοι, χώροι 
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αναµονής, κ.λ.π.) και περιλαµβάνει σκούπισµα των δαπέδων µε τη µέθοδο του υγρού 

σκουπίσµατος και κατόπιν σφουγγάρισµα αυτών και πλύσιµο των τοίχων και των 

θυρών, όπου υπάρχουν λεκέδες. Επίσης, περιλαµβάνει τον καθαρισµό και το 

άδειασµα των καλαθιών αχρήστων και των σταχτοδοχείων, που βρίσκονται στους 

διαδρόµους και τοποθέτηση σ’ αυτά πλαστικών καθαρών σακουλών. Σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, τα καλάθια αχρήστων και τα σταχτοδοχεία θα πρέπει να 

πλένονται, ενώ σε καθηµερινή βάση όλα τα απορρίµµατα και τα άχρηστα αντικείµενα 

θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και να µεταφέρονται στους 

χώρους συγκέντρωσης έξω από κάθε κτίριο. Τέλος, περιλαµβάνει το πλύσιµο των 

καθισµάτων, όποτε απαιτείται. 

 

(γ) Καθαρισµός Χώρων υγιεινής (W.C.) 

Ο καθαρισµός των χώρων υγιεινής περιλαµβάνει το πλύσιµο και την 

απολύµανση λεκανών – ουρητηρίων – νιπτήρων, εσωτερικά και εξωτερικά, το 

πλύσιµο των πλακιδίων δαπέδου W.C. και τη χρήση αρωµατικού και απολυµαντικού 

υγρού, τον καθαρισµό των σαπουνοθηκών και την καθηµερινή συµπλήρωση υγρού 

σαπουνιού, χαρτιού υγείας και χεριών στις αντίστοιχες θήκες και τον καθαρισµό 

καθρεφτών και δοχείων απορριµµάτων. 

Για τη σωστή διατήρηση του επιπέδου καθαριότητας, τα W.C. συντηρούνται 

ανά δύο (2) ώρες και οι εργαζόµενοι υπογράφουν το ηµερήσιο έντυπο ελέγχου, που 

βρίσκεται τοποθετηµένο στην είσοδο κάθε W.C.14 

 

(δ) Καθαρισµός Γραφειακών χώρων 

Ο καθαρισµός των γραφειακών χώρων περιλαµβάνει τον καθαρισµό από σκόνη 

των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωµάτων 

θέρµανσης, πορτών γραφείων, τοίχων, διαχωριστών, µικροεπίπλων, τον καθαρισµό 

από ρύπους δαπέδων (σκούπισµα, σφουγγάρισµα ή αναρρόφηση σκόνης µοκετών), 

τον εξωτερικό καθαρισµό από σκόνη τηλεφωνικών συσκευών, µηχανών γραφείου και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, την αφαίρεση των αποτυπωµάτων των χεριών από όλες 

τις επιφάνειες, το καθάρισµα και το πλύσιµο των σταχτοδοχείων και τέλος την 

τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια των άχρηστων και το πλύσιµο αυτών, 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

 

                                            
14 Βλέπε παρακάτω § 4.3.7.1 (α) και το Παράρτηµα II. 
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(ε) Καθαρισµός Κεντρικής Εισόδου, Κλιµακοστασίων, Ανελκυστήρων 

και Θυρωρείων 

Ο καθαρισµός της Κεντρικής Εισόδου, των Κλιµακοστασίων, των Ανελκυστήρων 

και των Θυρωρείων όλων των κτιρίων περιλαµβάνει το σκούπισµα και το 

σφουγγάρισµα όλων των άνω, τον καθαρισµό των ανελκυστήρων και των καµπινών 

(πλαϊνών, θυρών και δαπέδων – εσωτερικά/ εξωτερικά) και τον καθαρισµό των 

κουπαστών των κλιµακοστασίων. 

 

(στ) Καθαρισµός Γκαράζ, Αύλειου Χώρου και Ράµπας 

Ο καθαρισµός Γκαράζ, Αύλειου Χώρου και Ράµπας περιλαµβάνει τον καθαρισµό 

του υπόγειου GARAGE, ΑΝΩ, ΚΑΤΩ, το σκούπισµα και πλύσιµο του αύλειου χώρου 

και της ράµπας, καθώς επίσης και την καθηµερινή περισυλλογή και τοποθέτηση των 

απορριµµάτων στον κάδο των άχρηστων. 

 

(ζ) Έλεγχος και Καθαρισµός Ταρατσών και υδρορροών 

Ο Έλεγχος και Καθαρισµός των Ταρατσών και των υδρορροών περιλαµβάνει 

την περισυλλογή και την αποµάκρυνση των απορριµµάτων σε πλαστικούς σάκους και 

τη µεταφορά αυτών στους χώρους συγκέντρωσης έξω από κάθε κτίριο. 

 

Μέσα στις αρµοδιότητες του προσωπικού της πρωινής και απογευµατινής 

βάρδιας, που είναι υπεύθυνο για τις καθηµερινές ως άνω εργασίες, είναι και η 

συγκοµιδή των ανακυκλώσιµων ειδών και η µεταφορά τους στους ειδικούς κάδους. 

