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1

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1.1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ
Ρν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013» θαη ησλ ΞΔΞ ησλ πεξηθεξεηψλ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο,
ζπκβάιινληαο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη
κέηξσλ

ζηήξημεο

ησλ

κηθξνκεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ

ζηελ

Διιάδα,

ππνβνεζψληαο

παξάιιεια ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κέζσ ηεο δηάρπζεο αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο
πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΚΚΔ.
Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο
εθπφλεζεο ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ, γηα ηα έηε 2011 θαη 2012, γηα ηελ απνηχπσζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ ΚΚΔ ζηελ Διιάδα. Νη ελ
ιφγσ

Δθζέζεηο ζα

κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξψληαο

απνηειέζνπλ κηα

επηρεηξήζεσλ
ηελ

πνπ

απνηχπσζε

νινθιεξσκέλε

δξαζηεξηνπνηνχληαη
θαη

αλάιπζε

ησλ

παξνπζίαζε
ζηελ

ηνπ ρψξνπ ησλ

ειιεληθή

δηαρξνληθψλ

επηθξάηεηα,

εμειίμεσλ

ησλ

ζεκαληηθφηεξσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη
ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ηεο
παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Ξαξάιιεια, νη ελ ιφγσ εθζέζεηο ζα απνηειέζνπλ ηα
εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο κε πξνηεξαηφηεηεο θαη δξάζεηο γηα ηε
ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ.
Θάησ απφ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκηθήο χθεζεο, αλαθχπηνπλ κία ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ αλ
αγλνεζνχλ, ππάξρεη θίλδπλνο λα εμαζζελίζεη ε δπλακηθή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη:


Ζ

θαηαλφεζε

θαη

αλάιπζε

ηνπ

θνηλσληθνχ,

νηθνλνκηθνχ

θαη

πνιηηηθνχ

πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο


Ζ θαηαλφεζε ησλ κεηαβιεηψλ, δεηθηψλ θαη ινηπψλ γλσξηζκάησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία



Ζ απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ απφςεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο



Ζ δπλακηθή ζχλζεζε ησλ αλσηέξσ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο
γηα ηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο

Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ, απαηηείηαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ
κεζνδνινγηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ν Πχκβνπινο ζα εμαζθαιίζεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ
απνηειεζκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ θαηάιιεισλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ
(κέζσ εξεπλψλ πεδίνπ θαη γξαθείνπ), θαζψο θαη ηε πξνζέγγηζε ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ
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κέζσ ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ. Ρε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηεο ελ ιφγσ
πιεξνθφξεζεο ζα δηαδερζεί ε ελζσκάησζε θαη εξκελεία ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ

ησλ

πξσηνγελψλ

εξεπλψλ,

κε

ζθνπφ

ηελ

δηαηχπσζε

ησλ

ηειηθψλ

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ηνπ ζπιιερζέληνο
πιεξνθνξηθνχ πιηθνχ, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηνπ
ρψξνπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 ζηφρν έρνπλ:


ηελ απνηύπσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ράξηε ηεο ρώξαο κε ηε ρσξνηαμηθή,
ηνκεαθή, θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα ην 2011 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζχληνκεο θάιπςεο ην 2010) θαη 2012
θαζψο

θαη

ηε

δηάξζξσζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

κε

φξνπο

δηθηπψζεσλ

(clustering) θαη πφισλ θαηλνηνκίαο.


ηελ παξνπζίαζε ησλ πνζνηηθώλ κεγεζώλ θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΚΚΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ελδεηθηηθά,
πεξηιακβάλνληαη: απαζρφιεζε, λνκηθή κνξθή, πξνζηηζέκελε αμία, εμαγσγέο,
αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξήζε ηερλνινγηψλ ελζσκάησζε
θαηλνηνκηθψλ,

επίπεδν

θαηάξηηζεο,

απφθηεζε

θαη

ρξήζε

δεμηνηήησλ

ηνπ

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.


ηνλ εληνπηζκό, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ησλ ζπλεπεηώλ θαη επηπηώζεσλ ηεο
νηθνλνκηθήο

ζπγθπξίαο

ζηε

ιεηηνπξγία

θαη

αλάπηπμε

ησλ

κηθξνκεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ,


ηελ παξνπζίαζε ηεο δνκήο, ζύλζεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
ζεζκηθνύ θαη ξπζκηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ επξσπατθή θαη
δηεζλή αγνξά,



ηνλ εληνπηζκό ησλ ηδηαίηεξσλ θαη θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ
ηεο δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο θαη ηελ
πξφθξηζε θαηεπζχλζεσλ θαη ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ,



ηε δηεξεύλεζε ησλ πξννπηηθώλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αληαγσληζηηθώλ
πιενλεθηεκάησλ ησλ δπλακηθψλ ηνκέσλ, θιάδσλ θαζψο θαη δηθηχσλ θαη πφισλ
θαηλνηνκίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ε δηαηχπσζε
πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο



ηε

δηαηύπσζε

νπζηαζηηθώλ

θαη

ηεθκεξησκέλσλ

ζπκπεξαζκάησλ

θαη

πξνηάζεσλ πνιηηηθήο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη άζθεζε δξάζεσλ θαη
κέηξσλ ζηήξημεο ησλ ΚΚΔ ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εζληθήο θαη
επξσπατθήο πνιηηηθήο.
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1.2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Δ ΌΛΑ ΣΑ ΣΑΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
1.2.1 Δλόηεηα Α: Έξεπλα γξαθείνπ – Γηεμνδηθή έξεπλα
Νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ ηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο
ηεο Διιάδνο θαη είλαη ζην επίθεληξν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ επηρεηξήζεσλ. Πηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηηο ΚΚΔ είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεξάζηηνπ
δπλακηθνχ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ ηφλσζε ηεο
απαζρφιεζεο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Πε πξψηε θάζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ππάξρνπζεο πεγέο θαη ζηνηρεία πνπ λα
απνηππψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΚΚΔ . Απφ ηηο βαζηθφηεξεο πεγέο
άληιεζεο ζηνηρείσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή – ΔΙΠΡΑΡ (πξψελ
ΔΠΔ) θαη ε αληίζηνηρε πεξεζία ηεο Δ.Δ (Eurostat), ηα αξκφδηα πνπξγεία (πνπξγείν
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θιπ), ηα
Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, ζπιινγηθνί θνξείο επηρεηξήζεσλ (ελψζεηο, ζχιινγνη, νκνζπνλδίεο
θιπ).
Απφ ηελ ΔΠΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ ην κεηξψν επηρεηξήζεσλ, φπνπ
θαηαγξάθεηαη ζε εηήζηα βάζε ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, ν ηδίξνο, ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινπκέλσλ θαη ε λνκηθή κνξθή ηνπο, φζν θαη ζηνηρεία φπσο ην θφζηνο εξγαζίαο αλά
πεξηνρή, θαη ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ αλά πεξηνρή θαη θιάδν δξαζηεξηφηεηαο.
Απφ ηα επηκειεηήξηα θαζψο επίζεο θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κεηξψα ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπο θαη ζηνηρεία
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί ε ρξήζε ηεο ICAP DATABANK σο ζεκαληηθήο πεγήο
δεπηεξνγελνχο πιεξνθφξεζεο. Ζ ΗCAP DATABANK είλαη ε ηελ πιένλ ζχγρξνλε Ρξάπεδα
Γεδνκέλσλ, κνλαδηθή ζηελ Διιάδα, φπνπ κεηαμχ άιισλ βξίζθνληαη αλαιπηηθά θαη
επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ
500.000

επηρεηξήζεηο.

Ζ

ηαμηλφκεζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ

πεξηιακβάλεη

ζχζηεκα

θσδηθνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαιπηηθφηεξν απφ ηελ ηεηξαςήθηα
ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ πνπ αθνινπζεί ε ΠΡΑΘΝΓ 2003. Ζ αλάιπζε απηή εμαζθαιίδεη ηελ
δπλαηφηεηα έξεπλαο ζε πεξηζζφηεξνπο ππνθιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ
εληνπηζκφ ζε βάζνο ησλ πξννπηηθψλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ θάζε
ηνκέα.
Δπίζεο ζα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία απφ ηελ Δ.Δ γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ κε ηηο ινηπέο
ρψξεο-κέιε εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν.
Κηα ζεηξά επηπιένλ πεγψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη:
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Πηνηρεία πξνεξρφκελα απφ δηεζλείο θαη επξσπατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε έκθαζε
ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat) φπσο νη comext θαη
Structural Business Statistics πνπ πεξηέρνπλ αθ ελφο κελ ζηνηρεία δηεζλνχο
εκπνξίνπ, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζε αμία θαη ζε φγθν, αθ εηέξνπ δε δεδνκέλα γηα
ηνλ εηαηξηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο εε, φπσο π.ρ. ελάξμεηο
θαη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, θ.ά.



Γεπηεξνγελή πξαγκαηηθά ζηνηρεία παξαγφκελα απφ Πηαηηζηηθνχο Νξγαληζκνχο,
Δξεπλεηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα θαη ινηπνχο θνξείο ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ

φπσο

ε

stan

ηνπ

ννζα

πνπ

πεξηέρεη

δεδνκέλα

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. πξνζηηζέκελε αμία θαη απαζρφιεζε, γηα φινπο ηνπ
θιάδνπο nace ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ


Θείκελα εξγαζίαο, κειέηεο, άξζξα, δεκνζηεχζεηο, επίζεκεο εθδφζεηο, λνκηθά
θείκελα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Ξνξίζκαηα επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ, εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, ζπκπεξάζκαηα
εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ.

Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαηά Θιάδν Γξαζηεξηφηεηαο
ζα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ΚΚΔ.
Νη κεηαβιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ εληνπηζκφ ζεκάησλ
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ ΚΚΔ είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο:


Δπηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα

(δεκηνπξγία,

κεηαβίβαζε,

πησρεχζεηο,

παχζε

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θιπ).


Ππλεηζθνξά ζηελ απαζρφιεζε.



Αληαγσληζηηθφηεηα

(εμαγσγηθέο

επηδφζεηο,

ππεξγνιαβηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ).


Ξαξαγσγηθφηεηα.



Ππκκεηνρή ζην εζληθφ πξντφλ.



Δπηπηψζεηο απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο ΚΚΔ.



Ππκβνιή ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε.

Ρειηθά ε νκάδα έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ ζα αλαγλσξίζεη έλα ζχλνιν ζεκάησλ θαη ζα ηα
θαηαγξάςεη κε ζθνπφ ηελ ηεξάξρεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπο ζε επφκελν ζηάδην.
Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο γξαθείνπ ζα εμεηαζζνχλ:
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Θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ΚΚΔ – Απνηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ έλαληη άιισλ
αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ, φπσο νη ΖΞΑ θαη ε Ηαπσλία



Ππλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ “θαιψλ πξαθηηθψλ” πνπ πηνζεηνχλ
άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία δξάζεο θαη νη
θαηάιιειεο

πξνζεγγίζεηο

θαη

ηξφπνη

πινπνίεζεο

(ζρεδηαζκφο

–

εθαξκνγή

–

παξαθνινχζεζε - αμηνιφγεζε)


Ζ ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο:


Ππκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο,

δείθηεο

επηδφζεσλ

ησλ

ΚΚΔ:

θχθινο

εξγαζηψλ,

εμαγσγέο,

απαζρφιεζε, Δ&Α, επηκφξθσζε θ.ιπ.


Γηαρξνληθή απεηθφληζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΚΚΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
ρψξαο σο ζπλφινπ, ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ηνκείο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο



Ππγθξηηηθή ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ
δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο



Άιιε πξνζέγγηζε πνπ λα απνηππψλεη ηε ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζην νηθνλνκηθφ
γίγλεζζαη.

1.2.1.1 Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ΚΚΔ ζηελ Διιάδα
Πηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα θαηαγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ΚΚΔ, ε εμέιημή
ηνπο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Απνηειεί ην πξψην
βαζηθφ θνκκάηη ηεο έθζεζεο αθνχ ζε απηφ απνηππψλνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη δηαηππψλνληαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο.
Δμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη ΚΚΔ ζηελ Διιάδα,
θαη νη πξννπηηθέο ηνπο θαη επηπιένλ θαζνξίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα πνπ δηαδξακαηίδνπλ
ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία.
Ρέινο, γίλεηαη αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ
εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ππέξ ησλ ΚΚΔ θαη θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπο.

1. Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε εμέιημε θαη νη ηάζεηο ησλ ΜΜΔ
Ν Αλάδνρνο ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζπγθεληξψλεη θαη κειεηά ηα ζηνηρεία απφ
δεπηεξνγελείο πεγέο ηα νπνία ζα αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ:
Γεωγπαθική Καηανομή και ζςγκένηπωζη
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Κειεηάηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ΚΚΔ αλά ηνκέα θαη θιάδν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Θα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην αλ θάπνηεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ (γεγνλφο πνπ ζα ππνδειψλεη πσο
ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ππάξρνπλ θίλεηξα θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζειθχνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο)

θαζψο

επίζεο

αλ

επηρεηξήζεηο

ζπγθεθξηκέλσλ

θιάδσλ

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο
θαηαγξαθήο ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ ΚΚΔ ζα ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε γεληθφηεξεο άπνςεο γηα ηελ ζπκβνιή ησλ ΚΚΔ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
ηεο ρψξαο.
Πληθςζμόρ επισειπήζεων
Θαηαγξαθή

θαη

πξνζδηνξηζκφο

ηνπ

ζπλνιηθνχ

αξηζκνχ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

θαη

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζα
γίλεη ρξήζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ΚΚΔ, κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ έηζη φπσο απηφο
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Φαπακηηπιζηικά επισειπήζεων
Κειεηνχληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά θαη κε κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο θχθινο
εξγαζηψλ,

εμαγσγέο,

επελδχζεηο,

αξηζκφο

απαζρνινπκέλσλ,

ζχλζεζε

ησλ

απαζρνινπκέλσλ, ε αλάπηπμε ησλ θαηλνηνκηψλ, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ επηρεηξεκαηηθήο ελίζρπζεο, ε αληαγσληζηηθφηεηα, λέεο ηδξχζεηο επηρεηξήζεσλ,
ειηθία επηρεηξήζεσλ, δηαθνπέο δξαζηεξηφηεηαο θιπ
Τάζειρ και πποοπηικέρ ηων ΜΜΔ
Αλάιπζε ησλ δηακνξθνχκελσλ ηάζεσλ θαη πξννπηηθψλ γηα ηηο ΚΚΔ ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο εμειίμεηο θαη κεγέζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε
αλεξγία θ.α.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ ν Αλάδνρνο ζπιιέγεη ζηνηρεία απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
πνπ δηαηεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά θαη πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε
ηηο ΚΚΔ. Ρέηνηνη θνξείο είλαη:
-

ICAP DATABANK

-

Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία (Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ)

-

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ

-

πνπξγείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο

-

Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα

-

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο

-

Ξξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ ΔΝΚΚΔΣ
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-

Ηλζηηηνχην Νηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΝΒΔ)

-

Ξαλεπηζηεκηαθέο Βηβιηνζήθεο

-

Άξζξα απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν

Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ ηάζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ PEST Αλάιπζε, φπσο ελδεηθηηθά απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.

ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
γηα ηηο ΜΜΔ

Πνιηηηθό πεξηβάιινλ
 Νηθνινγηθά / πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα
 πάξρνπζα λνκνζεζία
 Κειινληηθή λνκνζεζία
 Δπξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία
 Θαλνληζηηθνί θνξείο θαη
δηαδηθαζίεο
 Θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο
 Σξεκαηνδνηήζεηο, δάλεηα θαη
θίλεηξα

Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ
 Νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ρψξαο
 Νηθνλνκηθέο ηάζεηο
 Αλάιπζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
 Γεληθά θνξνινγηθά ζέκαηα
 Φνξνινγηθά ζέκαηα εζηηαζκέλα ζηηο ΚΚΔ
 Δηδηθνί παξάγνληεο βηνκεραλίαο θαη
εκπνξίνπ
 Δπηηφθην θαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηηκέο

Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ
 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
 Ππκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ θαη
απφςεηο ηνπο
 Ζ άπνςε ησλ Κέζσλ Καδηθήο
Δπηθνηλσλίαο
 Λνκηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ
θνηλσληθνχο παξάγνληεο
 δηαθήκηζε θαη δεκνζηφηεηα

Σερλνινγηθό πεξηβάιινλ
 αλάπηπμε αληαγσληζηηθήο ηερλνινγίαο απφ
ΚΚΔ
 ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο απφ ηηο ΚΚΔ
 ζπλδεφκελεο/εμαξηψκελεο ηερλνινγίεο
 αληηθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ θαη ιχζεσλ
 ηερλνινγηθή σξηκφηεηα
 βηνκεραληθή σξηκφηεηα θαη δπλακηθφηεηα
 πιεξνθνξηθή θαη επηθνηλσλίεο
 κεραληζκνί αγνξάο/ηερλνινγίαο
 ηερλνινγηθή λνκνζεζία
 θαηλνηνκηθή δπλεηηθφηεηα
 ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
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2. Οη εμειίμεηο ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, πξνβιήκαηα, απεηιέο, επθαηξίεο
θαη πξννπηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο ΜΜΔ
Πηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο ηεο εμέιημεο ηεο πξνφδνπ ησλ ΚΚΔ
ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαη νη επθαηξίεο θαη νη πξννπηηθέο γηα ηηο ΚΚΔ πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ
ηξφπν λα δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν πιαίζην ζηξαηεγηθήο θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Πε απηφ ην ζηάδην ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη θαη

κειεηήζεη φιεο εθείλεο ηηο ζπλζήθεο

πνπ δηακνξθψλνληαη ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ΚΚΔ.
Νη εμειίμεηο απηέο ελδέρεηαη κεηαμχ άιισλ λα αθνξνχλ:
-

ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην

-

ζην θνξνινγηθφ πιαίζην

-

ζην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην

-

ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, θεθαιαίσλ θαη πηζηψζεσλ

-

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα

-

ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ

-

ζηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο

-

ζην ηερλνινγηθφ πιαίζην θαη ηελ θαηλνηνκία

-

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο

-

ζηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θ.α.