Επίσης, το προσωπικό έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα του Γραφείο 

Καθαριότητας για οποιοδήποτε πρόβληµα ή φθορά προκύψει. 
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4.3.3.2 Περιοδικές εργασίες 

Τα εξωτερικά συνεργεία, που είναι υπεύθυνα για τις περιοδικές εργασίες, έχουν 

την υποχρέωση να πραγµατοποιούν τις παρακάτω εργασίες, καθ’ υπόδειξη του 

Γραφείου Καθαριότητας: 

 

���� Καθαρισµός υαλοπινάκων και των πλαισίων αυτών (Καραολή & 

∆ηµητρίου 80) 

���� Καθαρισµός υαλοπινάκων και των πλαισίων αυτών (∆εληγιώργη 107) 

���� Εκδηλώσεις Πανεπιστηµίου: Καθαρισµός ισογείου, αίθουσας Συνεδρίων 

και Τελετών και W.C. ισογείου, υπογείου (Καραολή & ∆ηµητρίου 80) 

���� Εκδηλώσεις φοιτητών: γενικός καθαρισµός του χώρου που γίνεται η  

εκδήλωση και πέρασµα του δαπέδου µε παρκετίνη (Ισόγειο-

Κοινόχρηστοι χώροι) (Καραολή & ∆ηµητρίου 80) 

���� Φοιτητικές εκλογές: καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων και αιθουσών  

(Ισόγειο, 1ος, 2ος) - (σκούπισµα, ξεσκόνισµα, αφαίρεση αυτοκόλλητων 

ταινιών και αφισών, σφουγγάρισµα) και αποµάκρυνση των άχρηστων 

αντικειµένων (Καραολή & ∆ηµητρίου 80) 

���� Γενικός καθαρισµός των δαπέδων κοινόχρηστων χώρων, µε αφαίρεση 

της παλαιάς παρκετίνης και πέρασµα µε καινούρια (Καραολή & 

∆ηµητρίου 80) 

���� Γενικός καθαρισµός των δαπέδων των γραφειακών χώρων µε αφαίρεση 

της παλαιάς παρκετίνης και πέρασµα µε καινούρια (Καραολή & 

∆ηµητρίου 80) 

���� Πλύσιµο ψευδοροφών (Καραολή & ∆ηµητρίου 80) 
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4.3.4 Καρτέλα «Παρακαλώ καθαρίστε το χώρο» 

 

Η καρτέλα αυτή τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του κάθε 

γραφείου και υποδεικνύει ότι ο χώρος πρέπει να καθαριστεί. Στην περίπτωση που δεν 

έχει τοποθετηθεί η κάρτα, ο χώρος θεωρείται καθαρός. 

Η θέσπιση της χρήσης της καρτέλας «Παρακαλώ καθαρίστε το χώρο» αποτελεί 

µια προσπάθεια εξοικονόµησης ανθρώπινων πόρων, µε στόχο την ορθότερη 

κατανοµή και διάθεση του προσωπικού καθαριότητας. (βλέπε Εικόνα 4.1 και 

Παράρτηµα I) 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ

ΤΟ ΧΩΡΟ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

             

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούµε διευκολύνετε το έργο της 

υπηρεσίας καθαριότητας τοποθετώντας το 

καρτελάκι σ την πόρτα σας, όταν θεωρείτε ότι ο 

χώρος πρέπει να καθαριστεί. Για οποιοδήποτε 

αίτηµα προκύψει σχετικά µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες επικοινωνήστε µε το Γραφείο 

Καθαριότητας του ΠαΠει.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ

ΤΟ ΧΩΡΟ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Εικόνα 4.1: Καρτέλα «Παρακαλώ καθαρίστε το χώρο» 
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4.3.5 Καταπολέµηση παρασίτων 

 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των παρασίτων στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστηµίου Πειραιά στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες: 

� Έρευνα και αξιολόγηση προβληµάτων ανά κτίριο 

� Συνεργασία και άµεση επικοινωνία µεταξύ του ορισµένου υπεύθυνου κάθε 

κτιρίου και της αναδόχου εταιρείας 

� Κατάρτιση ηµερολόγιου προγράµµατος επισκέψεων-εφαρµογών και 

εγκατάστασης του έργου 

� Κατάρτιση αναλυτικού ετήσιου χρονοδιαγράµµατος για τις επισκέψεις µετά 

την εγκατάσταση 

� Ελαχιστοποίηση χρήσης χηµικών µε χρήση εναλλακτικών µεθόδων 

καταστολής 

� Χρήση σκευασµάτων εγκεκριµένων από το αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης για χρήση στη ∆ηµόσια Υγεία 

� Χρήση όλων των απαραίτητων ατοµικών µέσων προστασίας και µεθόδων 

εφαρµογής για την προστασία των εργαζοµένων και των οργανισµών µη 

στόχων 

� Ασφαλή διάθεση υπολειµµάτων παρασιτοκτόνων 

� Πιστοποίηση εργασιών 

� Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

� ∆υνατότητα εκπαίδευσης - πρακτικής άσκησης φοιτητών σε θέµατα 

διαχείρισης παρασίτων 

 

Οι γενικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των παρασίτων είναι οι ακόλουθες: 

� δόλωση αποχετευτικού συστήµατος και όµβριων φρεατίων 

� εγκατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου δολωµατικών σταθµών 

� τακτικοί έλεγχοι για αντικατάσταση τρωκτικοκτόνων στο δίκτυο 

δολωµατικών σταθµών 

� δόλωση στοών τρωκτικών 

� δύο εφαρµογές υπολειµµατικού εντοµοκτόνου στο σύνολο των υπόγειων 

χώρων 

� εφάπαξ εφαρµογή κατσαριδοκτόνου gel σε όλους τους χώρους που θα 

εντοπισθεί πρόβληµα 
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� τρεις εφαρµογές προνυµφοκτονίας κουνουπιών 

� αντιµετώπιση λοιπών εισβολέων και έκτακτων περιστατικών το αργότερο 

εντός 48 ωρών µετά από κλίση 

 

4.3.6 Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 

 

Ως καταστάσεις «έκτακτης ανάγκης» ή «αυξηµένου κινδύνου» ορίζονται 

ευρύτερες επικίνδυνες καταστάσεις που αποτελούν πρόβληµα και απειλή για το 

Πανεπιστήµιο Πειραιά και για τους ευρισκόµενους εντός των εγκαταστάσεών του, 

καθώς και για τον πληθυσµό γύρω από τους χώρους του (σεισµοί, πληµµύρα, µεγάλη 

πυρκαγιά, διαφυγή αερίων κλπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική πρόβλεψη, το 

Γραφείο Καθαριότητας παρακολουθεί στενά τις ανακοινώσεις των µέσων επικοινωνίας 

και ειδικά τις ανακοινώσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και υπουργείων και ενηµερώνει 

άµεσα όλους τους υπεύθυνους. 

Η διαχείριση έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστήµιο Πειραιά βασίζεται: 

(α) στον κανονισµό ασφάλειας και υγιεινής 

(β) στην πρόσθετη περιοδική εκπαίδευση των ανθρώπων της καθαριότητας σε 

σχετικά ζητήµατα 

(γ) στην ύπαρξη δύο (2) κινητών συνεργείων µε ανεξαρτησία κίνησης και 

εξοπλισµού και ειδικό καθεστώς αυτονοµίας, ώστε να αναλαµβάνουν την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου 

(δ) στη δυνατότητα συνεχούς και άµεσης επικοινωνίας µεταξύ του Γραφείου 

Καθαριότητας και του επόπτη της αναδόχου εταιρείας 

 

Οι ενέργειες, που ακολουθούνται για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

� Ενηµέρωση και συνεργασία µεταξύ του Γραφείου Καθαριότητας και του 

υπεύθυνου της αναδόχου εταιρείας 

� Το ειδικό όχηµα φορτώνεται µε τα απαραίτητα εργαλεία και 

µηχανήµατα, σύµφωνα µε την πρώτη πρόχειρη εκτίµηση και ακολούθως 

οδηγείται στο χώρο, όπου καταφθάνουν και τα µέλη των ειδικών 

συνεργείων από τις εργασίες που ευρίσκονται ή από το σπίτι τους, αν 

πρόκειται για µη εργάσιµη ώρα/ µέρα 
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� Στο χώρο του συµβάντος καταστρώνεται σχέδιο δράσης, ορίζεται ο 

συντονιστής του έργου και οργανώνονται οι βάρδιες, εφόσον το 

συγκεκριµένο περιστατικό χρειάζεται αντιµετώπιση που προβλέπεται να 

διαρκέσει πέραν του 8ώρου 

� Με την περάτωση των σχετικών εργασιών γίνεται καταγραφή των 

ενδεχόµενων µόνιµων ζηµιών, αναπροσαρµόζεται ο τρόπος εργασίας 

Καθαριότητας για λίγες ώρες ή µέρες µέχρι την τελική αποκατάσταση 

του προβλήµατος και συµφωνούνται οι πρόσθετες εργασίες, εφόσον 

προκύψει τέτοιο θέµα. 
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4.3.7 Έλεγχος και Αξιολόγηση 

 

4.3.7.1 Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης 

Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας 

στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, αλλά και για τη διευκόλυνση του εποπτικού έργου του 

Γραφείου Καθαριότητας, έχουν διαµορφωθεί τρία έντυπα: 

 

(α) Το δελτίο παρακολούθησης εκτελούµενων εργασιών σε W.C. (βλέπε 

Παράρτηµα II). 

 

Ο νοµατεπ ώνυµο 
καθαριστή/  τριας

Εκτελ ούµενη Εργασία Ώρα Υπογραφ ή

Αρχ ιερ γάτη Τοµ έα

Ηµεροµη νία και Υπογραφή

∆ελτίο Παρα κολούθησης εκτελούµενων εργασιών σε W.C.

Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………………………………………..

Κτίριο: ………………………………………………………………………………………………………………

Σχολή/ Τµήµα : ………………………………………………………………………………………………….

 

 

Το έντυπο αυτό αφορά στον έλεγχο των εκτελούµενων εργασιών στα W.C. 