Γηα ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη ρξήζε ηεο PEST Αλάιπζεο, ελψ κέζσ
ηεο SWOT Αλάιπζεο ζα δηαθαλνχλ νη επθαηξίεο θαη νη πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηηο
ΚΚΔ.
Ζ S.W.O.T. Analysis αθνξά ζηε ζπλζεηηθή δηάγλσζε ησλ επξεκάησλ απφ ηελ θαηαγξαθή
ησλ

ζηνηρείσλ

ηνπ

εζσηεξηθνχ

πεξηβάιινληνο

ησλ

ΚΚΔ

θαη

ηνπ

εμσηεξηθνχ

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινλ.

3. Μέηξα πνιηηηθήο έλαληη ησλ ΜΜΔ
Ν Πχκβνπινο ζα εμεηάζεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ΚΚΔ, ηε βειηίσζή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ. Θα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζρεδηάδνληαη λα
ιεθζνχλ γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΚΔ.
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Ξην αλαιπηηθά ν Πχκβνπινο ζα αλαιχζεη ηελ Δζληθή Ξνιηηηθή θαη ηα Κέηξα πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ έξεπλα, ζηελ αλάπηπμε Έξεπλαο
θαη Ρερλνινγίαο θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ, ζηε
βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.
Δπίζεο

ζα

κειεηήζεη

ηα

ρξεκαηνδνηηθά

εξγαιεία

ππνζηήξημεο

θαη

ζεζκνχο

πνπ

πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ φπσο ηε δεκηνπξγία ηνπ ΡΔΚΞΚΔ, ΡΑΛΔΝ,
επηδφηεζε επηηνθίνπ θ.α.

1.2.1.2 Ξξνζδηνξηζκφο εμειίμεσλ ζηηο ΚΚΔ ζην Δπξσπατθφ Ξεξηβάιινλ
Πην

πιαίζην

απηήο

ηεο

δξαζηεξηφηεηαο

πεξηβάιινλ ησλ ΚΚΔ ζε
παξακέηξσλ

πνπ

επξσπατθφ

επηρεηξεκαηηθφ

επίπεδν θαηαγξαθήο ησλ εμειίμεσλ θαη

ησλ θξίζηκσλ

επεξεάδνπλ

ηηο

εμεηάδεηαη

εμειίμεηο,

ησλ

ην

επθαηξηψλ

θαη

πξννπηηθψλ

πνπ

δηαλνίγνληαη γηα ηηο ΚΚΔ ζην δηακνξθνχκελν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηέινο ζε
επίπεδν θαηαγξαθήο θαηεπζχλζεσλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κέηξσλ πνπ
ιακβάλνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ.
Νη ελέξγεηεο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο αλαιχνληαη ζηα επφκελα:
1. Οη εμειίμεηο ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ησλ ΜΜΔ ζε Δπξσπατθό επίπεδν
Ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ εμέηαζε ηνπ επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ΚΚΔ. Πηφρνο ηεο
αλάιπζεο είλαη ε αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ/ παξακέηξσλ (driven factors) πνπ
νδεγνχλ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΚΚΔ. Ζ γλψζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ απνθηνχλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ εγρψξησλ ΚΚΔ δεδνκέλνπ φηη δηεζλείο ηάζεηο κε
ζρεηηθή ρξνληθή πζηέξεζε εκθαλίδνληαη θαη ζηελ Διιάδα θαη ζεκαηνδνηνχλ ηηο εμειίμεηο
ζηνλ εγρψξην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεπηεξνγελή έξεπλα πεγψλ.
Δλδεηθηηθέο πεγέο απνηεινχλ:


Θιαδηθά Ηλζηηηνχηα



Φνξείο ζηήξημεο ΚΚΔ



Ππιινγηθνί επαγγεικαηηθνί θνξείο θαη ελψζεηο



Γηεζλείο Φνξείο (ΝΝΠΑ, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θ.α.)



θιπ.

Απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ εμειίμεσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ ησλ ΚΚΔ ζε επξσπατθφ επίπεδν.
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2. Δπθαηξίεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ ΜΜΔ
Θαηά ηελ ελέξγεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλζεηηθή δηάγλσζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ
πξννπηηθψλ

πνπ

δηαλνίγνληαη

γηα

ηηο

ΚΚΔ

ζην

δηακνξθνχκελν

δηεζλνπνηεκέλν

πεξηβάιινλ, νη πξνζαξκνγέο πνπ ζεκαηνδνηνχληαη θαη νη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα
αλαιεθζνχλ απφ ηηο ΚΚΔ γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πξννπηηθψλ.
3. Οη λέεο θαηεπζύλζεηο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο έλαληη ησλ ΜΜΔ
Πηφρνο ηεο παξνχζαο ελέξγεηαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο

ηεο

επξσπατθήο

πνιηηηθήο

έλαληη

ησλ

ΚΚΔ.

Ν

ραξαθηήξαο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δηηηφο: αθελφο λα απνηππψζεη ηα κέηξα θαη ηηο
πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ θαη αθεηέξνπ λα ζεκαηνδνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο
πξνζαξκνγέο (ζε νξγαλσηηθφ, ιεηηνπξγηθφ, θιπ. επίπεδν) εθ κέξνπο ησλ ΚΚΔ σο
απφξξνηα

εθαξκνγήο

ησλ

λέσλ

θαηεπζχλζεσλ

(θαλνλνληζηηθψλ

θαη

ξπζκηζηηθψλ

πιαηζίσλ, νδεγηψλ, ζπζηάζεσλ θιπ.). Δπηπξφζζεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή
αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ ζηφρσλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ κε ζπλαθείο
πνιηηηθέο ηξίησλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ φπσο νη ΖΞΑ θαη ε Ηαπσλία. Ρέινο, ζα
θαηαγξαθνχλ νη πνιηηηθέο θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ζε ηξίηεο ρψξεο ηεο ΔΔ
ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία δξάζεο θαη νη θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο θαη
ηξφπνη πινπνίεζεο (ζρεδηαζκφο – εθαξκνγή – παξαθνινχζεζε - αμηνιφγεζε).
Ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο ζα αθνινπζήζεη ηξία
βήκαηα:
1. Δπηζθφπεζε θαη απνηίκεζε ηεο Δπξσπατθήο Ξνιηηηθήο έλαληη ησλ ΚΚΔ
2. Ππγθξηηηθή

αμηνιφγεζε

ηεο

Δπξσπατθήο

Ξνιηηηθήο

έλαληη

ησλ

πνιηηηθψλ

αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ (ΖΞΑ θαη Ηαπσλία)
3. Θαηαγξαθή «θαιψλ πξαθηηθψλ» πνπ εθαξκφζζεθαλ απφ ηξίηεο ρψξεο-κέιε ηεο
Δ.Δ.
Θαηά ηελ επηζθφπεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε κηα ζεηξά
ηνκέσλ παξέκβαζεο φπσο:


Πηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο



Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ



Ξξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο



Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη (Ρερλνινγηθήο) Αλάπηπμεο (Δ& ΡΑ)



Δλζσκάησζε ησλ λέσλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ)



Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΚΚΔ ζηελ πιεξνθνξία



θιπ.
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Ν Πχκβνπινο ζηελ αλάιπζε ηνπ ζα ζπλεθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο κηαο ζεηξάο άιισλ
αζθνχκελσλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ είηε έκκεζν είηε άκεζν αληίθηππν ζηελ
ιεηηνπξγία ησλ ΚΚΔ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη:


Ζ πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ



Ζ πνιηθή γηα ηελ Δληαία Δζσηεξηθή Αγνξά



Ζ πνιηηηθή γηα ηνλ αληαγσληζκφ



Ζ πνιηηηθή γηα ηελ ελέξγεηα



Ζ πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή



Ζ πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο



Ζ πνιηηηθή γηα ην εηαηξηθφ δίθαην



Ζ πνιηηηθή γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην



θιπ.

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί δεπηεξνγελήο έξεπλα πεγψλ.
Δλδεηθηηθέο πεγέο απ΄ φπνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζηνηρεία είλαη:


Ξπιψλεο Γξάζεο, Ξνιηηηθέο θαη Κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
Ιηζζαβφλαο έλαληη ησλ ΚΚΔ



Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε



Δπξσπατθφο Σάξηεο γηα ηηο ΚΚΔ



Ξνιπεηέο Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο
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θιπ.

Ρα απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο ζπλίζηαληαη ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
Α. ζηελ απνηίκεζε ηεο Δπξσπατθήο Ξνιηηηθήο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ
Β. ζηελ θαηαγξαθή ησλ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ

Ξαξάιιεια,

ζα

εθαξκφζζεθαλ

επηρεηξεζεί
ζε

επηζθφπεζε

αληαγσληζηηθέο

ησλ

νηθνλνκίεο

απνηειεζκάησλ
φπσο

νη

ησλ

ΖΞΑ

πνιηηηθψλ

θαη

Ηαπσλία

πνπ
ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ σο
πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ.
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Ρν ηειεπηαίν βήκα αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ «θαιψλ πξαθηηθψλ» πνπ εθάξκνζαλ
ηξίηεο ρψξεο – κέιε ηεο ΔΔ. Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο ελέξγεηαο είλαη:


λα αλαγλσξηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο παξέκβαζεο



λα

αλαγλσξηζηεί

ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ζε

φια

ηα

ζηάδηα

(ζρεδηαζκφο – εθαξκνγή – παξαθνινχζεζε – αμηνιφγεζε)


λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ «θαιψλ πξαθηηθψλ» ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη θάησ ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο.

1.2.2 Δλόηεηα Β: Πξσηνγελείο Έξεπλεο – Γηεμαγσγή δύν πξσηνγελώλ
Δξεπλώλ
Ζ ελφηεηα Β πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ, γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ
θαη αληηιήςεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θπζηνγλσκία θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ
ΚΚΔ.

Πηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΚΚΔ αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο, πξνζδνθίεο θαη απφςεηο
ηνπο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο.
Ζ Δλφηεηα Β πεξηιακβάλεη δχν έξεπλεο πεδίνπ:
Α. Έξεπλα ζε δείγκα 800 ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή
ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζην
πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ 2011.
Β. Έξεπλα κε ηε ζπκκεηνρή 100 εθπξνζψπσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ
δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη εθπξνζψπσλ ησλ ΚΚΔ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο
θνηλφηεηαο γηα ηε ζπιινγή απφςεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ ΚΚΔ. Ζ
έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ 2012.
Ωο εθ ηνχηνπ ε κεζνδνινγία έξεπλαο πεδίνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Πχκβνπινο είλαη
δηαθνξεηηθή.
Δηδηθφηεξα, ε πξσηνγελήο έξεπλα πεδίνπ, πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί ζε 800 ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο (γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011) θαη ζε 100 θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζε εθπξνζψπνπο ησλ ΚΚΔ (γηα ηελ
εηήζηα έθζεζε ηνπ 2012),

πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί κέζσ ηειεθσληθψλ πξνζσπηθψλ

ζπλεληεχμεσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ εθηελή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ
ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ
αιιά

θαη

ηελ θαηαγξαθή

ησλ ηάζεσλ θαη

εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ησλ ΚΚΔ.

1Ο ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ
Πει. 15

Ζ

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

«Δηήζηεο Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα
«Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα»

επηθαηξνπνίεζε ησλ δεηθηψλ ζα επηηξέςεη ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο
εμέιημεο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο.
Κέζσ ηεο έξεπλαο πεδίνπ επηδηψθεηαη ε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ -γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
δεηθηψλ- νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ ΚΚΔ. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα ζα απνηππψζεη ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε αιιά θαη ζα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ησλ ΚΚΔ. Ζ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηελ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο (αλάιπζε
θαηά ζπζηάδεο, παξαγνληηθή αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ), αλά
θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δεκνγξαθίαο θαη ηελ απνηχπσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο πεδίνπ, ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζε βάζνο, κέζσ
ηεο δηελέξγεηαο πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ε θπζηνγλσκία, νη αληηιήςεηο, νη ζθέςεηο, νη
πξνζδνθίεο, νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ηφζν ζε ζρέζε
κε ηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη φζν θαη γεληθφηεξα κε ην κέιινλ-πξννπηηθέο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ρν έξγν απνζθνπεί ζηελ κεζνδηθή θαηάξηηζε ελφο δπλακηθνχ
«ράξηε» αληηιήςεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα απνηππψλεηαη ην ζπλνιηθφηεξν ζχζηεκα ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά πξνθίι ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ.

1.2.2.1 Αλάπηπμε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ αμφλσλ ησλ πξνζσπηθψλ
ζπλεληεχμεσλ
Ν ζρεδηαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απνηειεί επίπνλε αιιά θαη ηε ζεκαληηθφηεξε θάζε
ηεο κεζφδνπ. Ξξέπεη λα είλαη εμαξρήο δηεπθξηληζκέλν ζε πνηφλ απεπζχλεηαη, πνηνο είλαη ν
απνδέθηεο θαη ππφρξενο απάληεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Απφ ηελ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα εμαξηάηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη:


Άκεζεο



Θαηαλνεηέο



Παθείο



Κε επηδερφκελεο δηηηέο απαληήζεηο

Νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη νη εμήο:
Θεκαηηθέο ελόηεηεο
Πην πιαίζην ησλ δχν εξεπλψλ πεδίνπ αξρηθά ζε 800 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη
επηρεηξεκαηηψλ ΚΚΔ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011 θαη ελ ζπλερεία ζε 100 θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ γηα ηελ εηήζηα
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έθζεζε ηνπ 2012, ζα ζρεδηαζηνχλ δχν δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα κε έκθαζε θάζε
θνξά ζηνλ εξσηψκελν θαη ην επηρεηξεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα πεδίνπ ζε 800 ΜΜΔ, σο ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ Πχκβνπιν κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ νη εμήο:


Θαηαγξαθή ησλ επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
ΚΚΔ ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη
ησλ ζπγθπξηψλ ή ηδηαηηεξνηήησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο



Λέεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
ΚΚΔ



Γηεξεχλεζε

λέσλ

κνξθψλ

ζπλεξγαζηψλ

φπσο

δίθηπα,

θάζεηε

ή

νξηδφληηα

ζπλεξγαζία θ.ιπ.


Ινηπέο δηαπηζηψζεηο ή πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΚΚΔ



Ππγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εγρψξησλ ΚΚΔ κε ηηο αληίζηνηρεο
επηρεηξήζεηο

κηθξψλ

αλνηθηψλ

νηθνλνκηψλ

ηεο

Δ.Δ.,

πνπ

έρνπλ

αλάινγα

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν

Δλδεηθηηθά, νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηνπ ζηαδίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο
πεδίνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ:


Θαηάξηηζε κίαο πιήξνπο ηππνινγίαο πξνθίι επηρεηξεκαηηψλ (αμηνπνηψληαο ηηο
αληηιήςεηο,

απφςεηο,

ζθέςεηο

θαη

επηδηψμεηο

ηνπο

ζρεηηθά

κε

φζα

έρνπλ

πξναλαθεξζεί)


Δμέηαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηέο έλλνηεο φπσο
επηρεηξεκαηηθφηεηα, αληαγσληζκφο, αλάπηπμε, παγθνζκηνπνίεζε, θνηλσλία ηεο
γλψζεο, θ.η.ι.



Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ θεληξηθψλ επηδηψμεσλ ησλ ηδηνθηεηψλ ΚΚΔ



Θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζδνθηψλ, ειπίδσλ, πξνβιεκαηηζκψλ, ησλ
δηεπζπληψλ ΚΚΔ κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα



Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηεο επηρείξεζεο



Θέκαηα

πνπ

άπηνληαη

ηνπ

ηνκέα

ηεο

ελδνεπηρεηξεζηαθήο

νξγάλσζεο

θαη

ζηξαηεγηθήο


Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ



Ππλνιηθή αληίιεςε θαη αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη



Ξξνζβαζηκφηεηα ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο απνξξφθεζεο πφξσλ,
αλαγθψλ, πξνβιεκάησλ θαη επηδηψμεσλ ησλ ειιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ
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Δηθφλα γηα ηνλ ΔΝΚΚΔΣ θαη ην Δζληθφ Ξαξαηεξεηήξην γηα ηηο ΚΚΔ

Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα πεδίνπ ζε 100 θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα θαζώο θαη εθπξνζώπσλ ησλ ΜΜΔ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαη
εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο, σο ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ
ηνλ Πχκβνπιν κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ νη εμήο:


Ρα κέηξα πνιηηηθήο έλαληη ησλ ΚΚΔ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ
θαιχπηεη ε έθζεζε:
o

Αλάιπζε Δζληθήο Ξνιηηηθήο θαη Κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ έξεπλα, ζηελ
αλάπηπμε Δ&Ρ θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ,
ζηε

βειηίσζε

ηνπ

επηρεηξεκαηηθνχ

θιίκαηνο

θαη

ζηελ

αλάπηπμε

επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ.
o

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη
λνκηθνχ

πιαηζίνπ

ίδξπζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

ησλ

ΚΚΔ,

θαζψο

θαη

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΚΚΔ. Δηδηθή αλαθνξά ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο λέσλ
επηρεηξεκαηηψλ,
νξγαλσκέλεο

επέθηαζεο-εθζπγρξνληζκνχ

ππαξρνπζψλ

επηρεηξήζεσλ,

ρσξνζέηεζεο επηρεηξήζεσλ, παξνρήο δαλείσλ εγγπνδνζίαο

θαη ελζάξξπλζεο επελδχζεσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη
επηρεηξεκαηηθψλ

ζπκβνπιψλ,

δηαζθάιηζεο

πνηφηεηαο,

πεξηβαιινληηθήο

πξνζηαζίαο θ.ά.


Δμειίμεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΚΚΔ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν, επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο γηα ηηο ΚΚΔ
o

Αλαθνξά

ησλ

ζεκαληηθφηεξσλ

εμειίμεσλ

πνπ

δηακνξθψλνπλ

ην

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο, ηεο δήηεζεο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε
εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ζεκαηνδνηνχλ αληίζηνηρεο
πξνζαξκνγέο

ζε

κεκνλσκέλεο

επηρεηξήζεσλ,

θιαδηθά

ηλζηηηνχηα,

επηρεηξήζεηο,
ηδησηηθνχο

ηνκείο
θαη

κηθξνκεζαίσλ

δεκφζηνπο

θνξείο

ζηήξημεο ησλ ΚΚΔ.
o

Ξαξακέηξνπο ησλ εμειίμεσλ απηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζαξκνγψλ
φπσο ηελ

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή, ηελ αλάπηπμε

θαηλνηνκηψλ, ηηο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο, ηηο κεζφδνπο
εξγαζίαο θαη νξγάλσζεο ησλ

επηρεηξήζεσλ, ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα ηεο

εληαίαο αγνξάο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.
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o

Αλαθνξά ζε δπλαηφηεηεο επθαηξηψλ θαη πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ησλ ΚΚΔ ζε
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ππφ ην πξίζκα ησλ
λέσλ δηακνξθνχκελσλ πξννπηηθψλ.



Νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ησλ ΚΚΔ ζηηο λέεο εμειίμεηο
o

Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηνπ εζληθνχ, επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο
πεξηβάιινληνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΚΔ θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε
κεηαπνίεζε, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζην εκπφξην.

o

Ξξνζδηνξηζκφ ηεο επειημίαο θαη ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο θαη ελαξκφληζεο
ησλ

ειιεληθψλ

ΚΚΔ

ζην

ζχγρξνλν

κεηαβαιιφκελν

επηρεηξεκαηηθφ

πεξηβάιινλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
o

Ηεξάξρεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ ησλ ΚΚΔ ζηα πιαίζηα ηεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία.



Ξεξηεθηηθή θαη αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ
ζηήξημεο.



Αλάιπζε ηεο δήηεζεο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ΚΚΔ



Αλάιπζε

ησλ

πιενλεθηεκάησλ,

αδπλακηψλ

ή

αιιεινεπηθαιχςεσλ

ησλ

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ


Γηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ΚΚΔ απφ ηνπο θνξείο
ππνζηήξημεο.



Ξνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη
δηεζλνπνίεζεο

ησλ

ΚΚΔ

(δηαζέζηκα

πξνγξάκκαηα,

εξγαιεία,

δηαθαηλφκελεο

πξννπηηθέο)


Δπίδξαζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ζηηο Διιεληθέο ΚΚΔ ζε επίπεδν
ζηξαηεγηθήο, αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, εθαξκνγήο λέσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ,
βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εμαγσγηθνχ κάλαηδκελη, αλάπηπμε πξντφλησλ κε
δηεζλή αληαγσληζηηθά ζηάληαξληο θ.ιπ.



Απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία θαη
δείθηεο γηα ηελ εμσζηξέθεηα θαη ην βαζκφ δηεζλνπνίεζεο ησλ ΚΚΔ



Ξξννπηηθέο

δηεζλνπνίεζεο

δξαζηεξηφηεηαο.

Ξεξηνρέο

ησλ

ΚΚΔ

θαη

κνξθέο

αλά

ηνκείο

θαη

δηεζλνπνίεζεο:

θιάδνπο

νηθνλνκηθήο

εμαγσγέο,

κεηαθνξά

ηερλνινγίαο, επελδχζεηο, franchising, joint ventures θ.ιπ.


Νπνηνδήπνηε

άιιν

πνηνηηθφ

ή

πνζνηηθφ

γλψξηζκα

ή

δεδνκέλν

παξέρεη

πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμσζηξέθεηα-δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ΚΚΔ


Ξξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο Γηεζλνπνίεζεο, ησλ ΚΚΔ
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Σύπνη εξσηήζεσλ
Νη ηχπνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εξεπλψλ
πεδίνπ, γηα ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ 2011 θαη
«θιεηζηνύ»

θαη

«αλνηθηνύ»

ηχπνπ,

κε

ηνπ 2012, ραξαθηεξίδνληαη

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε

απφ

πξνζσπηθψλ

ζπλεληεχμεσλ.
Κιεηζηέο, είλαη νη εξσηήζεηο πνπ ν εξσηψκελνο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε έηνηκεο
απαληήζεηο. Ππλήζσο ηνπ δεηείηαη λα ηεξαξρήζεη ηηο απαληήζεηο ηνπ αλάινγα κε ηελ
ζπνπδαηφηεηα πνπ απηφο δίλεη, ή απιά λα επηιέμεη κία ή πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο.
Νη θιεηζηέο εξσηήζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη δηεπθνιχλνπλ ηνλ εξσηψκελν ζην λα
απαληήζεη γξήγνξα ρσξίο σζηφζν λα ζθεθηεί πάξα πνιχ. Ξεξηνξίδνπλ φκσο ηελ επξχηεηα
ησλ απαληήζεσλ θαη ζε έλα βαζκφ ηηο πξν-θαζνξίδνπλ κε θίλδπλν λα ραζνχλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο. Ωζηφζν ε ηεξάξρεζε ησλ έηνηκσλ απαληήζεσλ πνπ δίδνληαη, πεξηνξίδεη σο
έλα βαζκφ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο είλαη
έηνηκεο, αθνχ ν εξσηψκελνο αλαγθάδεηαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο.
Ξαξάιιεια, νη θιεηζηέο εξσηήζεηο δηεπθνιχλνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ θαη ε
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Άιινη ηχπνη εξσηήζεσλ ηηο νπνίεο ν Πχκβνπινο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη νη
εμήο:


Δξσηήζεηο θιεηζηέο αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεγεκαηηθέο, είλαη νη
εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο αθνχ επηιέμεη ηελ απάληεζή ηνπ απφ ηηο
έηνηκεο απαληήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη (κεξηθέο θνξέο ΛΑΗ ή ΝΣΗ), ηνπ δεηείηαη λα
αηηηνινγήζεη ηελ απάληεζε πνπ επέιεμε.



Κιεηζηέο πνπ δεηνύλ θάπνην πνζνζηό ή βαζκό, είλαη νη εξσηήζεηο κε ηηο
νπνίεο δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα εθηηκήζεη έλα κέγεζνο (π.ρ. πνζνζηφ ρξήζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο) κε ηελ ρξήζε ηνπ πνζνζηνχ, ή λα βαζκνινγήζεη
θάπνηα επίδνζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ (π.ρ. νηθνλνκηθή) κε έλαλ βαζκφ απφ ην 0
κέρξη ην 10. Απηνχ ηνπ είδνπο νη απαληήζεηο δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξσηψκελνπο λα
εθηηκήζνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά δηάθνξα κεγέζε θαη λα ηα απνδψζνπλ κε
ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.



Δξσηήζεηο

πνπ

πεξηγξάθνπλ

δηαρξνληθή

εμέιημε,

ραξαθηεξίδνληαη

νη

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο
ρξνληθέο ζηηγκέο, (γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη γηα ην παξειζφλ (πξηλ απφ 3
ή 5 ρξφληα)). Νη απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο θαηαγξάθνπλ θάπνηεο βαζηθέο
ηάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πιεξνθνξία.
Νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο δηελέξγεηαο
έξεπλαο πεδίνπ ζηηο 800 ΜΜΔ, κε ζηφρν λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο
1Ο ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ
Πει. 20

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

«Δηήζηεο Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα
«Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα»

ζπλέληεπμεο θαη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή επεμεξγαζία ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ
εξσηεκάησλ

Αλνηθηέο, είλαη νη εξσηήζεηο πνπ ν εξσηψκελνο απαληά κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν,
αλαπηχζζνληαο ηηο απφςεηο ηνπ. Γεληθά νη αλνηθηέο εξσηήζεηο είλαη απηέο πνπ δίλνπλ
θαιχηεξα απνηειέζκαηα δεδνκέλνπ φηη νη εξσηψκελνη απαληνχλ ειεχζεξα, ρσξίο λα ηνπο
«πξνζθέξνληαη» έηνηκεο απαληήζεηο. Απηφ φκσο γελλά κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, φπσο ε
κεγάιε πνηθηιία ησλ απαληήζεσλ, ή φηη ελδέρεηαη νη εξσηψκελνη λα κελ ζθέθηνληαη ηφζν
πνιχ γηα λα δψζνπλ ηελ απάληεζε πνπ ηνπο εθθξάδεη. Ωζηφζν, ζε έλα εξσηεκαηνιφγην
πνπ ν ραξαθηήξαο ηνπ είλαη σο έλα βαζκφ δηεξεπλεηηθφο, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ
ηέηνηεο εξσηήζεηο. Πηε ζπλέρεηα, κεηά απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε
ησλ απαληήζεσλ, είλαη εθηθηή ε κεηαηξνπή απηψλ ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ ζε θιεηζηέο,
γεγνλφο πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηφζν ηνλ ρξφλν ηεο απάληεζεο, φζν θαη ηνλ ρξφλν ηεο
επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζήο ηεο.
Οη εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ ζε
100 θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαζώο θαη
εθπξνζώπσλ ησλ ΜΜΔ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πην «ειεχζεξεο» απφςεηο ζρεηηθά κε:


ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα



ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ηελ πξννπηηθή ησλ ΚΚΔ



ηε γεσγξαθηθή αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο



ηα πξνβιήκαηα ησλ ΚΚΔ ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηηο νηθνλνκίαο



θιπ

Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ
Ξξνζρέδην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεηαη ελδειερψο γηα ζέκαηα ιεμηινγίνπ, ελλνηψλ,
γξακκαηηθήο, ζχληαμεο θιπ. απφ άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο.

εηξά εξσηήζεσλ
Ζ απφθαζε ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία ζα κπνπλ νη εξσηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή,
θαζψο ε ζεηξά επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπιιερζείζαο πιεξνθφξεζεο.
Ζ θαηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ αθνινπζεί νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο:
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Νη πξώηεο εξσηήζεηο ζα είλαη απιέο κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ
εξσηψκελνπ.
Αλ νη εξσηήζεηο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, ηφηε είλαη απαξαίηεην ε κηα λα αθνινπζεί ηελ
άιιε κε βάζε ηε λνεκαηηθή εμάξηεζή ηνπο.
Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ζα αθνινπζεί κηα νκαιή ξνή. Όηαλ νινθιεξψλεηαη έλα ζέκα
(κε έλα ππνζχλνιν εξσηήζεσλ), ην ζέκα πνπ αθνινπζεί ζα πξέπεη λα έρεη κία λνεκαηηθή
ζπλέρεηα.
Νη «δύζθνιεο εξσηήζεηο», απηέο πνπ θνπξάδνπλ, απηέο πνπ ζίγνπλ ή απηέο πνπ δελ
ελδηαθέξνπλ ηνλ εξσηψκελν, ζα ηνπνζεηνχληαη ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

Γηάηαμε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Ζ ζηνηρεηνζεζία, ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ε ζχλζεζε, ε ζειηδνπνίεζε, ην ραξηί, ην
ρξψκα, ε αλαπαξαγσγή θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηερληθήο θαζαξά θχζεο δηεπθνιχλνπλ
ηφζν ηνλ εξεπλεηή ζηε ιήςε ηεο ζπλέληεπμεο, φζν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πνπ αθνινπζεί (ειαρηζηνπνίεζε ιαζψλ ζηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, θιπ.).

Πξνέιεγρνο εξσηεκαηνινγίνπ
Ξξνθεηκέλνπ

λα

πινπνηεζεί

ν

πηινηηθφο

έιεγρνο

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ησλ ππνςήθησλ ζπλεληεπθηψλ (πνπ
ζα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην πεδίν έξεπλαο). Πηελ ζπλάληεζε
απηή ζα γίλεη ελεκέξσζε θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα
δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο δηνξζψζεηο απφ ηνπο
ζπλεληεπθηέο θαη λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην.
Ν

πηινηηθφο

έιεγρνο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

ζε

ελδεηθηηθέο

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Θάζε ζπλεληεπθηήο ζα ζπκπιεξψζεη 4-5 εξσηεκαηνιφγηα ζε
ηπραίεο επηρεηξήζεηο ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο.
Κε

ηελ

νινθιήξσζε

εξσηεκαηνινγίνπ),

ζα

ηνπ

πηινηηθνχ

ειέγρνπ

πξαγκαηνπνηεζεί

ηνπ

ζπλάληεζε

εξσηεκαηνινγίνπ
ηεο

νκάδαο

(δνθηκή

κειέηεο

θαη

ηνπ
ησλ

ζπλεληεπθηψλ θαηά ηελ νπνία ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κε βάζε ηηο
παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο
απηήο, ζα γίλνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζην εξσηεκαηνιφγην κε ζηφρν λα ηθαλνπνηεζνχλ νη
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε επηηφπηαο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην, δειαδή
πιεξφηεηα, ζσζηή δνκή, νκαιή ξνή πιεξνθνξηψλ θαη θαηαλφεζεο απφ ηνλ εξσηνχκελν.

1Ο ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ
Πει. 22

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

«Δηήζηεο Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα
«Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα»

1.2.2.2 Γεηγκαηνιεςία πιεζπζκνχ αλαθνξάο
Γεηγκαηνιεςία πιεζπζκνύ αλαθνξάο ζε 800 ΜΜΔ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ
2011
Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ησλ δεηγκάησλ ηεο
έξεπλαο πεδίνπ ζε 800 ΚΚΔ, είλαη ε κέζνδνο ηεο «ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαηά ζπζηάδεο»
ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.
Απφ ηηο δηαζέζηκεο κεζνδνινγίεο δεηγκαηνιεςίαο, θξίλεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. Ρα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ
ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Ιακβάλνληαη

θαιύηεξεο

εθηηκήζεηο

ζε

ζχγθξηζε

κε

ηελ

απιή

ηπραία

δεηγκαηνιεςία, ηελ ζηξσκαηνπνηεκέλε θαη ηελ θαηά ζπζηάδεο.


Απαηηείηαη κηθξόηεξν κέγεζνο δείγκαηνο, θαζψο απηφ ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ
ηνπ πιεζπζκνχ.



Δμάγνληαη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε ζηξώκα θαη
είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ (π.ρ κεηαμχ
ησλ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ).



Δίλαη επθνιφηεξε ε εθινγή δείγκαηνο θαη ε εμέηαζή ηνπ εθφζνλ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπο (επηκεξίδνληαο π.ρ. ηνλ έιεγρν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, θιπ.).



Δίλαη εθηθηή ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ όηαλ δελ ππάξρεη ιίζηα δεδνκέλσλ.



Κεηψλεηαη ην θόζηνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα φηαλ ε αχμεζε
ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο
ηεο έξεπλαο.

Ζ κέζνδνο ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαηά ζπζηάδεο δεηγκαηνιεςίαο ζα

ρξεζηκνπνηεζεί

ζηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε επηρεηξήζεηο.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο σο πξνο ην αληηθείκελν ζα βαζηζζεί ζηελ
θσδηθνπνίεζε

ησλ

θιάδσλ

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

(NACE).

Κε

βάζε

ηελ

θσδηθνπνίεζε απηή είλαη εθηθηή πεξαηηέξσ ε νκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
θαηεγνξίεο θιάδσλ θαη ε «ζθηαγξάθεζε» ηεο επηρεηξεκαηηθήο θπζηνγλσκίαο αλά θάζε
εμεηαδφκελε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ, θαζψο θαη
ελδερφκελε «θαλνληθνπνίεζε» ζε θιαδηθνχο δείθηεο (π.ρ. ε θαηαλνκή επηρεηξήζεσλ σο
πξνο ην ζρεηηθφ ηνπο κέγεζνο απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε [average] ή ηε
δηάκεζν [median] ηηκή ζηνλ θιάδν).
Ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αληιείηαη απφ ηε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ICAP, ε
νπνία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 επηρεηξήζεηο θαη είλαη ε κεγαιχηεξε θαη
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πιεξέζηεξε ζην είδνο ηεο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ρνλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βάζε
δεδνκέλσλ (ICAP DataBank) πεξηιακβάλεη:


βαζηθά

ζηνηρεία

ηεο

επηρείξεζεο

φπσο

λνκηθή

κνξθή

θαη

ηζηνξηθφ

ηπρφλ

κεηαβνιψλ, έηνο ίδξπζεο, έδξα, εηαίξνη / κέηνρνη θαη δηνίθεζε, δξαζηεξηφηεηεο
(βαζηθή – ηπρφλ άιιεο), αθίλεηα, απαζρφιεζε, ζπκκεηνρέο θ.α.