Τοποθετείται σε ηµερήσια βάση στο πίσω µέρος της πόρτας του W.C. και 

συµπληρώνεται ανά 2 ώρες από τον εργαζόµενο που εκτελεί την εργασία. Στο τέλος 

της απογευµατινής βάρδιας, ο Αρχιεργάτης του κάθε τοµέα συγκεντρώνει τα δελτία 

παρακολούθησης και τα θέτει υπόψη του Γραφείου Καθαριότητας. 
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(β) Το έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας (βλέπε 

Παράρτηµα III) 

 

Λαµβάνετε υπηρεσίες καθαρισµού; Ναι Όχι

Αν «ΝΑΙ», πόσο ικανοποιηµένος/ η είστε από:

Απόλυτα Μέτρια Καθόλου

1. Ποιότητα υπηρεσιών

2. Τήρηση προγράµµατος

3. Τήρηση κανόνων υγιεινής & ασφαλείας

4. Ταχύτητα απόκρισης

5. Συµπεριφορά/ εµφάνιση προσωπικού

6. Εκπαίδευση/ ικανότητα προσωπικού

7. Επόπτης καθαρισµού

8.
Επάρκεια/ απόδοση του παρεχόµενου 
εξοπλισµού - µηχανηµάτων

9.
Ποιότητα/ αποτελεσµατικότητα των 
υλικών

10. Παροχή αναλωσίµων

Έντυπο Αξιολόγησης Παρεχόµενων Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ονοµατεπώνυµο:

Ιδιότητα:

Σχολή/ Τµήµα:

Ηµεροµηνία:

 

 

Το έντυπο αυτό έχει τη µορφή ερωτηµατολογίου και διανέµεται στους 

εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό του κάθε κτιρίου για την αξιολόγηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας. Τα συµπληρωµένα έντυπα κατατίθενται στο 

Γραφείο Καθαριότητας, το οποίο λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, προχωρά σε 

αναδιοργάνωση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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(γ) Ο πίνακας προσδιορισµού και ελέγχου υλοποίησης περιοδικών εργασιών 

(βλέπε Παράρτηµα IV) 

 

Εβδοµάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Προγραµµατισµένες 
εργασίες

Τζάµια

∆άπεδα

Οροφές

Πάρκινγκ/                
Βοηθ. Χώροι

Μπαλκόνια

Υλοποίηση

Τζάµια

∆άπεδα

Οροφές

Πάρκινγκ/                 
Βοηθ. Χώροι

Μπαλκόνια

Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

∆εκέµβριοςΣεπτέµβριος Οκτώβριος ΝοέµβριοςΜάϊος Ιούνιος Ιούλιος ΑύγουστοςΙανουάριος

 

 

Το έντυπο αυτό χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο 

εκτέλεσης των περιοδικών εργασιών καθαριότητας, που αναλαµβάνουν τα εξωτερικά 

συνεργεία. Με το έντυπο αυτό, καθίσταται δυνατός ο ετήσιος προγραµµατισµός και η 

ταυτόχρονη εποπτεία εκτέλεσης των περιοδικών εργασιών καθαριότητας σε κάθε 

κτίριο. 

 

4.3.7.2 Καταλογισµός προστίµων 

∆εδοµένου του µεγάλου όγκου πληροφορίας, που καλείται να διαχειριστεί και 

να ελέγξει το Γραφείο Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, κρίνεται αναγκαία, 

παράλληλα µε τις προαναφερθείσες µορφές ελέγχου των εκτελούµενων εργασιών, η 

διεξαγωγή και δειγµατοληπτικών επιτόπιων ελέγχων στους χώρους που δέχονται τις 

παραπάνω υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η τήρηση των συνθηκών 

υγιεινής και καθαριότητας στους εργασιακούς χώρους και στους χώρους διδασκαλίας. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, είτε µέσω δειγµατοληπτικών ελέγχων, είτε, 

ύστερα από κάποια καταγγελία στο Γραφείο Καθαριότητας, πληµµελής παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας και αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διασταύρωσης και 

επαλήθευσης των γεγονότων, θα επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα στην εταιρεία 

που παρέχει τις υπηρεσίες. 
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Στον ακόλουθο Πίνακα 4.2, αποτυπώνονται τα χρηµατικά πρόστιµα, που θα 

επιβάλλονται, σε περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης µετρήσιµων εργασιών 

καθαριότητας. 

 

Μη εκτελούµενες εργασίες Ποσά σε ευρώ15 

Καθαρισµός W.C. στον προβλεπόµενο χρόνο 20,00 € 

Γενικός καθαρισµός γραφείων 20,00 € 

Γενικός καθαρισµός  W.C. 30,00 € 

Καθαρισµός υαλοπινάκων 30,00 € 

Καθαρισµός δαπέδων 50,00 € 

Πάρκινγκ, οροφές, µπαλκόνια 70,00 € 

Βαθύς καθαρισµός δαπέδων 50,00 € 

Πίνακας 4.2: Πίνακας χρηµατικών προστίµων σε περιπτώσεις πληµµελούς 

εκτέλεσης εργασιών 

 

 

 

4.4 Σχέδιο Καθαριότητας Κτιρίων Πανεπιστηµίου Πειραιά 

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις εκτελούµενες εργασίες 

στα κτίρια του Πανεπιστηµίου Πειραιά, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και 

η τήρηση του προγράµµατος καθαριότητας, αλλά κυρίως να διασφαλιστεί η ποιότητα 

και η σταθερότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

 

4.4.1 Τοµείς ευθύνης και εκτελούµενες εργασίες 

Το Γραφείο Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά έχει ορίσει έξι (6) τοµείς 

ευθύνης, λαµβάνοντας υπόψη τη βασική διάρθρωση των κτιρίων, αλλά και την 

εσωτερική κατανοµή των χώρων. Οι τοµείς ευθύνης, οι οποίοι έχουν οριστεί µε 

γνώµονα την καλύτερη και συστηµατικότερη παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, 

καθώς και οι εκτελούµενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω 

Πίνακες 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 και 4.8. 