πνηνηηθά

δεδνκέλα

ηεο

επηρείξεζεο

φπσο

πξντφληα

/

ππεξεζίεο,

πειάηεο,

πξνκεζεπηέο, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο (θαη ζρεηηθνί φξνη ζπλαιιαγήο), ζπλνιηθή
εηθφλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ζηνηρεία
ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ζέζε ζηνλ θιάδν θ.α.


νηθνλνκηθά δεδνκέλα

ηεο επηρείξεζεο φπσο κεηνρηθφ / εηαηξηθφ θεθάιαην,

νηθνλνκηθά δεδνκέλα

ηζνινγηζκνχ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη

δεκνζίεπζε

ηνπ,

αλάιπζε

παγίσλ,

απνζεκάησλ,

θεξδνθνξίαο,

ζηελ

δαπαλψλ,

ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ, δείθηεο δαλεηζκνχ θαη πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο,
ζηνηρεία πξνζσπηθνχ θ.α., ελψ ππνινγίδεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αξηζκνδεηθηψλ
(π.ρ. απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ, μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα, δείθηεο πεξηζσξίνπ
θέξδνπο θαη ξεπζηφηεηαο, κέζνη ρξφλνη εμφθιεζεο θηι.) Ζ βάζε δεδνκέλσλ
πεξηιακβάλεη

πιήξε

ζηνηρεία

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

πεξηζζφηεξσλ

ησλ

100.000 εηαηξεηψλ (ζε ρξνληθφ βάζνο 3εηίαο θαη άλσ).
Πεκεηψλεηαη γεληθφηεξα φηη ηα πξναλαθεξφκελα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεξνχληαη αλά έηνο
ζε βάζνο ρξφλνπ κέρξη ηελ πξψηε ρξνλνινγία δηαζεζηκφηεηαο απηψλ (π.ρ. ίδξπζε ηεο
επηρείξεζεο, πξψηε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ, έλαξμε παξαθνινχζεζεο ηεο επηρείξεζεο
θηι.). Δίλαη ζπλεπψο δπλαηή ε εμέηαζε ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη ε εχξεζε ηάζεσλ / ρξνληθψλ
κεηαβνιψλ γηα ηελ εμαγσγή πνζνηηθψλ ή θαη πνηνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (π.ρ. αχμνπζα ή
θζίλνπζα

πνξεία

επηρείξεζεο

ή

θαη

νιφθιεξνπ

θιάδνπ

ή

ππνθιάδνπ,

ηπρφλ

«πεξηνδηθφηεηα» δηαθπκάλζεσλ θηι).
Κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη εθηθηή φρη κφλν ε ρξήζε πιήζνπο πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα
ηελ δηακφξθσζε ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη ε εθκεηάιιεπζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
«βειηηζηνπνίεζε» ηνπ δείγκαηνο, π.ρ. ηελ εμαίξεζε επηρεηξήζεσλ πνπ αδξαλνχλ (έζησ θαη
αλ δελ έρνπλ πησρεχζεη ή ηεζεί ζε εθθαζάξηζε). Πε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
επηζπκεί ηελ εμαγσγή δείγκαηνο απφ ηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο δηαζέηεη,
απηά ζα δηαζηαπξσζνχλ κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο ICAP DataBank ψζηε λα
επηηεπρζεί ε κέγηζηε αμηνπηζηία ηνπ πιεζπζκνχ έξεπλαο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα δηεξεπλεζεί ην ελδερφκελν νκαδνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ

ζε

θαηεγνξίεο

επξχηεξσλ

θιάδσλ,

πξνθεηκέλνπ

λα

αλαδεηρζεί

κε

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ε παξαγσγηθή θπζηνγλσκία βαζηδφκελε ζηελ ζημαζία θαη ηελ θέζη
ηεο ανηαγυνιζηικόηηηαρ αλά θιάδν θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη λα πξνθχςεη
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επξχηεξε βάζε γηα ηελ εθηέιεζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Όπσο είλαη
γλσζηφ, ε νκαδνπνίεζε θαηά θσδηθνχο NACE βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο πξψηεο χιεο, ηνλ
βαζκφ επεμεξγαζίαο, ηνλ ηχπν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θιπ. Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
ρσξίο

λα

παξαγλσξίδεηαη

ε

βαζηθή

κνξθή

ηεο

παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο

θάζε

δξαζηεξηφηεηαο, ηα θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζ‟ απηή ηε
κνλνδηάζηαηε νπηηθή, δεδνκέλνπ φηη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ εζηηάδεηαη ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα

θαη

ηηο

απαηηήζεηο

ηεο

(θαηάξηηζε,

εμεηδηθεχζεηο,

αξηζκφο

απαζρνινχκελσλ θιπ). Ζ νκαδνπνίεζε παξέρεη επξχηεξν πιεζπζκφ ν νπνίνο αλακέλεηαη
λα δηεπθνιχλεη ηε ζηξσκαηνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο. Κηα
ελδεηθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα βαζηζζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

α/α

Γηςήθηνη Θσδηθνί NACE

Θαηεγνξία (επξχηεξνο θιάδνο)

1

01 έσο 14

Ξξσηνγελήο - Ιαηνκεία

2

15

Ρξφθηκα

3

17-18-19

Δλδχκαηα

4

20 έσο 40

Μχιν - Κέηαιιν

5

45

Θαηαζθεπέο

6

50

Απηνθίλεην

7

51

Σνλδξηθφ Δκπφξην

8

52

Ιηαληθφ Δκπφξην

9

55

Μελνδνρεία - Δζηηαηφξηα

10

80

Δθπαίδεπζε

11

60 έσο 99 (εθηφο απφ ηνλ 80)

Ξαξνρή πεξεζηψλ

Αλαιπηηθά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ:
Καηεγνξίεο
1ε

Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλά θαηεγνξία


επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, αγξνηηθέο θαη



επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο
εμφξπμεο (νξπρεία θαη ιαηνκεία)

2ε

επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο θαη παξαγσγήο ηξνθίκσλ
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Καηεγνξίεο

Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλά θαηεγνξία
θαη πνηψλ.

3ε

βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο :


παξαγσγήο

λεκάησλ

θαη

πθαζκάησλ

(θισζηνυθαληνπξγίεο),

4ε



θαηαζθεπήο γνπλαξηθψλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ



βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο μχινπ θαη επίπισλ,



βηνηερλίεο εθηππψζεσλ,



βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ,



βηνηερλίεο πιαζηηθψλ θαη γπαιηνχ,



βηνηερλίεο

παξαγσγήο

δνκηθψλ

πιηθψλ

(ηζηκέλην,

αζβέζηεο θιπ),


βηνηερλίεο

παξαγσγήο

κεηάιισλ

θαη

κεηαιιηθψλ

πξντφλησλ θαη επίπισλ,


επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο κεραλψλ, εμνπιηζκνχ, ηαηξηθψλ
νξγάλσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

5ε



επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
θιάδν (ρσκαηνπξγηθέο, πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο)

6ε



εξγνιάβνη θαηαζθεπήο έξγσλ.



επηρεηξήζεηο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηνλ

θιάδν

ηνπ

απηνθηλήηνπ


ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ,



πξαηήξηα πψιεζεο θαπζίκσλ,



πιπληήξηα,



θαλνπνηεία, θιπ.

7ε

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο πψιεζεο αγαζψλ.

8ε

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ.

9ε

επηρεηξήζεηο εζηηαηνξίσλ, θαη μελνδνρείσλ.

10ε

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη ζρνιέο, ηα θξνληηζηήξηα, γπκλαζηήξηα θιπ.

11ε

επηρεηξήζεηο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη
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Καηεγνξίεο

Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλά θαηεγνξία
ππεξεζηψλ (εθηφο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία). Δηδηθφηεξα
πεξηιακβάλνληαη :


ππεξεζίεο κεηαθνξψλ,



ηαμηδησηηθά γξαθεία,



ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο,



αζθάιεηεο,



ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο,



κεζίηεο,



επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ,



ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ (θαη πιεξνθνξηθήο),



ππεξεζίεο πγείαο,



ππεξεζίεο ςπραγσγίαο,



ππεξεζίεο θξνληίδαο αλζξψπνπ (θνκκσηήξηα θιπ) θαη
ινηπέο ππεξεζίεο.

Ρν

δείγκα

ζα

επηιερζεί

απφ

ην

ζπλνιηθφ

πιεζπζκφ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

κε

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία αλά επξχηεξν θιάδν θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ωο
πξνο ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαηαξράο ζα αθνινπζεί ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο,

ζα

δηεξεπλεζεί

φκσο

θαη

ην

ελδερφκελν

εληαίαο

αληηκεηψπηζεο

φκνξσλ

πεξηθεξεηψλ κε παξεκθεξή γλσξίζκαηα (π.ρ. Β. – Λ. Αηγαίν) ή άιισλ επξχηεξσλ νκάδσλ
πεξηθεξεηψλ (π.ρ. πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο - πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ - πεξηθέξεηεο
ζηαδηαθήο

εμφδνπ),

θαζψο

θαη

(αληίζηξνθα)

ηεο

δηαθξηηήο

αληηκεηψπηζεο

ησλ

κεγαιχηεξσλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (θπξίσο ηεο πξσηεχνπζαο) ιφγσ κεγάινπ
κεγέζνπο θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δνκή θαη ηε δνκή ηεο
απαζρφιεζεο. Πηε δηαδηθαζία ζα ιεθζεί ππφςε ν απφιπηνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αλά
επξχηεξν θιάδν θαη πεξηνρή, ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ έρεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο θαη
θάπνηεο θνξέο είλαη αξθεηά κηθξφ (κε απνηέιεζκα λα κελ ελδείθλπηαη, κεηαμχ άιισλ θαη
γηα ην ιφγν απηφ, ε ηπραία δεηγκαηνιεςία).
Ζ ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ζα γίλεη κε βάζε ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηεο θάζε
θιαδηθήο νκάδαο. Έηζη, ην δείγκα ζηελ νκάδα επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ κε ιίγεο
επηρεηξήζεηο ζα είλαη κεγαιχηεξν σο πνζνζηφ, απφ ην δείγκα ελφο θιάδνπ κε πνιιέο
επηρεηξήζεηο. Κε απηή

ηε δηαδηθαζία, εμαζθαιίδεηαη

ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ
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δηαθφξσλ θιάδσλ (ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ζα ραζνχλ ζεκαληηθά πνηνηηθά ζηνηρεία
επηκέξνπο θιάδσλ ιφγσ κηθξνχ πιεζπζκνχ θαη άξα πνιχ κηθξνχ δείγκαηνο).
Πηε ζπλέρεηα θαη αθνχ πξνθχςεη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ – δεηγκάησλ αλά πεξηνρή
θαη θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο, επηιέγεηαη κε κεξηθψο ηπραίν ηξφπν ν αξηζκφο ησλ
δεηγκάησλ. Γειαδή, ζην εζσηεξηθφ θάζε θαηεγνξίαο, αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή θαη ην
βάξνο θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ζα ηεξεζεί κηα εζσηεξηθή ηζνξξνπία ζηελ επηινγή ησλ
δεηγκάησλ. Κεηαμχ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε επηινγή ζα είλαη ηπραία.
Ξξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο
ηεο έξεπλαο (άξλεζε ή κε εχξεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ δείγκαηνο) ζα επηιερζεί ζε
θάζε πεξηνρή θαη ζε θάζε θαηεγνξία θιάδσλ, έλα θχξην θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα
επηρεηξήζεσλ. Ζ επηινγή θαη ησλ δχν δεηγκάησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ
ηξφπν (κεξηθψο ηπραίν). Γειαδή, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κηαο πεξηνρήο ζα
επηιεγεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ θαη ζα απνηειεί ην θχξην δείγκα.
Αθνινχζσο

ζα

επαλαιακβάλεηαη

ε

ίδηα

δηαδηθαζία

ε

νπνία

ζα

νδεγήζεη

ζην

ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα. Ρν νιηθφ κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζην
απφ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα φπνηα
πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ.
Γεσγξαθηθά, ε έξεπλα ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο Διιάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ηε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε Γηνηθεηηθά
Γηακεξίζκαηα (NUTS ΗΗ).
Πε θάζε πεξίπησζε, ζα ηεξεζεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ
σο πξνο ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην κέγεζνο
επηρείξεζεο.

Δπηινγή 100 θνξέσλ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2012
Ζ επηινγή ησλ 100 θνξέσλ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2012, ζα γίλεη θαηφπηλ ζηάζκηζεο
ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη
εθπξνζψπσλ ησλ ΚΚΔ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ ππνζηήξημε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηακφξθσζεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ ΚΚΔ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηεο γεσγξαθηθή δηάζηαζε.
Δηδηθφηεξα,

γηα

ηελ

επηινγή

ηνπ

δείγκαηνο

ησλ

100

εθπξνζψπσλ

θνξέσλ

θαη

νξγαλψζεσλ, ζα θαηαγξαθνχλ νη δηάθνξνη θνξείο θαη νξγαλψζεηο, ζα αμηνινγεζεί ε
ζπνπδαηφηεηά ηνπο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, θαη αθνχ ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε γεσγξαθηθή
δηαζπνξά ηνπο, νη θνξείο θαη νξγαλψζεηο ζα ρσξηζζνχλ ζε 10-15 κεγάιεο θαηεγνξίεο. Θα
θαηαβιεζεί

θάζε

πξνζπάζεηα

ψζηε

λα

ιεθζεί

ζπλέληεπμε

εηο

βάζνο

απφ

ηνλ

«ζεκαληηθφηεξν» θνξέα-εθπξφζσπν θάζε θαηεγνξίαο θαη κφλν ζε πεξίπησζε ηζρπξήο
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άξλεζεο απηφο ζα αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ επφκελν ζεκαληηθφηεξν. Νη πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πεπεηξακέλα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ
Ππκβνχινπ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο θνξέσλ:


πνπξγεία:
o

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ

o

πνπξγείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο



Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο



Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο



Δπηκειεηήξηα (ζε επηιεγκέλεο πεξηθέξεηεο)



Θαηά ηφπνπο εκπνξηθνί ζχιινγνη



Ηλζηηηνχηα



ΠΔΒ



ΠΒΒΔ



ΔΒΔΑ



ΔΝΚΚΔΣ



ΓΔΠΒΔΔ



ΗΝΒΔ



ΘΔΞΔ



Δπηιεγκέλα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ΚΚΔ



θιπ

1.2.2.3 Γηελέξγεηα έξεπλαο πεδίνπ
1. ΈΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ Δ 800 ΜΜΔ
Ζ έξεπλα ζα εθηειεζζεί κε ηε κέζνδν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κέζσ ηειεθσληθήο
επαθήο. Θα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλνιηθά ηέζζεξηο ηειεθσληθέο θιήζεηο (1 αξρηθή
θαη 3 επαλαθιήζεηο) γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ηηο επηιεγκέλεο
επηρεηξήζεηο, ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ή/θαη εκέξεο. Πηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν
δπλαηφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε –αλ κεηά ηηο ηέζζεξηο
ηειεθσληθέο θιήζεηο- δελ δηεμαρζεί ζπλέληεπμε, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο επηιεγκέλεο
επηρείξεζεο κε ηελ επφκελε επηρείξεζε ζηε ιίζηα.
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Ζ φιε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζα απνηππσζεί ζε έλα «πξσηφθνιιν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ», ζε ηξφπν ψζηε ε ηππνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ λα δηαζθαιίδεη φηη ε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ζα επεξεαζηεί ζε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ ππνθεηκεληθή
θξίζε ηνπ θάζε επηκέξνπο εξεπλεηή.
Ζ έξεπλα παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο απφ ππεχζπλν έξεπλαο
πεδίνπ. Θάζε νκάδα εξεπλεηψλ επηβιέπεηαη απφ επηζεσξεηή ν νπνίνο βνεζά ζην έξγν ηνπ
ηνλ ππεχζπλν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη αθνινπζεί νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ
απηνχ. Όινη νη επηζεσξεηέο ειέγρνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Κέζα ζηα
βαζηθά θαζήθνληα ησλ επηζεσξεηψλ είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο δηεμαγσγήο
ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπ θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο
δνπιεηάο ηεο νκάδαο ηνπ.
Ν θαηάιιεινο εξσηώκελνο είλαη είηε ν ηδηνθηήηεο (πξνθεηκέλνπ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο,
πξνζσπηθέο, ΝΔ/ ΔΔ, θιπ.), είηε ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα /
νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο (πξνθεηκέλνπ γηα κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο).
Απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ 800 ζπκπιεξσκέλσλ
θαη ειεγκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011. Θα παξαδνζνχλ
ην πιήξεο δείγκα επηρεηξήζεσλ, ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε
θσδηθνπνίεζε απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (lookup tables).

2. ΈΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ Δ 100 ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΗΜΔΡΙΓΑ
Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, πεξηιακβάλεη ηελ δηεμαγσγή κίαο εηδηθήο έξεπλαο πξνζσπηθψλ
ζπλεληεχμεσλ «εηο βάζνο» κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ζε δείγκα 100 εθπξνζψπσλ,
«αληηπξνζσπεπηηθψλ» ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ησλ ΚΚΔ. Πην πιαίζην
απηήο ηεο έξεπλαο ν Πχκβνπινο ζα αμηνπνηήζεη ηηο ηερληθέο ησλ νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ
(focus groups) θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο (in depth personal
interviews). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ ζηελ πνηνηηθή θάζε ηνπ έξγνπ,
πξνζβιέπεη

ζηε

„δηείζδπζε‟

θαη

αλάδεημε

ησλ

βαζχηεξσλ

αληηιήςεσλ,

αλαγθψλ,

πξνβιεκάησλ θαη επηδηψμεσλ ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ θιάδσλ ησλ
ΚΚΔ.
Νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο απηήο είλαη :


Θαη‟ αξράο είλαη ρξήζηκν αθ‟ εαπηνχ λα γλσξίδνπκε ηηο απφςεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ησλ ΚΚΔ ζε ζρέζε κε φια ηα ππφ
δηεξεχλεζε ζέκαηα, ζθέςεηο θαη απφςεηο νη νπνίεο γίλνληαη απφ κηα πην «καθξν»
νπηηθή γσλία, θαη λα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ζε πνηφ κέηξν απηέο ηαπηίδνληαη κε ηηο
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αληίζηνηρεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ή αθφκε κε πνηέο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηψλ
ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν,


Δλ ζπλερεία, νη αλαιχζεηο ησλ «ζπδεηήζεσλ εηο βάζνο» κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ΚΚΔ

ζα

ζπλδξάκνπλ

πνιχ

ζεηηθά

ζηε

δηακφξθσζε

ελφο

νπζηαζηηθνχ

εξσηεκαηνινγίνπ πνζνηηθήο έξεπλαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο,


Αθφκε, ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ε επαθφινπζε
δηακφξθσζε

πξνηάζεσλ

βειηίσζεο

ζα

βγνπλ

ηδηαίηεξα

σθειεκέλεο

απφ

ζπδεηήζεηο-ζπλεληεχμεηο εηο βάζνο κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ησλ
ΚΚΔ, φηαλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε πνζνηηθή έξεπλα.
Ν Πχκβνπινο ζηελ ελφηεηα απηή αλαιακβάλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη

100 ζπλνιηθά

ζπλεληεχμεηο. Ρν εκη-δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζα είλαη ζηελ νπζία έλαο αξθεηά αλνηθηφο
νδεγφο ζπλέληεπμεο, ην νπνίν αθνχ εθπνλεζεί απφ ηνλ Κειεηεηή ζα ππνβιεζεί ζηνλ
ΔΝΚΚΔΣ πξνο παξαηεξήζεηο θαη ηειηθή δηακφξθσζε θαη έγθξηζε.
Νη ζπλεληεχμεηο ζα πινπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ πεπεηξακέλα ζηειέρε ηνπ Ππκβνχινπ,
εκπιεθφκελα ζε πνιιέο θάζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Ρν debriefing, ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ, πηλαθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε
εξκελεία ηνπο ζα πινπνηεζνχλ επίζεο απφ πεπεηξακέλα ζηειέρε, εκπιεθφκελα ζε πνιιέο
θάζεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Πην πιαίζην ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο πεδίνπ, γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ
2012, ν Πχκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδαο.
Πθνπφο ηεο εκεξίδαο είλαη λα εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ γηα ηελ
εηήζηα έθζεζε ηνπ 2012 θαη ν βαζκφο ελζσκάησζεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο
εκπιεθφκελνπο, νη πξνηάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ εηήζηα
έθζεζε ηνπ 2011. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εκεξίδαο είλαη ε δεκηνπξγία πάλει, ην
νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, αθαδεκατθνχο, εθπξνζψπνπο θνξείο ηεο
αγνξάο, θαη δηακνξθσηέο πνιηηηθψλ αληαγσληζηηθφηεηαο.
Ν ξφινο ηνπ πάλει είλαη


αθελφο, ε εξκελεία θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη ε
πεξαηηέξσ

θαζνδήγεζε

ζπζηεκαηηθέο

ηεο

πξνβιέςεηο

νκάδαο
ησλ

έξγνπ

πξνθεηκέλνπ

ζηξαηεγηθψλ

λα

δηαηππσζνχλ

κεηαβνιψλ

ζε

ζέκαηα

θνξέσλ

αγνξάο

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη


αθεηέξνπ,

ε

επαηζζεηνπνίεζε

θαη

θηλεηνπνίεζε

ηεο

θαη

δηακνξθσηψλ πνιηηηθψλ αληαγσληζηηθφηεηαο.
Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ πάλει ζα ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζεο παξάκεηξνη:
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1. Αξηζκόο: Ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην πάλει ζα πξέπεη λα
είλαη ηθαλφο λα δηαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία
ζηνπο

ηνκείο

ελδηαθέξνληνο,

ρσξίο

σζηφζν

λα

δεκηνπξγνχληαη

ηδηαίηεξα

πνιππιεζή θαη γηα ην ιφγν απηφ δπζιεηηνπξγηθά ζρήκαηα.
2. ύλζεζε: Πηφρνο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ πάλει λα δηαζθαιίδεη επξεία εκπεηξία θαη
επηζηεκνληθή

εμεηδίθεπζε

ζε

φιεο

ηηο

παξακέηξνπο

πνπ

επηδξνχλ

θαη

δηακνξθψλνπλ ζηνηρεία αληαγσληζηηθφηεηαο ηδίσο:


Θέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ



Θέκαηα ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο



Θέκαηα απαζρφιεζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ζχλζεζε ηνπ πάλει ζα πεξηιακβάλεη: αθαδεκατθνχο, εξεπλεηέο
θαη εκπεηξνγλψκνλεο κε εμεηδίθεπζε ζηα ζέκαηα ηνπ έξγνπ, επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εθπξνζψπνπο ζπιινγηθψλ
θνξέσλ, ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δηακνξθσηέο δεκφζησλ πνιηηηθψλ.
3. Αληηπξνζώπεπζε θνξέσλ: Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζεσξεί θξίζηκεο ζεκαζίαο
γηα

ηελ

ιεηηνπξγία

ησλ

πάλει

ηελ

ηθαλνπνηεηηθή

αληηπξνζψπεπζε

ησλ

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα αμηνπνηεζεί ε
εκπεηξία ησλ θνξέσλ απηψλ θαη αθεηέξνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επαηζζεηνπνίεζε θαη
θηλεηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ, αλάινγα πάληα κε ην ραξαθηήξα ηνπ θάζε
πάλει. Δλδεηθηηθά νη θνξείο απηνί πεξηιακβάλνπλ Δπηκειεηήξηα (Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ, Μελνδνρεηαθφ, θιπ), Ππιινγηθνχο θνξείο επηρεηξήζεσλ (ΠΔΒ, ΠΒΔΔ,
ΓΠΔΒΔΔ, ΔΠΔΔ, ΠΑΡΔ), εθπξνζψπνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ (ΔΔΡ) θαη
εθπξνζψπνπο εξγαδνκέλσλ. Πην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη επίζεο ε ζπκκεηνρή
αλψηεξσλ

ζηειερψλ

εκπιεθφκελνπο

ζε

ηεο

ζέκαηα

δεκφζηαο

δηνίθεζεο

αληαγσληζηηθφηεηαο

κε

πξνέιεπζε

απφ

θνξείο

θαη

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηνπ έξγνπ.
4. Δπηινγή ζπκκεηερόλησλ
Ρα επηκέξνπο κέιε ησλ πάλει ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ελψ ε ηειηθή επηινγή ζα
γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

1.2.2.4 Γέθα θιαδηθέο αλαιχζεηο θαη ηξία δίθηπα επηρεηξήζεσλ γηα θάζε εηήζηα
έθζεζε
Ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε θιαδηθή αλάιπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ ΚΚΔ ζε 10 θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ηνκείο κεηαπνίεζεο θαη ζε ηξία
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δίθηπα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2011 θαη ζε 10 θιάδνπο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζε ηνκείο ππεξεζηψλ θαη εκπνξίνπ θαη ζε ηξία δίθηπα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
εηήζηα έθζεζε ηνπ 2012. Πε απηή ηελ αλάιπζε ζα θαηαγξαθνχλ κεγέζε φπσο ην κέγεζνο
ηεο αγνξάο θάζε θιάδνπ θαη δηθηχνπ, ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, ηα κεξίδηα ησλ
θπξηνηέξσλ εηαηξεηψλ, ηελ εγρψξηα παξαγσγή.

1. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 10 ΚΛΑΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΣΗΙΑ ΈΚΘΔΗ ΣΟΤ 2011 ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΈΚΘΔΗ ΣΟΤ 2012
Αλαθνξηθά κε ηηο θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην αλ
απηέο είλαη ΚΚΔ θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο ζπκβνιήο ηνπο θαη ζα απνηππσζνχλ ηα
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηηο πξννπηηθέο
εμέιημεο θιπ
Ρέινο ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΚΚΔ αλά πεξηνρή.
Ζ

κεζνδνινγηθή

πξνζέγγηζε

πνπ

ζα

ρξεζηκνπνηεζεί

γηα

ηηο

θιαδηθέο

αλαιχζεηο

απνηππψλεηαη ζηα απφκελα βήκαηα.


ΓΔΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΚΛΑΓΟΤ

1. ύνοτη
Ζ κειέηε εμέηαζεο θιάδνπ ή κειέηε αγνξάο επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο θχξηα ζεκεία:


παξνπζηάδεη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην



αλαιχεη ηε δνκή ηεο δήηεζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ



θαηαγξάθεη ηε δνκή ηεο πξνζθνξάο θαη παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο
θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο



εθηηκά ην κέγεζνο αγνξάο ηνπ ππφ εμέηαζε θιάδνπ (θαηλνκεληθή θαηαλάισζε), ηηο
επελδχζεηο, ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη ην ηζνδχγην εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ



ηέινο, αμηνινγεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ θάζε θιάδνπ

2. Ωθέλειερ
Νη

κειέηεο

θιάδσλ

παξέρνπλ

νινθιεξσκέλε

πιεξνθφξεζε

γηα

ηελ

πθηζηάκελε

θαηάζηαζε ελφο θιάδνπ, εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα, δίδνληαη πξνηάζεηο θαη γεληθά
δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν.
Απνηεινχλ ην πξψην βήκα γηα νπνηαδήπνηε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
(ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ, θιπ), αιιά θαη ηε βάζε πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ
κειινληηθφ

ζρεδηαζκφ

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δξάζεο.

Απνηεινχλ

ινηπφλ

ην

κέζν

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ιήςεο επελδπηηθήο απφθαζεο θαη αγνξάο. Ζ ζπκβνιή ηνπο είλαη
ζεκαληηθή, θαζψο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο

1Ο ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ
Πει. 33

ICAP GROUP AE
Δπηρεηξεκαηηθή Ξιεξνθφξεζε,
Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη
πεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο

«Δηήζηεο Δθζέζεηο γηα ηα έηε 2011, 2012 κε ζέκα
«Η θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα»

κηαο επηρείξεζεο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν ή θαη ηελ επηηπρή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζ‟
απηφλ. Ζ έξεπλα αγνξάο απνηειεί ην “κλειδί ζηην όποια επισειπημαηική απόθαζη”. Κηα
επηρεηξεκαηηθή απφθαζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο.
Ξεξαηηέξσ, φκσο, δχλαληαη λα ρξεζηκεχζνπλ θαη ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο σο
εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ βαζηζκέλσλ ζε αλαιπηηθή θαη επίθαηξε
γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη γεληθφηεξα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.
3. Μεθοδολογία εκπόνηζηρ
Πηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα εθπφλεζεο κηαο θιαδηθήο κειέηεο:
ηάδιο 1ο:
Θαζνξηζκφο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ πνπ ζα εμεηαζζνχλ ζηε κειέηε. Ππλνπηηθή
πξνέξεπλα. Πρεδηαζκφο θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ. Ν κειεηεηήο
ελεκεξψλεηαη γηα ην εάλ έρνπλ εθπνλεζεί πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
θιάδν ή αθφκε θαη γηα παξεκθεξείο θιάδνπο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί. Πην
ζηάδην απηφ γίλεηαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηπρφλ δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν (εκεξήζην,
πεξηνδηθφ).
ηάδιο 2ο:
Δληνπηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν – ππνθιάδν,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ην δείγκα ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζπλεληεχμεηο. Γεδνκέλνπ φηη ζα πξνεγεζεί ε έξεπλα πεδίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ην δείγκα
ζα έρεη ήδε θαζνξηζηεί.
ηάδιο 3ο:
Πρεδηαζκφο

ηεο

δνκήο

ησλ

πεξηερνκέλσλ

ηεο

κειέηεο

θαη

ηνπ

αληίζηνηρνπ

εξσηεκαηνινγίνπ. Ρν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα θαηαξηηζηεί ζηελ έξεπλα πεδίνπ ζα
πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ ζα ππνβνεζήζνπλ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ.
ηάδιο 4ο:
Ππιινγή θαη πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεπηεξνγελείο
πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ρα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ΔΠΔ, πνπξγεία, Ππλδέζκνπο
θ.ι.π.
ηάδιο 5ο:
Ππιινγή ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ζ ζπιινγή
ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα ζα βνεζήζνπλ λα δηακνξθσζεί
κηα πιήξε θαη φζν ην δπλαηφ πην εκπεξηζηαησκέλε «εηθφλα»

γηα ηνλ θιάδν θαη ηηο

πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπ.
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ηάδιο 6ο:
Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηφζν απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξσηνγελείο φζν θαη απφ
δεπηεξνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ, ηελ εθηίκεζε ησλ «πνζνηηθψλ» ζηνηρείσλ θαη ηελ δηαρξνληθή
εμέιημή ηνπο (π.ρ. κεγέζε παξαγσγήο, εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ, θαηαλάισζεο), ηελ
θαηαγξαθή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ
δηαθαίλνληαη, ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ψζηε λα πξνθχςνπλ νη αλάινγεο κειινληηθέο
εμειίμεηο ηφζν απφ πιεπξάο δήηεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ, φζν θαη απφ πιεπξάο
επηρεηξήζεσλ.
ηάδιο 7ο:
Ππγγξαθή ηεο κειέηεο. Πην ηέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχληαμε – ζπγγξαθή ηεο κειέηεο,
ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ησλ πεξηερνκέλσλ. Ξξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηε ζσζηή δηαηχπσζε ησλ ιέμεσλ, ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ, ψζηε ην θείκελν λα
είλαη επθφισο θαηαλνεηφ, λα κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη «θελά»
ζηνλ αλαγλψζηε.
ηάδιο 8ο:
Έιεγρνο. Ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή θαη ελ ζπλερεία
απφ ζρεηηθφ εκπεηξνγλψκνλα.
4. Πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ
Ξξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κηα θιαδηθή κειέηε ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιερζεί ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ
είλαη επαξθή ηα ζηνηρεία, ε κειέηε δελ ζα είλαη επηηπρήο.

2. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΛΤΗ Δ ΣΡΙΑ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ
ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΈΚΘΔΗ ΣΟΤ 2011 ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΣΗΙΑ ΈΚΘΔΗ ΣΟΤ 2012
Ρα δίθηπα απνηεινχληαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ έλα
ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο παξαγσγή,
δηαλνκή θηι. εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα.
Ρα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη απφ:


Θνηλή Πηξαηεγηθή: Ρα κέιε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα έρνπλ θνηλφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν.
Πηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ν ζηφρνο είλαη ε βησζηκφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηεο
επηκέξνπο επηρείξεζεο αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
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Βαζηθέο

δεμηφηεηεο:

Θάζε

επηρείξεζε

πνπ

ζπκκεηέρεη

ζε

θάπνην

δίθηπν

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνζζέηεη κία αμία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα αλάινγα κε απηφ
πνπ εθείλε μέξεη λα θάλεη θαιχηεξα.


Παθή ζπκθσλία: Ρν είδνο ηεο ζπκθσλίαο κπνξεί λα είλαη απφ έλα ηππηθφ θαη
απζηεξφ ζπκβφιαην έσο θαη άηππε πξνθνξηθή ζπκθσλία.



Δκπηζηνζχλε:

Βαζηθή

πξνυπφζεζε

ηεο

ζπλεξγαζίαο

είλαη

ε

εκπηζηνζχλε.

Ππγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε πεπνίζεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φηη νη
νπνηεζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο ή δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην
ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ην νπνίν δελ αληηβαίλεη ζην αηνκηθφ ζπκθέξνλ.


Ρερλνινγία:

H

αλάπηπμε

ηεο

ηερλνινγίαο

επηηξέπεη

ηελ

άκεζε

κεηαθνξά

πιεξνθνξηψλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη κεηψλεη δξαζηηθά ην ρξφλν θαη ην
θφζηνο

ησλ

ζπλαιιαγψλ,

επηηξέπνληαο

ζε

μερσξηζηέο

επηρεηξήζεηο

λα

ζπκπεξηθέξνληαη σο κία.
Ν Πχκβνπινο γηα ηελ θάζε εηήζηα έθζεζε ζα εμεηάζεη ηξία δίθηπα επηρεηξήζεσλ,
δηαθνξεηηθά

γηα

θάζε

εηήζηα

έθζεζε.