 

                                            
15 Σηµείωση: Οι τιµές των άνω χρηµατικών προστίµων, σε περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης εργασιών, 
είναι ενδεικτικές. 
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Τοµέας Ευθύνης Α:  Κεντρικό Κτίριο (Καραολή & ∆ηµητρίου 80) 

 Χώροι Καθαριότητας Συχνότητα Οµάδα Εργασίας 

Α1 Αµφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια 
(Αµφιθέατρο Αθ. Κανελλόπουλος, 001, 002, 1ος, 
2ος ) 

∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Α2 Γραφειακοί χώροι Γραµµατειών ΑΝΩ ΚΑΤΩ 1oυ 
ορόφου, Τεχνική Υπηρεσία, Κέντρο Υπολογιστή 
και Βιβλιοθήκη (αναγνωστήριο και γραφεία), 309, 
315, 319, 320, 321, 327, 328, 4ου ορόφου από 
αριθµό 411 έως και 433 και 5ου ορόφου 503, 504, 
532, 533, 536 και 537 

∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Α3 Κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι, χώροι αναµονής, 
κοινόχρηστες τουαλέτες , κλπ., στη Βιβλιοθήκη, 
στο ισόγειο,  1ο όροφο ΑΝΩ ΚΑΤΩ, 2ο, 3ο, 4ο και 
5ο όροφο) 

∆ευτέρα - Παρασκευή  
(3 φορές την ηµέρα) 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Α4 Κεντρική είσοδος, Κλιµακοστάσια,  Ανελκυστήρες 
και Θυρωρείο 

∆ευτέρα - Παρασκευή 
Απογευµατινή 

Βάρδια 

Α5 Χώροι GARAGE (υπόγειο άνω, κάτω), Αύλειος 
χώρος, ράµπα 

1 φορά την 
εβδοµάδα 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Α6 Έλεγχος και καθαρισµός των ταρατσών και 
υδρορροών 

1 φόρα το 
δεκαπενθήµερο 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Πίνακας 4.3: Τοµέας Ευθύνης Α και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια 

 

 

Τοµέας Ευθύνης Β:  ∆ύο Κτίρια (Τσαµαδού 78 & ∆εληγιώργη 107) 

 Χώροι Καθαριότητας Συχνότητα Οµάδα Εργασίας 

Β1 Αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Β2 Γραφειακοί χώροι (5ος, 4ος, 3ος, 2ος, 1ος όροφος 
και ισόγειο) 

∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Γ3 Κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι, µπαλκόνια, 
κλιµακοστάσια, κοινόχρηστες τουαλέτες  
ανελκυστήρες ) 

∆ευτέρα - Παρασκευή  
(3 φορές την ηµέρα) 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Πίνακας 4.4: Τοµέας Ευθύνης Β και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια 
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Τοµέας Ευθύνης Γ:  Κτίριο Ζέας 80-82 

 Χώροι Καθαριότητας Συχνότητα Οµάδα Εργασίας 

Γ1 Εργαστήρια ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Γ2 Γραφειακοί χώροι (5ος, 4ος, 3ος, 2ος, 1ος όροφος 
και ισόγειο) 

∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Γ3 Κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι, µπαλκόνια, 
κλιµακοστάσια, κοινόχρηστες τουαλέτες  
ανελκυστήρες κ.λ.π.) 

∆ευτέρα - Παρασκευή  
(3 φορές την ηµέρα) 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Γ4 
Γκαράζ ∆ευτέρα - Παρασκευή 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Πίνακας 4.5: Τοµέας Ευθύνης Γ και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια 

 

Τοµέας Ευθύνης ∆:  ∆ύο Κτίρια (Ανδρούτσου 150 & Υψηλάντου 130) 

 Χώροι Καθαριότητας Συχνότητα Οµάδα Εργασίας 

∆1 Εργαστήρια ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

∆2 Γραφειακοί χώροι (5ος, 4ος, 3ος, 2ος, 1ος όροφος 
και ισόγειο) & Υψηλάντου 130 (6ος, 7ος όροφος) 

∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

∆3 Κοινόχρηστοι χωροι (διάδροµοι, µπαλκόνια, 
κλιµακοστάσια, κοινόχρηστες τουαλέτες  
ανελκυστήρες κ.λ.π.) 

∆ευτέρα - Παρασκευή  
(3 φορές την ηµέρα) 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

∆4 Έλεγχος και καθαρισµός της ταράτσας και 
υδρορροών 

1 φορά το 
δεκαπενθήµερο 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Πίνακας 4.6: Τοµέας Ευθύνης ∆ και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια 

 

 

Τοµέας Ευθύνης Ε:  Κτίριο Γρηγορίου Λαµπράκη 126 

 Χώροι Καθαριότητας Συχνότητα Οµάδα Εργασίας 

Ε1 Αίθουσες διδασκαλίας  ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Ε2 Γραφειακοί χώροι ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

Ε3 Κοινόχρηστοι χώροι- τουαλέτες, κεντρική είσοδος, 
γκαράζ, αύλειος χώρος, µπαλκόνια 

∆ευτέρα - Παρασκευή  
(3 φορές την ηµέρα) 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Ε4 Έλεγχος και καθαρισµός της ταράτσας και 
υδρορροών 