Ν

Πχκβνπινο

ζα

δηεξεπλήζεη

ηελ

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ΚΚΔ γηα ην θάζε δίθηπν θαη ζα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ
απνηεινχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ΚΚΔ. Ν Πχκβνπινο ζα εμεηάζεη ηε δπλακηθή ηεο
θάζε επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη, πξνθεηκέλνπ λα δεηρζεί θαηά πφζν
αληαγσληζηηθή κπνξεί λα γίλεη κία ΚΚΔ φηαλ ιεηηνπξγεί θάησ κηα «νκπξέια» ελφο δηθηχνπ
επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ζα εμεηαζζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ζε
επίπεδν δηθηχνπ φζν θαη κεκνλσκέλα ε θάζε κία επηρείξεζε. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηθηχσλ
ν Πχκβνπινο ζα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζε δχν
επίπεδα:


1ν επίπεδν είλαη ε θιαδηθή αλάιπζε ηεο θάζε κηαο ΚΚΔ πνπ απνηειεί ην δίθηπν θαη



2ν επίπεδν είλαη ε θιαδηθή αλάιπζε ηνπ πξντφληνο ή/θαη ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη
ή/θαη παξέρεηαη κέζα απφ ην δίθηπν ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ην θάζε
πξντφλ ή/θαη ππεξεζία θαηαηάζζεηαη.

1.2.3 Δλόηεηα Γ: Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθόξεζεο
1.2.3.1 Ξνηνηηθή αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ
Πην πιαίζην απηήο ηεο ελφηεηαο ν Πχκβνπινο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ θξάηε κέιε ηεο ΔΔ,
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θαζψο θαη απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα γξαθείνπ θαη ηηο άιιεο δχν
έξεπλεο πεδίνπ ζε επηρεηξήζεηο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο ησλ ΚΚΔ.
Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ επηθεληξψλεηαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
θαη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία πνπ δηακνξθψλνπλ
πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΚΚΔ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο:


Έξεπλα & Καηλνηνκία
o

Ξαξνρή εηδηθψλ θηλήηξσλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε πςειψλ ηερλνινγηψλ

o

Δλίζρπζε ηεο αθνκνίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απφ ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο κέζσ θάιπςεο ηνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο θαη εξγαζίαο εξεπλεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζε απηέο (απφ εξεπλεηηθά θέληξα ή επηρεηξήζεηο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο)

o

Γεκηνπξγία θαη ζηήξημε θέληξσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αξηζηείαο θαη
δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο.

o

Πηήξημε

κηθξνκεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ

(ΚΚΔ)

ζρεηηθά

κε

ηελ

αμηνπνίεζε

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη θαηλνηνκηψλ, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηνπο
εθκεηάιιεπζε.
o

Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.



Απνδνηηθόηεηα

ηεο

θξαηηθήο

ιεηηνπξγίαο-πεξηνξηζκόο

γξαθεηνθξαηίαο,

εμνξζνινγηζκόο εζόδσλ θαη δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο
o

Γηνηθεηηθφο

εθζπγρξνληζκφο

ηεο

δεκφζηαο

δηνίθεζεο

θαη

βειηίσζε

ηνπ

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
o

Ξξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ
ηεο γξαθεηνθξαηίαο



Αλζξώπηλν Γπλακηθό, Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε θαη ύλδεζε κε ηελ Αγνξά
Δξγαζίαο
o

Ππλερήο θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηε γλψζε θαη ηελ
θαηλνηνκία

o

Δμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
παξνρή κεγαιχηεξσλ θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζε ηδηψηεο γηα
νξγάλσζε ή παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο.

o

Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ
Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΘΔΘ)
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o

Γηεχξπλζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ,
θαζψο θαη δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ



Απινπνίεζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ

δηαδηθαζηώλ

θαη

ππνβαιιόκελσλ

ίδξπζεο

θαηάξγεζε

δηθαηνινγεηηθώλ,

θαη

έλαξμεο

πεξηηηώλ

ιεηηνπξγίαο

δηαδηθαζηώλ·

ηππνπνίεζε

ηδξπηηθήο

λέσλ

απινπνίεζε
πξάμεο

θαη

δηεύξπλζε ηεο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο
o

Αλαβάζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΘΔΡΑ θαη κεηεμέιημή ηνπο ζε έλα δίθηπν
one stop shop κε πιήξεηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηηο επελδχζεηο

o

Λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ
δηαθνξψλ

o

Ξεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
θπξίσο πξνο φθεινο ησλ ΚΚΔ.

o

Σαξηνγξάθεζε ησλ ΚΚΔ, πνπ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν εθαξκνγήο
ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ

o

Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη λνκψλ



Πεξηβάιινλ
o

Ξαξνρή θηλήηξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε
απνβιήησλ απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε πξάζηλεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο

1.2.3.2 Ξνηνηηθφο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ
Έιεγρνο νξζήο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ
Όια ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζα ειεγρζνχλ παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ γηα λα
δηαπηζησζεί ε ζσζηή θαη πιήξεο ζπκπιήξσζή ηνπο.
Ππγθεθξηκέλα, ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ζπκπιήξσζε ησλ παξαιείςεσλ ηνπ εξεπλεηή
ή / θαη δηφξζσζε ηπρφλ ιαλζαζκέλσλ ή αλαθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ.
Ξξαγκαηνπνηνχληαη

φινη

νη

απαξαίηεηνη

έιεγρνη

ψζηε

ηα

εξσηεκαηνιφγηα

πνπ

παξαδίδνληαη γηα δηάηξεζε θαη ειεθηξνληθή επεμεξγαζία λα είλαη πιήξε θαη λα κελ
πεξηέρνπλ εκθαλή ιάζε.
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Έιεγρνο νξζήο εηζαγσγήο εξσηεκαηνινγίσλ
Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη απεπζείαο απφ ηνπο ζπλεληεπθηέο. Πηε ζπλέρεηα ζα
ειεγρζεί ε νξζφηεηα ηεο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ (validation). Απφ ηελ εκπεηξία καο
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε εηζαγσγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ν
έιεγρφο ηνπο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζηνηρείσλ
θαη ηεο απαηηνχκελεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δεδνκέλνπ φηη πνιιέο κεηαβιεηέο αλακέλεηαη
λα είλαη αλνηθηέο. Πηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο έξεπλαο, νη ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο:


κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζα γίλεη έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζε κηα πξψηε θάζε, ηηο απαληήζεηο ηνπ
θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο πνπ έπξεπε ν θάζε ζπλεληεπθηήο λα ζπκπιεξψζεη κεηά
απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Κε απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη δπλαηφ λα
εληνπηζηνχλ ηα πξνβιεκαηηθά εξσηεκαηνιφγηα θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
δηνξζψζεηο. Πην ζηάδην απηφ, νη ζεκαληηθφηεξεο δηνξζψζεηο αθνξνχλ θαηά θχξην
ιφγν παξαιείςεηο ζηνηρείσλ.



κε ηε βνήζεηα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ινγηθνί έιεγρνη
κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ απαληήζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο.
«ινγηθφο

έιεγρνο»,

ελλννχκε

ηε

δηαδηθαζία

ζπζρέηηζεο

Κε ηελ έλλνηα
κεηαμχ

δχν

ή

πεξηζζνηέξσλ εξσηήζεσλ απφ ηηο νπνίεο, νη απαληήζεηο κεξηθψλ απφ απηψλ
εμαξηψληαη ή ζρεηίδνληαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πξψηε εξψηεζε.

1.2.3.3 Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
Πην ζηάδην απηφ γίλεηαη

ε επεμεξγαζία ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ, ην πξψην

ζηάδην ηεο νπνίαο είλαη ε αλάιπζε κε-απφθξηζεο (non-response analysis). Ρν πξφβιεκα
ησλ ειιηπψλ δεδνκέλσλ (missing values) είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην δχζθνια
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη ν ηξφπνο
επίιπζεο ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο πνπ
ζα αθνινπζήζεη.
Ρα ειιηπή δεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε απφ ηελ άξλεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα
απαληήζεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο (item non-response), είηε απφ ηελ άξλεζε
ηνπ εξσηψκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα (unit non-response). Φπζηθά νη βάζεηο κε
ηα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θαηαρσξήζεηο γηα κνλάδεο πνπ δελ έδσζαλ θακία
απάληεζε, φκσο θαη απηφ ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε απηφ ην ζηάδην ηεο
κειέηεο, δειαδή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ ζα
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ζπιιερζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο κε-απφθξηζεο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο
θαηαρσξνχληαη θαη απηά ζηηο αληίζηνηρεο βάζεηο.
Πηελ πξψηε πεξίπησζε (item non-response) ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη εθηίκεζεο ησλ
ειιηπψλ δεδνκέλσλ (imputation methods), φπσο γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ινγηζηηθή
παιηλδξφκεζε, hot decking κέζνδνη θιπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
κεζφδσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη βάζεη ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ ηα νπνία
θαζηζηνχλ ηνλ αλαιπηή ηθαλφ λα επηιέμεη ηελ βέιηηζηε κέζνδν γηα θάζε εθαξκνγή. Ρα
θξηηήξηα επηινγήο κεζφδνπ εθηίκεζεο ειιηπψλ δεδνκέλσλ βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ζχγθξηζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εθηίκεζήο ηνπο.
Πε θάζε πεξίπησζε νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ θαη εθηηκήζεσλ πξέπεη λα αλαιχνληαη
επαξθψο θαηά ηελ ηειηθή κειέηε. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έξεπλα λα θαηαγξαθεί
αλ νη απνθξηλφκελνη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο
ζε ζρέζε κε ηνπο κε απνθξηλφκελνπο. Ζ έξεπλα απηή γίλεηαη βάζεη ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ
(chi-square tests).
Πηε δεχηεξε πεξίπησζε (unit non-response) εθαξκφδεηαη αλάιπζε κε-απφθξηζεο (nonresponse analysis). Δλδερνκέλσο νη κνλάδεο πνπ αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα
λα πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκνχο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ εθείλεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ, ελψ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςε θαη ν ιφγνο ηεο κε-απφθξηζεο. Ζ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο κε-απφθξηζεο είλαη ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα θάζε έξεπλα.
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Eurostat, αλ ε άξλεζε ησλ εξσηψκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ
μεπεξλά ην 30%, ηφηε ε εθαξκνγή κεζφδσλ αλάιπζεο κε-απφθξηζεο είλαη επηηαθηηθή. Π‟
απηήλ

ηελ

πεξίπησζε

αληαπνθξίζεθαλ

ζε

ηνπιάρηζηνλ

10%

απφ

ηνπο

εξσηψκελνπο

πνπ

δελ

επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο αλάιπζεο κε-απφθξηζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, ζηξσκαηνπνηήζεηο
πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαηά ηελ ζπλνιηθή έξεπλα δε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Δληνχηνηο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ζηξσκαηνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ βαξψλ. Θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ε αλάιπζε κε-απφθξηζεο
κπνξεί λα βαζηζηεί ζε έλα απιφ ηπραίν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ αληαπνθξίζεθε ζην
εξσηεκαηνιφγην.
Ξεξαηηέξσ αθνινπζεί ε εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ / δεηθηψλ αλάινγα κε ην
ηδηαίηεξν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ν ππνινγηζκφο δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο κε
θαζηεξσκέλεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.
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1.2.3.4 Πηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
Ρν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ
θαηάιιεισλ

αλαθνξψλ

αμηνιφγεζεο,

πνπ

ζα

ζπλεηζθέξνπλ

ζηελ

εμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνπο ππφ εμέηαζε θιάδνπο.
Απφ απηή ηελ επεμεξγαζία ζα πξνθχςεη κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ κε αλαιχζεηο
ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πηφρνο είλαη ε
ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ε εμαγσγή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ
ζπκπεξαζκάησλ πνπ επηπιένλ ηεθκεξηψλνληαη πνηνηηθά, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έρεη
ραξαθηήξα πξφβιεςεο ή κνληεινπνίεζεο, αιιά αθνξά θαζαξά ηελ απνηχπσζε ζεκεξηλψλ
κεγεζψλ θαη ηάζεσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ αιιεινζπζρεηίζεσλ.

1.2.3.5 Δθζέζεηο Απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο
Γηα θάζε έξεπλα πεδίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα θάζε εηήζηα έθζεζε ζα ζπληαρζεί εηδηθή
έθζεζε απνηειεζκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη
πξνθχςνπλ

απφ

ηε

ζηαηηζηηθή

επεμεξγαζία

ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πνπ ζα
ησλ

ζηνηρείσλ.

Ζ

έθζεζε

ζα

είλαη

εκπινπηηζκέλε κε ηα «πνηνηηθά» απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία ζα έρνπλ πξνθχςεη
απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ηνπο άμνλεο ζπδήηεζεο θαη ηα νπνία ζα έρνπλ ήδε
θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο Έθζεζεο, θαζψο απηή ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή εηζξνή θαηά
ηελ επφκελε θάζε φηαλ ηα πάλει ζα ηελ ζρνιηάζνπλ θαη ζα θιεζνχλ λα ππνδείμνπλ
ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, λα ζπζηήζνπλ πηζαλφ ζηαηηζηηθφ νηθνλνκεηξηθφ έιεγρν θάπνησλ
πξφζζεησλ ζρέζεσλ θιπ.
Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο Απνηειεζκάησλ ζα απνθαζηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ αλαζέηνληα, ην βαζηθφ σζηφζν πεξηερφκελν ηεο θάζε έθζεζεο ζα κπνξνχζε λα
θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Ρνλίδεηαη φηη, γηα ηε δηάρπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πνξηζκάησλ ηεο Έθζεζεο πξνο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΚΚΔ, ζα δηελεξγεζεί εκεξίδα, ε
ζεκαηνινγία ηεο νπνίαο ζα αλαπηπρζεί απφ ην Πχκβνπιν θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ
βαζηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπιιερζέλησλ
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ.
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Δηζαγσγή
Αλαιχεηαη

ν

ζθνπφο

θαη

ν

ζηφρνο

ηεο

έξεπλαο,

ελψ

παξαηίζεληαη

ηα

βαζηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.

Μεζνδνινγία εθπόλεζεο ηεο έξεπλαο
Ξαξαηίζεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, βάζεη ηνπ κεγέζνπο θαη
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε θαζψο θαη ν ηξφπνο
επηινγήο ησλ πξνο εμέηαζε κνλάδσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηφ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.
Δμεγνχληαη επίζεο κε ζαθήλεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
ζηξσκαηνπνίεζε

ηνπ

δείγκαηνο:

ηα

θξηηήξηα

δηαρσξηζκνχ

ηνπ

κεγέζνπο

ησλ

επηρεηξήζεσλ, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ θιάδσλ ή «νκάδσλ» δξαζηεξηνηήησλ, ηα
γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη πσο απηά ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε φισλ ησλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηνπ πξνο εμέηαζε πιεζπζκνχ.
Πηε

ζπλέρεηα,

παξνπζηάδεηαη

εξσηεκαηνινγίνπ,

ζπλεληεχμεσλ

ε

κεζνδνινγία
θιπ),

ε

δηεμαγσγήο

νπνία

ηεο

θαζνξίζηεθε

έξεπλαο
ζπλαξηήζεη

(βάζεη
ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεζπζκνχ.
Ξαξνπζηάδεηαη επίζεο ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ
δηεμήρζε ε έξεπλα, θαζψο θαη εηζαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.

Απνηειέζκαηα ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο
Θαη‟ αξρήλ ζπλνςίδεηαη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ έξεπλα.
Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηεο έξεπλαο
πνπ πξνεγήζεθε. Γίλεηαη ρξήζε βαζηθψλ γξαθεκάησλ ηεο αλάιπζεο θαη παξαηίζεληαη ζε
πηλαθνπνηεκέλε κνξθή ηα βαζηθά κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο θαη νη ελ γέλεη δείθηεο πνπ
απνηππψλνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
Πε παξάξηεκα ηεο ελφηεηαο παξαηίζεληαη βαζηθά γξαθήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο
δηαπηζησζείζεο ζρέζεο θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο.

Πνηνηηθή Δξκελεία Απνηειεζκάησλ
Ξέξα απφ ηελ δηαπίζησζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ παξάζεζε ησλ
βαζηθψλ κέηξσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζηελ έθζεζε λα δηαηππσζνχλ
νξηζκέλεο πνηνηηθέο αλαιχζεηο ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ
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πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη λα εξκελεπζνχλ ηα αίηηα πξνέιεπζήο ηνπο θαη ε πηζαλή ζεκαζία
ηνπο.

πκπεξάζκαηα.
Πηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο, πεξαηηέξσ
φκσο ηίζεληαη κε ζαθήλεηα νξηζκέλα πξψηα ζέκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα
ζρνιηαζκφ θαη δηεξεχλεζε.
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1.4 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ
Ρν ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο, ζα παξαδνζνχλ ζην
αλαζέηνληα ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ξαξάιιεια, ζα ππάξρεη εηδηθή
αλαθνξά ζηηο πεγέο ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο
έξεπλαο πεδίνπ (νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ) θαη ηεο έξεπλαο
γξαθείνπ, ελψ ζαθήο αλαθνξά ζα γίλεηαη θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο,
ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ πνξηζκάησλ θαη ησλ
ζπκπεξαζκάησλ θάζε παξαδνηένπ.

1.4.1 Δηήζηα Έθζεζε 2011
1o Παξαδνηέν: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο
Αθνξά ζην παξφλ παξαδνηέν ζην νπνίν ν Πχκβνπινο πεξηγξάθεη ζε πξψηε θάζε ηε
κεζνδνινγία, ηα εξγαιεία θαη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ
εθπφλεζε ησλ Δθζέζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ γεληθφηεξα.

2o Παξαδνηέν: Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Πην ελ ιφγσ παξαδνηέν ν Πχκβνπινο ζα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ην
ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο γηα ην 2011, ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη:


Ξεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ απνηχπσζε ηφζν ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζν θαη ηελ πξφβιεςε ησλ ηάζεσλ θαη ησλ εμειίμεσλ
ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ



Νξηζηηθνπνίεζε ησλ πεγψλ άληιεζεο ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο πνπ λα
απνηππψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ΚΚΔ



Αλάπηπμε / νξηζηηθνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ, ησλ αμηνινγεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη
ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηα εξγαιείν ζπγθέληξσζεο ησλ
πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ



Ξεξηγξαθή κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, ζχλζεζε θαη
παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ



Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο



Ρξφπνο θαηαγξαθήο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε αλάιπζε



Ξαξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ελζσκάησζεο ησλ πνξηζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ζηηο Δλφηεηεο ηεο Έθζεζεο.
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3o Παξαδνηέν: Πξώηε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2011, αθνξά ηελ
παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα,
ελψ ρσξίδεηαη ζηηο εμήο ππφ-ελφηεηεο:
1)

Γεληθέο δηαπηζηψζεηο

2)

Σσξηθή θαη θιαδηθή θαηαλνκή

3)

Θξίζηκα κεγέζε

4)

Ξνηνηηθά

5)

Γπλακηθή θαη πξννπηηθέο

4o Παξαδνηέν: Γεύηεξε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηε δεχηεξε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2011 θαη αθνξά
ηελ απνηχπσζε ησλ εμειίμεσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πιαηζηψλεη ηηο
κηθξνκεζαίεο

επηρεηξήζεηο.

Ζ

απνηχπσζε

ηνπ

επηρεηξεκαηηθνχ

πεξηβάιινληνο

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο:
1)

ηνπ πιαηζίνπ Ξνιηηηθψλ θαη Κέηξσλ ζηήξημεο

2)

ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξεξηβάιινληνο

3)

ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ζηήξημε
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

4)

ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπο
ζηελ Διιάδα

5o Παξαδνηέν: Σξίηε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2011 θαη
απνηππψλεη ηελ θιαδηθή θαη δηθηπαθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Ζ απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζπληζησζψλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εμήο ππφ-ελφηεηεο:
1)

Θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ησλ θιάδσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

2)

Ξαξνπζίαζε δέθα θιάδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηξηψλ δηθηχσλ

3)

Γηαπηζηψζεηο - Ππκπεξάζκαηα
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6o Παξαδνηέν: Σέηαξηε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2011 θαη
παξνπζηάδεη

πξνηεηλφκελεο

δξάζεηο

ελίζρπζεο

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ειιεληθφ

ρψξν.

Ζ

παξνπζίαζε

ηνπ

πιαηζίνπ

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηνλ

πξνηάζεσλ

γηα

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εμήο
ππφ-ελνηήησλ:
1)

Αλαγθαίεο

πξνζαξκνγέο

ησλ

Διιεληθψλ

ΚΚΔ

ζηηο

ζχγρξνλεο

απαηηήζεηο

θαη

πξνθιήζεηο
2)

Γηακφξθσζε ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ

7o Παξαδνηέν: ύλνςε Δηήζηαο Έθζεζεο
Ρν έβδνκν Ξαξαδνηέν αθνξά ηε ζχλνςε ηεο Έθζεζεο γηα ην 2011, ε ζχληαμε ηεο νπνίαο
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. Πηε ζχλνςε ζα απνηππψλνληαη ηα
θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη πνξίζκαηα ηεο Έθζεζεο, ελψ δχλαηαη λα παξνπζηάδεηαη
ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο.

8o Παξαδνηέν: Έθζεζε απνηειεζκάησλ
Ρν φγδνν Ξαξαδνηέν αθνξά ηελ Έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ην 2011, ε
ζχληαμε ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. Ζ δνκή θαη ην
πεξηερφκελν ηεο ζα απνθαζηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην βαζηθφ
σζηφζν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
1)

Δηζαγσγή

2)

Κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο

3)

Απνηειέζκαηα Πηαηηζηηθήο Αλάιπζεο

4)

Ξνηνηηθή Δξκελεία Απνηειεζκάησλ

5)

Ππκπεξάζκαηα.

Ζ έθζεζε ζα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ επί ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο έξεπλεο
(απνηειψληαο ηηο πεγέο πξσηνγελνχο πιεξνθφξεζεο), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ
ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Ρνλίδεηαη φηη, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηφζν ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ φζν θαη ηνπ ζπλφινπ
ησλ παξαδνηέσλ ηεο πξψηεο Δηήζηαο Έθζεζεο, ζα παξαηεζνχλ ζπλνπηηθά απνινγηζηηθά
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ζηνηρεία γηα ην 2010, ηα νπνία ν Πχκβνπινο ζα ζπιιέμεη θαη επεμεξγαζζεί γηα ιφγνπο
ζπγθξηζηκφηεηαο κε ην ππφ δηεξεχλεζε έηνο.

1.4.2 Δηήζηα Έθζεζε 2012
1o Παξαδνηέν: Αλαιπηηθή παξνπζίαζε νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο, ζεκαηνινγίαο
εκεξίδαο,

ηξόπνπ

παξνπζίαζεο

θαη

ελζσκάησζεο

ζπκπεξαζκάησλ

θαη

πνξηζκάησλ
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθήο νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο θαη
ζεκαηνινγίαο ηεο εκεξίδαο ησλ θνξέσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ΚΚΔ, κέζσ ησλ νπνίσλ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάρπζε ηεο ζπιιερζείζαο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηή πξνζδηνξίζζεθε ην 2011.
Ξαξάιιεια, ζην ελ ιφγσ παξαδνηέν πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη
ελζσκάησζεο ησλ πνξηζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ζην ζχλνιν ησλ Ξαξαδνηέσλ.

2o Παξαδνηέν: Πξώηε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2012, αθνξά ηελ
παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα,
ελψ ρσξίδεηαη ζε 5 ππφ-ελφηεηεο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην 3ν Ξαξαδνηέν ηεο
Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ην 2011.

3o Παξαδνηέν: Γεύηεξε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2012, αθνξά
ηελ απνηχπσζε ησλ εμειίμεσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πιαηζηψλεη ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ ρσξίδεηαη ζε 4 ππφ-ελφηεηεο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη
ζην 4ν Ξαξαδνηέν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ην 2011.

4o Παξαδνηέν: Σξίηε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2012, αθνξά ηελ
απνηχπσζε ηεο θιαδηθήο θαη δηθηπαθήο δηάζηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο δέθα θιάδσλ ζηνπο
ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη ηξηψλ δηθηχσλ. Ρν ηέηαξην παξαδνηέν
ρσξίδεηαη ζε 3 ππφ-ελφηεηεο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην 5ν Ξαξαδνηέν ηεο Δηήζηαο
Έθζεζεο γηα ην 2011.
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5o Παξαδνηέν: Σέηαξηε ελόηεηα Έθζεζεο
Ρν ελ ιφγσ παξαδνηέν απνηειεί ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο Έθζεζεο γηα ην 2012, αθνξά
ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηνλ

ειιεληθφ ρψξν, ελψ ρσξίδεηαη ζε 2 ππφ-ελφηεηεο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην 6ν
Ξαξαδνηέν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο γηα ην 2011.

6o Παξαδνηέν: ύλνςε Δηήζηαο Έθζεζεο
Ρν έθην Ξαξαδνηέν αθνξά ηε ζχλνςε ηεο Έθζεζεο γηα ην 2012, ε ζχληαμε ηεο νπνίαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. Πηε ζχλνςε ζα απνηππψλνληαη ηα
θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη πνξίζκαηα ηεο Έθζεζεο, ελψ δχλαηαη λα παξνπζηάδεηαη
ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο.

7o Παξαδνηέν: Έθζεζε απνηειεζκάησλ θαη πνξηζκάησλ
Ρν φγδνν Ξαξαδνηέν αθνξά ηελ Έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ην 2012, ε
ζχληαμε ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. Ζ δνκή θαη ην
πεξηερφκελν ηεο ζα απνθαζηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην βαζηθφ
σζηφζν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
1)

Δηζαγσγή

2)

Κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο

3)

Απνηειέζκαηα Πηαηηζηηθήο Αλάιπζεο (κε επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ)

4)

Ξνηνηηθή Δξκελεία Απνηειεζκάησλ

5)

Ππκπεξάζκαηα.

8o Παξαδνηέν: Βάζε δεδνκέλσλ
Ρν φγδνν Ξαξαδνηέν αθνξά ηε βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα γηα ηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ.
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1.4.3 Πεγέο άληιεζεο
Ζ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ πεγψλ.
Ππγθεθξηκέλα :


Ξξσηνγελή πξαγκαηηθά ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο (hard
data).



Ξξσηνγελή ζηνηρεία κε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγηα
(soft data).



Πηνηρεία παξερφκελα απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ΗCAP



Πηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ηνπ ΔΝΚΚΔΣ



Πηνηρεία πξνεξρφκελα απφ δεκφζηεο βάζεηο δεδνκέλσλ εθ φζνλ δηαηεζνχλ (ΔΠΔ,
ΓΓΞΠ, Λνκαξρίεο, Δπηκειεηήξηα θ.ι.π.)



Πηνηρεία πξνεξρφκελα απφ δηεζλείο θαη επξσπατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε έκθαζε
ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat) φπσο νη comext θαη
Structural Business Statistics πνπ πεξηέρνπλ αθ ελφο κελ ζηνηρεία δηεζλνχο
εκπνξίνπ, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζε αμία θαη ζε φγθν, αθ εηέξνπ δε δεδνκέλα γηα
ηνλ εηαηξηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο EE, φπσο π.ρ. ελάξμεηο
θαη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, θ.ά.



Γεπηεξνγελή πξαγκαηηθά ζηνηρεία παξαγφκελα απφ Πηαηηζηηθνχο Νξγαληζκνχο,
Δξεπλεηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα θαη ινηπνχο θνξείο ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ

φπσο

ε

STAN

ηνπ

ΝΝΠΑ

πνπ

πεξηέρεη

δεδνκέλα

νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. πξνζηηζέκελε αμία θαη απαζρφιεζε, γηα φινπο ηνπ
θιάδνπο NACE ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ


Θείκελα εξγαζίαο, κειέηεο, άξζξα, δεκνζηεχζεηο, επίζεκεο εθδφζεηο, λνκηθά
θείκελα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Ξνξίζκαηα επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ, εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, ζπκπεξάζκαηα
εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ.

Δθηφο ησλ άιισλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε ιήςε πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ κέζσ
ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ παξνρή
ζηνηρείσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Ππλνπηηθά πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο νξηζκέλεο βαζηθέο πεγέο δεδνκέλσλ :
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Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (ΔΤΔ)

Ζ ΔΠΔ ζπιιέγεη πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε
ρψξα. Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κέζα ζηελ πεξεζία είλαη νξγαλσκέλε θαηά
θιάδν βάζεη ΠΡΑΘΝΓ κε δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηά ηεο λα ζπιιέγνπλ θαη λα
επεμεξγάδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία γηα δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Κεηαμχ άιισλ ε ΔΠΔ
ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

ησλ

κηθξνκεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ.

Έηζη

ζπγθεληξψλεη

ζε

κεληαία,

εμακεληαία θαη εηήζηα βάζε ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, ηηο
κνξθέο

ηνπο

θαη

ην

πσο

απηέο

κεηαιιάζζνληαη,

ελψ

θαηαγξάθεη

ζε

δείθηεο

δεηγκαηνιεπηηθά ή θαη κέρξη εμαληιήζεσο ελφο δείγκαηνο ηελ θηλεηηθφηεηα έθαζηνπ
θιάδνπ ζην ζχλνιν ηνπ.
Ζ ΔΠΔ δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο, ζπλήζσο κε κνξθή πηλάθσλ, αιιά
κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Δπίζεο πνιιά απφ ηα ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη απφ ηε
Eurostat, ζε ζχγθξηζε κε ζηνηρεία απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα φισλ ησλ Σσξψλ Κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Νπζηαζηηθά φκσο, βαζηθφο ρξήζηεο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη δεηθηψλ πνπ θαηαξηίδεη ε ΔΠΔ
είλαη ην Θξάηνο, πνπ κε βάζε απηά ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη παξαθνινπζεί ηηο πνιηηηθέο ηνπ
ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. Αθνινπζνχλ ε Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ρξεηάδεηαη ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο γηα λα ζπλζέζεη ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, δηεζλείο
νξγαληζκνί (OHE, UNESCO, FAO, ΝΝΠΑ θ.ά) θαη ηέινο νη θνξείο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζκνπ, νη επηζηήκνλεο, κειεηεηέο θαη αλαιπηέο, αιιά θαη απινί πνιίηεο.



Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (ΓΓΞΠ) ηεξεί αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα
εηήζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ψζηε λα
είλαη

ζε

ζέζε

λα

ππνινγίζεη

ηηο

θνξνινγηθέο

ηνπο

ππνρξεψζεηο.

Έηζη

δηαζέηεη

κεραλνγξαθεκέλν κεηξψν φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο
θνξνινγηθήο δήισζεο. Ρν κεηξψν απηφ πεξηιακβάλεη ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ κνξθψλ θαη κεγέζνπο. Ρεξεί επίζεο ζηνηρεία
πσιήζεσλ

γηα

ηηο

επηρεηξήζεηο

ησλ

νπνίσλ

νη

πσιήζεηο

ππφθεηληαη

ζε

ΦΞΑ

ή

πξαγκαηνπνηνχλ ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο.
Απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΓΓΞΠ ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (κε ηε βνήζεηα ηνπ δεισζέληνο απφ ηηο ίδηεο
θσδηθνχ αξηζκνχ δξαζηεξηφηεηαο – ΘΑΓ), αλ βέβαηα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ
πξνβάιινληαη θαηά ηελ πξφζβαζε ζε απηά.
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Ζ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο ΓΓΞΠ ζα απνηεινχζε καθξνπξφζεζκα ηελ ζεκαληηθφηεξε
πεγή θαηαγξαθήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Ρα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
παξνρή αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο λα
επηιπζνχλ ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αληιεζεί δείγκα ζηνηρείσλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ην ξφιν ηνπ.



Δπηκειεηήξηα

Ζ ππνρξέσζε εγγξαθήο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θαζ‟ χιε θαη ηφπν αξκφδην
Δπηκειεηήξην έρεη αλαγάγεη απηά ζε θνξείο κε ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη πιήξεο αξρείν
/ κεηξψν κειψλ. Ρα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα επηκειεηήξηα εληάζζνληαη ζε δχν
βαζηθέο θαηεγνξίεο: απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αηηήζεηο-δειψζεηο εγγξαθήο ησλ κειψλ
ηνπο (π.ρ. επσλπκία, λνκηθή κνξθή, δηαθξηηηθφο ηίηινο, δηεχζπλζε θαη ινηπά ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο, πεξηγξαθή θαη ΠΡΑΘΝΓ δξαζηεξηφηεηαο, θηι.) θαη απηά πνπ πεξηέρνληαη ζε
έγγξαθα γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη
ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δελ επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε, ελψ ε αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ επηκειεηήξην ζε επηκειεηήξην θαη θάζε
επηκειεηήξην έρεη ην δηθφ ηνπ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη
δχζθνιε ε νκνηνγελήο παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηξψσλ ησλ δηαθφξσλ επηκειεηεξίσλ. Ρν πξφβιεκα
απηφ έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη νξηζηηθά ε θαζηέξσζε θαη ζηε ρψξα καο ηνπ ζεζκνχ ηνπ
Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ.