1 φορά το 
δεκαπενθήµερο 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Πίνακας 4.7: Τοµέας Ευθύνης Ε και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια 
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Τοµέας Ευθύνης ΣΤ:  Κτίριο Γρηγορίου Λαµπράκη 21 

 Χώροι Καθαριότητας Συχνότητα Οµάδα Εργασίας 

ΣΤ1 Αίθουσες διδασκαλίας  ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

ΣΤ2 Γραφειακοί χώροι ∆ευτέρα - Παρασκευή Πρωινή Βάρδια 

ΣΤ3 Κοινόχρηστοι χώροι- τουαλέτες, κεντρική είσοδος, 
γκαράζ, αύλειος χώρος, µπαλκόνια 

∆ευτέρα - Παρασκευή  
(3 φορές την ηµέρα) 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

ΣΤ4 Έλεγχος και καθαρισµός της ταράτσας και 
υδρορροών 

1 φορά το 
δεκαπενθήµερο 

Απογευµατινή 
Βάρδια 

Πίνακας 4.8: Τοµέας Ευθύνης ΣΤ και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια 
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Όλες οι προαναφερόµενες εκτελούµενες εργασίες αφορούν εργασίες που 

εκτελούνται σε καθηµερινή βάση από την πρωινή και την απογευµατινή βάρδια. Στη 

συνέχεια, παρατίθεται ο Πίνακας 4.9, στον οποίο περιγράφονται οι περιοδικές 

εργασίες, που εκτελούνται από τα εξωτερικά συνεργεία στους χώρους των κτιρίων 

του Πανεπιστηµίου Πειραιά. 

 

Περιοδικές Εργασίες Καθαριότητας Εξωτερικών συνεργείων 

Εργασίες Καθαριότητας Τοµέας Ευθύνης 
Συχνότητα/ 

έτος 
Οµάδα Εργασίας 

Καθαρισµός υαλοπινάκων και των πλαισίων 
αυτών 

Καραολή & 
∆ηµητρίου 80 

1 Εξωτερικά συνεργεία 

Καθαρισµός υαλοπινάκων και των πλαισίων 
αυτών 

∆εληγιώργη 107 1 Εξωτερικά συνεργεία 

Εκδηλώσεις Πανεπιστηµίου: καθαρισµός 
ισογείου, αίθουσας Συνεδρίων και Τελετών 
και W.C. ισογείου – υπογείου 

Καραολή & 
∆ηµητρίου 80 

5 Εξωτερικά συνεργεία 

Εκδηλώσεις φοιτητών: γενικός καθαρισµός 
του χώρου που γίνεται η  εκδήλωση και 
πέρασµα του δαπέδου µε παρκετίνη. 
(Ισόγειο-Κοινόχρηστοι χώροι) 

Καραολή & 
∆ηµητρίου 80 

3 Εξωτερικά συνεργεία 

Φοιτητικές εκλογές: καθαρισµός 
κοινόχρηστων χώρων και αιθουσών  στο 
ισόγειο, 1ο, 2ο όροφο (σκούπισµα, 
ξεσκόνισµα, αφαίρεση αυτοκόλλητων 
ταινιών και αφισών, σφουγγάρισµα) και 
αποµάκρυνση των άχρηστων αντικειµένων 

Καραολή & 
∆ηµητρίου 80 

1 Εξωτερικά συνεργεία 

Γενικός καθαρισµός των δαπέδων 
κοινόχρηστων χώρων, µε αφαίρεση της 
παλαιάς παρκετίνης και πέρασµα µε 
καινούρια 

Καραολή & 
∆ηµητρίου 80 

1 Εξωτερικά συνεργεία 

Γενικός καθαρισµός των δαπέδων 
γραφειακών χώρων µε αφαίρεση της 
παλαιάς παρκετίνης και πέρασµα µε 
καινούρια 

Καραολή & 
∆ηµητρίου 80 

1 Εξωτερικά συνεργεία 

Πλύσιµο ψευδοροφών 
Καραολή & 

∆ηµητρίου 80 
1 Εξωτερικά συνεργεία 

Πίνακας 4.9: Περιοδικές Εργασίες Καθαριότητας εξωτερικών συνεργείων ανά τοµέα ευθύνης 
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4.4.2 Υλικά καθαριότητας 

Στον ακόλουθο Πίνακα 4.10 καταγράφονται ενδεικτικά τα υλικά Καθαριότητας, 

τα χαρτικά και τα αναλώσιµα, που ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει κατά 

τον καθαρισµό των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιά. 

 

Υλικά Καθαριότητας 

 

Υγρά Καθαριότητας 

Υγρό γενικής χρήσης 

Χλωρίνη KLINEX 
Υγρό αφαίρεσης αλάτων 
Υγρό τζαµιών AZAX 
Υγρό Καθαριστικό χεριών 
 
Αναλώσιµα 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική ΣΚΙΑΘΟΣ 
Σφουγγαρίστρα οικιακή 
ΜΟΠ πανί 
Σκούπα ΦΑΡΑΩ 
WETTEX κουλούρα µπλε 
Σφουγγαράκι 
Γάντια οικιακά 
Γάντια µιας χρήσης 
Ψεκαστήρι 
 
Σακούλες 
Σακούλες 50x50 µαύρο ρολό 
Σακούλες 60x75 µαύρο ρολό 
Σακούλες 75x105 µαύρο ρολό 
Σακούλες 105x130 µαύρο ρολό 
 
Χαρτικά 
Χαρτί υγείας οικιακό 85gr 
Χαρτί υγείας επαγγελµατικό 450gr 
Χειροπετσέτα λευκή 4000φ 

 

Πίνακας 4.10: Υλικά Καθαριότητας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η µελέτη της Σύµβασης 

Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, µε σκοπό την εξεύρεση των αδύνατων 

σηµείων και των ελλείψεών της και στη συνέχεια να δοθούν προτάσεις για τη 

βελτίωσή της. Πιο συγκεκριµένα, οι όροι της σύµβασης, στους οποίους 

επικεντρώνεται η παρούσα µελέτη, αφορούν κυρίως τον έλεγχο της λειτουργίας της 

διαχείρισης της σύµβασης καθαριότητας και την αξιολόγηση του αναδόχου, δηλαδή 

τον έλεγχο που πρέπει να διενεργεί το πανεπιστήµιο, προς το σκοπό να 

εξασφαλίζεται η τήρηση της σύµβασης από την πλευρά του αναδόχου, σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του πανεπιστηµίου και στο απαιτούµενο επίπεδο απόδοσης και ποιότητας. 

Μεγάλο µέρος της σύµβασης καταλαµβάνει η περιγραφή των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, οι χώροι που καλείται ο ανάδοχος να καθαρίσει, καθώς και η συχνότητα 

που θα πρέπει να καθαρίζονται. Αυτό, όµως, που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι µέσα στη σύµβαση αναφέρεται επίσης και ο αριθµός των ατόµων, που θα 

πρέπει να απασχολούνται από τον ανάδοχο, καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους σε 

κάθε ένα από τα κτίρια του Πανεπιστηµίου. Κάνοντας µια έρευνα σε άλλες συµβάσεις 

καθαριότητας, ίδιου τύπου, άλλων πανεπιστηµίων ή εταιριών του εξωτερικού, 

διαπιστώθηκε ότι σε καµία δεν αναφέρεται ο αριθµός των ατόµων, ούτε οι ώρες 

απασχόλησής τους. Εποµένως, και στην περίπτωση της παρούσας σύµβασης, καλό 

είναι ο αριθµός του προσωπικού, που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος, να είναι καθαρά 

δική του επιλογή, εφόσον βέβαια έχει λάβει υπόψη του τους χώρους και την έκταση 

που καλείται να καθαρίσει και έχει ενηµερώσει το Πανεπιστήµιο του Πειραιά µε 

αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

αποφεύγονται τυχόν αυθαιρεσίες και αποτρέπεται ο κίνδυνος να απασχολούνται 

περισσότερα άτοµα από αυτά που είναι απαραίτητα για να καλύψουν τις ανάγκες του 

πανεπιστηµίου, κάτι που θα επέφερε επιπρόσθετο κόστος. 

Ένα άλλο σηµείο της σύµβασης άξιο αναφοράς είναι ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός, που υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για τον 

καθαρισµό όλων των κτιρίων. Σ’ αυτό το σηµείο, καλό θα ήταν να εξεταστεί το 

γεγονός, κατά πόσο θα συνέφερε το πανεπιστήµιο να έχει δικό του µηχανολογικό 

εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις δικές του απαιτήσεις και προδιαγραφές, τον οποίο και να 

διαθέτει στον ανάδοχο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος ως 
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προς την ποιότητα του εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος και κατ’ 

επέκταση µειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης φθορών σε δάπεδα, επιφάνειες, κλπ. 

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και µε τα υλικά καθαριότητας, τα οποία υποχρεούται να 

φέρει ο ίδιος ο ανάδοχος. Μέσα στη σύµβαση δεν αναφέρονται συγκεκριµένα είδη 

υλικών καθαριότητας. Η µόνη αναφορά, που γίνεται, είναι να είναι άριστης ποιότητας 

και να µην προκαλούν φθορές στους χώρους και στα διάφορα αντικείµενα. Και εδώ, 

καλό θα ήταν τα υλικά καθαριότητας να τα παρέχει το ίδιο το πανεπιστήµιο στον 

ανάδοχο για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

αλλά και µικρότερο κόστος. 

Ένα τελευταίο σηµαντικό σηµείο της σύµβασης αφορά το πόσα άτοµα 

απαρτίζουν την οµάδα που επιβλέπει τις εργασίες του αναδόχου και ποιες 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες αυτή έχει, δηλαδή κάτω από ποιες ελεγκτικές 

διαδικασίες διασφαλίζεται ότι ο ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του και 

προσφέρει υπηρεσίες, βάσει των όσων ορίζονται στη σύµβαση. 

Συνοψίζοντας, µελετώντας τη σύµβαση καθαριότητας του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά, µπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι το πανεπιστήµιο δε διαθέτει ένα γενικό 

σχέδιο καθαριότητας, το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά και ξεκάθαρα όλες τις 

ανάγκες του πανεπιστηµίου και θα περιλαµβάνει προτάσεις διασφάλισης της 

ποιότητας και της σωστής τήρησης των όρων της σύµβασης. Στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία έγινε µια προσπάθεια παρουσίασης ενός τέτοιου γενικού 

σχεδίου καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, το οποίο προβλέπει την οργάνωση 

των οµάδων καθαριότητας σε πρωινή και απογευµατινή βάρδια, την τοποθέτηση 

εξωτερικών συνεργείων, τον καθορισµό συγκεκριµένα και αναλυτικά των 

καθηµερινών εργασιών των συνεργείων και των υλικών που θα χρησιµοποιούν, τη 

θέσπιση της χρήσης καρτέλας «Παρακαλώ καθαρίστε τον χώρο», ενώ προβλέπεται 

επίσης υπηρεσία αντιµετώπισης παρασίτων και υπηρεσία εκτάκτων αναγκών (για 

σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιά, διαφυγή αερίων κ.α.). 

Επιπροσθέτως, σηµαντικό σηµείο αναφοράς του άνω σχεδίου καθαρισµού 

αποτελεί η θέσπιση του Γραφείου Καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, το οποίο 

θα είναι υπεύθυνο για ό, τι αφορά την καθαριότητα των κτιρίων του πανεπιστηµίου, 

δηλαδή ο ρόλος του είναι να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρµογή 

του σχεδίου, να καταγράφει και να επιλύει προβλήµατα που αφορούν την 

καθαριότητα, να εποπτεύει και να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα των 

εργαζοµένων στην καθαριότητα. 
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Τέλος, µέσα στο άνω σχέδιο καθαρισµού αναφέρονται και κάποιες εποπτικές 

διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες διευκολύνουν το εποπτικό έργο του Γραφείου 

Καθαριότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για το “∆ελτίο Παρακολούθησης εκτελούµενων 

εργασιών σε W.C.”, το οποίο είναι ένα έντυπο που τοποθετείται σε ηµερήσια βάση 

στο πίσω µέρος της πόρτας του W.C. και συµπληρώνεται ανά 2 ώρες από τον 

εργαζόµενο που εκτελεί την εργασία, το “Έντυπο Αξιολόγησης παρεχόµενων 

υπηρεσιών καθαριότητας”, το οποίο έχει τη µορφή ερωτηµατολογίου και διανέµεται 

στους εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό του κάθε κτιρίου για την 

αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας και τέλος ο “Πίνακας 

Προσδιορισµού και Ελέγχου υλοποίησης περιοδικών εργασιών”, µε το οποίο 

καθίσταται δυνατός ο ετήσιος προγραµµατισµός και η ταυτόχρονη εποπτεία 

εκτέλεσης των περιοδικών εργασιών καθαριότητας σε κάθε κτίριο. 

Με αφορµή, λοιπόν, την παραπάνω µελέτη περίπτωσης, που εξετάζεται στην 

παρούσα διπλωµατική εργασία, θα µπορούσε µελλοντικά να τροποποιηθεί η 

υπάρχουσα σύµβαση καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, σύµφωνα βέβαια µε 

τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστηµίου Πειραιά και την ικανοποίηση των αναγκών 

του κοινωνικού συνόλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούµε διευκολύνετε το έργο της 

υπηρεσίας καθαριότητας τοποθετώντας το 

καρτελάκι σ την πόρτα σας, όταν θεωρείτε ότι ο 

χώρος πρέπει να καθαριστεί. Για οποιοδήποτε 

αίτηµα προκύψει σχετικά µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες επικοινωνήστε µε το Γραφείο 

Καθαριότητας του ΠαΠει.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ

ΤΟ ΧΩΡΟ
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ

ΤΟ ΧΩΡΟ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

Ονοµατεπώνυµο 
καθαριστή/ τριας

Εκτελούµενη Εργασία Ώρα Υπογραφή

Αρχιεργάτη Τοµέα

Ηµεροµηνία και Υπογραφή

∆ελτίο Παρακολούθησης εκτελούµενων εργασιών σε W.C.

Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………………………………………..

Κτίριο: ………………………………………………………………………………………………………………

Σχολή/ Τµήµα: ………………………………………………………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

Λαµβάνετε υπηρεσίες καθαρισµού; Ναι Όχι

Αν «ΝΑΙ», πόσο ικανοποιηµένος/ η είστε από:

Απόλυτα Μέτρια Καθόλου

1. Ποιότητα υπηρεσιών

2. Τήρηση προγράµµατος

3. Τήρηση κανόνων υγιεινής & ασφαλείας

4. Ταχύτητα απόκρισης

5. Συµπεριφορά/ εµφάνιση προσωπικού

6. Εκπαίδευση/ ικανότητα προσωπικού

7. Επόπτης καθαρισµού

8.
Επάρκεια/ απόδοση του παρεχόµενου 
εξοπλισµού - µηχανηµάτων

9.
Ποιότητα/ αποτελεσµατικότητα των 
υλικών

10. Παροχή αναλωσίµων

Ηµεροµηνία:

Έντυπο Αξιολόγησης Παρεχόµενων Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ονοµατεπώνυµο:

Ιδιότητα:

Σχολή/ Τµήµα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

Εβδοµάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Προγραµµατισµένες 
εργασίες

Τζάµια

∆άπεδα

Οροφές

Πάρκινγκ/                
Βοηθ. Χώροι

Μπαλκόνια

Υλοποίηση

Τζάµια

∆άπεδα

Οροφές

Πάρκινγκ/                 
Βοηθ. Χώροι

Μπαλκόνια

Ιούλιος ΑύγουστοςΙανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

∆εκέµβριοςΣεπτέµβριος Οκτώβριος ΝοέµβριοςΜάϊος Ιούνιος

 