Βάζε Γεδνκέλσλ – Κιαδηθέο Μειέηεο ICAP

Ζ ICAP, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ πεξηβάιινλ ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο, ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο,

ηζρπξψλ

Βάζεσλ

Γεδνκέλσλ

θαη

επηζηεκνληθφ

δπλακηθφ

πςειήο

εμεηδηθεχζεσο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ICAP δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε
θαη πιεξέζηεξε ηξάπεδα εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Διιάδα, ηελ ICAP
DATABANK. Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα
πεξηζζφηεξεο απφ 250.000 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη ζπλδεδεκέλε κε αληίζηνηρεο
Βάζεηο Γεδνκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ζηνηρεία γηα
18.000.000 εηαηξείεο ζε 200 ρψξεο.
Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ICAP απνηππψλεη ζε θσδηθνπνηεκέλε θαη θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή
ηελ πιήξε εηθφλα ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία ηαπηφηεηαο
(επσλπκία,

δηεχζπλζε

θηι),

εκπνξηθά

ζηνηρεία

(πξντφληα,

αληηπξνζσπείεο

θηι),

νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ηζνινγηζκνχο, ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θηι), ζηνηρεία ζηειερψλ θαη
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κεηφρσλ (δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πςειφβαζκα ζηειέρε θηι), θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ ICAP έρεη επελδχζεη ψζηε ηα ζηνηρεία απηά λα ππνζηεξίδνληαη κεραλνγξαθηθά απφ
ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη ζπζηήκαηα. Δλδεηθηηθά ηκήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηα IBM
iSeries, SQL Server, IBM ESS θηι. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ
γίλεηαη ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο
Ξιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο.
Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ICAP εθηφο απφ ηα ζπλνπηηθά θαη αλαιπηηθά report ηα νπνία
εθδίδεη γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε βάζε ηεο θαζψο θαη γηα
ηα ππεξζχλνια ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ (ππνθιάδνπο, θιάδνπο, ηνκείο θ.ι.π.)
πεξηιακβάλεη
Πίλαθαο Φ.Δ.Κ.
Ξεξηιακβάλεη ην πξνθίι ηεο εμεηαδφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηνπο αξηζκνχο θαη ηα έηε
ησλ γεγνλφησλ ΦΔΘ (κεηαβνιέο ζηελ δνκή ηεο εηαηξείαο φπσο λέα δηνίθεζε, αχμεζε
θεθαιαίνπ, θ.α., κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο φπσο. αιιαγή θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο,
απνξξφθεζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, δηάιπζε, αιιαγή έδξαο, θ.α. θαζψο θαη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο φπσο

δεκνζίεπζε

ηζνινγηζκνχ,

νη

νπνίεο δεκνζηεχνληαη

ζην Φχιιν

Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο), θαζψο θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα απφ ην 1995 έσο θαη ζήκεξα (π.ρ. 2002 Απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο ΩΚΔΓΑ
Α.Δ.). Ρν πξντφλ απηφ θαιχπηεη φιεο ηηο A.E., E.Ξ.E. θαη Κ.Δ.Ξ.Δ.
Ιζνινγηζκνί
Ξξφζβαζε ζηνπο ηζνινγηζκνχο πεξηζζφηεξσλ ησλ 40.000 επηρεηξήζεσλ Α.Δ. & Δ.Ξ.Δ., κε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζε excel. Ρα πξντφληα ησλ Ηζνινγηζκψλ πξνζθέξνληαη ζηηο
αθφινπζεο κνξθέο:
Αλαιπηηθόο Ιζνινγηζκόο 6εηίαο
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο θαη ηεο Γηάζεζεο
ησλ Απνηειεζκάησλ γηα ηα έμε ηειεπηαία έηε, παξάιιεια κε ηελ παξάζεζε 40 βαζηθψλ
αξηζκνδεηθηψλ θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε κεγεζψλ θαη δεηθηψλ.
Αλαιπηηθόο Ιζνινγηζκόο 3εηίαο
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο θαη ηεο Γηάζεζεο
ησλ Απνηειεζκάησλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε, παξάιιεια κε ηελ παξάζεζε 40 βαζηθψλ
αξηζκνδεηθηψλ θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε κεγεζψλ θαη δεηθηψλ.
πλνπηηθόο Ιζνινγηζκόο
Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Ηζνινγηζκψλ θαη Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο ησλ ηξηψλ
ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηελ παξάζεζε 20 βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ.
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Αλαιπηηθόο Ιζνινγηζκόο, Αξηζκνδείθηεο Κιάδνπ
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο θαη ηεο Γηάζεζεο
ησλ Απνηειεζκάησλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε, παξάιιεια κε ηελ παξάζεζε 40 βαζηθψλ
αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εηαηξεία, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ
νπνίν απηή δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε κεγεζψλ θαη δεηθηψλ.
Ιζνινγηζκόο Κιάδνπ
Ξαξνπζίαζε ηνπ νκαδνπνηεκέλνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο θαη ηεο
Γηάζεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε ηνπ επηιεγκέλνπ θιάδνπ,
παξάιιεια κε ηελ παξάζεζε 40 βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ελζσκαησκέλσλ ζε πέληε
θαηεγνξίεο (Απνδνηηθφηεηαο / Θεξδνθνξίαο, Θεθαιαηαθήο Γνκήο θαη Βησζηκφηεηαο,
Οεπζηφηεηαο, Γξαζηεξηφηεηαο θαη Δπελδπηνχ), ηε δηαρξνληθή εμέιημε κεγεζψλ θαη
δεηθηψλ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζην Excel. Γηαηίζεηαη γηα
108 θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε δχν κνξθέο Αλαιπηηθή θαη πλνπηηθή.
Λνγηζηηθή Καηάζηαζε Δηαηξείαο
Ξαξνπζίαζε ησλ Ινγηζηηθψλ Θαηαζηάζεσλ (Δλεξγεηηθφ, Ξαζεηηθφ, Απνηειέζκαηα Σξήζεο,
Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ) ησλ δπν ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξαξνπζίαζεο.
Ρα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζε έληππε ιίζηα, απηνθφιιεηεο εηηθέηεο θαη
ειεθηξνληθά αξρεία (excel, access, ASCII) ζε δχν εθδφζεηο:

1. Βαζηθή Έθδνζε


Δπσλπκία



Πηνηρεία Γηεχζπλζεο



Ρνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο



Ρειέθσλν



Φαμ



Γηεχζπλζε



Όλνκα Δθπξνζψπνπ

2. Δκπινπηηζκέλε Έθδνζε


Πηνηρεία Βαζηθήο Έθδνζεο



Λνκηθή Κνξθή



Θχθινο Δξγαζηψλ



Αξηζκφο Ξξνζσπηθνχ
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Έηνο Ίδξπζεο



Έλδεημε Δηζαγσγψλ - Δμαγσγψλ

Δπηπιένλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθφξεζεο κε ζηνηρεία πνπ ν
πειάηεο επηιέγεη, φπσο ίδηα θεθάιαηα, θέξδε, πάγηα, ρψξεο εηζαγσγψλ, αληηπξνζσπείεο
θ.α.



Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.)

Κε ην λφκν 3419/2005, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 297/06.12.05, θαζηεξψλεηαη θαη ζηελ
Διιάδα ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.). Πχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 1
ηνπ λφκνπ ζην Γ.Δ.ΚΖ. εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη
έκπνξνη, νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ εκπνξία θαη θάζε εκπνξηθή εηαηξία, εθφζνλ
ζπζηάζεθε θαηά ην ειιεληθφ δίθαην, ήηνη ε νκφξξπζκε θαη εηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά
κεηνρέο)

εηαηξεία,

ν

αζηηθφο

ζπλεηαηξηζκφο,

ζηνλ

νπνίν

πεξηιακβάλεηαη

ν

αιιειναζθαιηζηηθφο θαη ν πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη
ε αλψλπκε εηαηξία, νη επξσπατθνί φκηινη νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Θαλνληζκφ 2137/1985/ΔΝΘ, νη επξσπατθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ
2157/2001/ΔΘ θαη νη επξσπατθέο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Θαλνληζκφ 1435/2003/ΔΘ.
Πχκθσλα κε ην Άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ζην Γ.Δ.ΚΖ. ζα θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία
ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ησλ θαηά
πεξίπησζε

αξκνδίσλ

αξρψλ

ή

ππεξεζηψλ

νη

νπνίεο

ρνξεγνχλ

άδεηα

άζθεζεο

επηηεδεχκαηνο ή επαγγέικαηνο ή ππνθαηαζηήκαηνο εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, πξναπαηηείηαη ή άδεηα απηή γηα ηελ ζχζηαζε εηαηξείαο ή ηελ έλαξμε εξγαζηψλ
επηηεδεπκαηία, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο ν ππφρξενο γηα εγγξαθή ζην Κεηξψν
θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή ηίζεηαη ζε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, ζε επηηξνπεία, ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, θηι. αιιά θαη ηα ζηνηρεία ησλ δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ

κε

ηηο

νπνίεο

πεξαηψλνληαη,

αλαζηέιινληαη

ή

αλαηξέπνληαη

νη

πξναλαθεξζείζεο έλλνκεο θαηαζηάζεηο, θηι..
Πχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ, ην Γ.Δ.ΚΖ. ζα ζπγθεληξψλεη ζε έλα εληαίν ειεθηξνληθφ
κεηξψν φια ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία ζήκεξα βξίζθνληαη
δηάζπαξηα ζε δηάθνξνχο θνξείο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ην Γ.Δ.ΚΖ. ζα πεξηέρεη πιήξε θαη
έγθπξα ζηνηρεία γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηφζν ηηο ππεξεζίεο ηεο
Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Δκπνξίνπ

θαη

ηνπο

εκπιεθφκελνπο

θνξείο,

φζν

θαη

ηνπο

ελδηαθεξφκελνπο, εκπιεθφκελνπο επηρεηξεκαηίεο, θαζψο ζα κεηψζεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη ππνβνιήο πηζηνπνηεηηθψλ γηα φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλαιιαγέο κηαο
επηρείξεζεο κε ηηο δηάθνξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο.
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Δζληθό ηππνγξαθείν

Ρν Δζληθφ Ρππνγξαθείν ηεξεί αληίγξαθα φισλ ησλ εγγξάθσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη
ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. θαηαζηαηηθφ,
κέιε ΓΠ, Ηζνινγηζκνί, θηι.). Ρα ζηνηρεία απηά ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία
φκσο θξίλεηαη φηη δελ είλαη εχθνια επεμεξγάζηκε. Δπίζεο ελψ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη
δεδνκέλα νηθνλνκηθήο θχζεσο, απηά δελ είλαη εχθνια επεμεξγάζηκα θαζψο είλαη πνιχ
γεληθά. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλαθέξεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ν νπνίνο
παξαηίζεηαη ζπλνιηθά θαη φρη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ή πξντφλησλ.
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1.5 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
1.5.1 Project Management Methodology (ΡΜΜ)
Ζ κεζνδνινγία πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ
είλαη ε PMM (Project Management Methology). Ζ κεζνδνινγία απηή επηιέρζεθε σο ε
πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηδηαίηεξα απαηηεηηθνχ έξγνπ κε ζηελφ ρξνληθφ
πιαίζην πινπνίεζεο.
Ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ΟΚM γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ Έξγνπ, παξέρνληαο:


νπζηαζηηθή ππνζηήξημε, ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο,



λέα θαη ζχγρξνλα εξγαιεία θαη ηερληθέο,



θαηαμησκέλεο θαη εχρξεζηεο αξρέο θαη ηερληθέο δηνίθεζεο.

Ζ ΟΚM ζηε γεληθή ηεο κνξθή νξίδεη θαη ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο αθφινπζεο
μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο ή ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ:


Πρέδην δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ (management plan),



Νξγάλσζε ηνπ Έξγνπ,



Αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο εξγαζηψλ,



Δθηηκήζεηο ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ πινπνίεζεο,



Έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ θαη αλαγθαίεο αλαθνξέο (project control and
reporting),



Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ Έξγνπ (risk management),



Γηαρείξηζε

ησλ

αιιαγψλ

θαη

ησλ

πξνβιεκαηηζκψλ

(change

and

issue

management),


Γηαρείξηζε ζχλζεζεο



Γηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο (quality management),



Γηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ,



Γηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ,



Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο,



Νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ (project completion).
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Γπαζηηπιόηηηα 1: Σσέδιο Γιοίκηζηρ ηος Έπγος
Κε ηελ έλαξμε ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζηξψζεη ην Πρέδην Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ην
νπνίν νξίδεη ην εχξνο, ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ
ηξφπν πινπνίεζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ηα βαζηθά ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ,
ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν εκπινθήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ
ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ
παξαδνηέσλ.
Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζα επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ζηελ πνξεία ηνπ Έξγνπ, θαζψο κε
ηελ πάξνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ ζα πξνθχπηνπλ λέα δεδνκέλα θαη αλάγθεο, νη νπνίεο
ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ην Πρέδην Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ. Δηδηθφηεξα ηα βήκαηα γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ Πρεδίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη ηα επφκελα:


Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο ηεθκεξίσζεο.



Ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο εχξνπο θαη πεξηβάιινληνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.



Ξεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ ζε θάζεηο, παθέηα εξγαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο
θαη ησλ παξαδνηέσλ απηψλ.



Ξαξάζεζε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.



Ξξνζδηνξηζκφο ιεπηνκεξνχο νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ (ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ
νπνίνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην έξγν, νξφζεκα ηνπ έξγνπ, απαηηήζεηο ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηπρφλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ).



Ξξνζδηνξηζκφο

ιεπηνκεξνχο

αληηθεηκέλνπ

γηα

ην

έξγν

ησλ

εμσηεξηθψλ

ζπλεξγαηψλ.


Πρεδηαζκφο δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.



Ξξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ πινπνίεζεο Έξγνπ θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο.



Πρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο παξαγσγήο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαθνξψλ.



Θαηάξηηζε δηαδηθαζίαο ιεπηνκεξνχο πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ.



Πρεδηαζκφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο (Quality Plan) γηα ην Έξγν.



Θαηάξηηζε θαη ηεθκεξίσζε πιήξνπο Πρεδίνπ Γηνίθεζεο Έξγνπ.

Γπαζηηπιόηηηα 2: Οπγάνωζη έπγος
Γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα
παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ, αιιά θαη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
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ηνπ Έξγνπ, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ πνηφηεηα πινπνίεζήο ηνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα
επαλαιακβάλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Ρα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζνχληαη ζα
είλαη ηα επφκελα:


Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο νκάδαο Έξγνπ κέζα ζηε γεληθή δνκή νξγάλσζεο ηνπ
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.



Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο απαηηνχκελεο δνκήο Νξγάλσζεο Έξγνπ, θπξίσο σο
πξνο ηε ρξήζε εκπεηξνγλσκφλσλ θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ πνπ ζα εκπιαθεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.



Θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ ησλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπο.



Ξξνζδηνξηζκφο αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο.

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νκάδσλ εξγαζηψλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίηεπμε
ζπλνρήο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ζπλεξγηψλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη πάληνηε ηα
βέιηηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα.
Γπαζηηπιόηηηα 3: Αναλςηικόρ ζσεδιαζμόρ επγαζιών
Ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηνλ αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, ν
νπνίνο έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:


ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ κε αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ρξφλνπ θαη
θφζηνπο,



ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαδνηέσλ,



ηνλ

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

αιιειεμαξηήζεσλ,

δειαδή

ηνλ

ιεπηνκεξή

ρξνληθφ

πξνγξακκαηηζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο,


ηνλ αλαιπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνπκέλσλ πφξσλ (αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ,
ππνδνκήο, ρξεκάησλ) γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ,



ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο
ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ,



ηελ θαζηέξσζε δεηθηψλ αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ, θαη,



ηε δεκηνπξγία ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ
αλαηηζέκελσλ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ.
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Γπαζηηπιόηηηα 4: Δκηιμήζειρ ηος Βαθμού Πποόδος Υλοποίηζηρ
Δθηίκεζε είλαη ε πξφβιεςε ελφο απνηειέζκαηνο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα επηζπκεηφ
απνηέιεζκα, ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο. Νη εθηηκήζεηο απαηηνχληαη γηα λα
παξέρνπλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνλ
έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηνο ηνπ Έξγνπ.
Νη εθηηκήζεηο θάζε Έξγνπ αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Έξγνπ, ηελ εθηίκεζε
ηεο δηάξθεηαο ηνπ θαζψο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
θαη παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ.
Γπαζηηπιόηηηα 5: Έλεγσορ πποόδος ηος Έπγος και αναγκαίερ αναθοπέρ
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο
δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ Έξγνπ:


πξνζδηνξίδνπλ

θαη‟

αξρή

ηηο

αλαγθαίεο

πιεξνθνξίεο

πξνο

ζπιινγή

θαη

νκαδνπνίεζε, ζε δηάθνξα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ εξγαζηψλ απηνχ,


εθαξκφδνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ζηφρνη ηνπ Έξγνπ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη
ζην Πρέδην Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα επηηεπρζνχλ,



παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο
επεμεξγαζίαο

ζηνηρείσλ

πνπ

αθνξνχλ

ηελ

αλάιπζε

πινπνίεζεο

ησλ

πξνθαζνξηζκέλσλ εξγαζηψλ, ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ηηο ηάζεηο, ηα επηηεχγκαηα,
ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ηηο αιιαγέο θαη ηελ εμέηαζε άιισλ θαηάιιεισλ
δεηθηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πρέδην Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα επαλαιακβάλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
θαη κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ζα
αλαζεσξνχληαη / επαλεμεηάδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζην
πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο PMM (Γξαζηεξηφηεηεο 1-4).
Ρα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα είλαη ηα επφκελα:


Ξξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ.



Ξξνζδηνξηζκφο

δηαδηθαζίαο

επίζεκεο

αλαζθφπεζεο

ηεο

πξνφδνπ

θαη

ησλ

επηηεπγκάησλ ηνπ Έξγνπ, είηε ζηα ζεσξνχκελα νξφζεκα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, είηε
ζε ζεκεία πνπ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κεγάινο βαζκφο δηαθηλδχλεπζεο γηα ηελ
εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ.
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Ξξνζδηνξηζκφο ηξφπνπ θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.



Ξξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ δηνξζσηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ.



Δπαλεμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ θαη επαλεθηίκεζε ησλ
ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.

Γπαζηηπιόηηηα 6: Γιασείπιζη ηων κινδύνων
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αλάιπζε θαη ηε δηαρείξηζε
ησλ θηλδχλσλ ηνπ Έξγνπ. Νη θίλδπλνη ηνπ Έξγνπ αθνξνχλ αβεβαηφηεηεο, ππνρξεψζεηο ή
ηξσηά ζεκεία, πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απνθιίζεηο απφ ηνλ θαζνξηζκέλν
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο. Νη θίλδπλνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ δελ
κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ πιήξσο. Ν ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, επνκέλσο, είλαη ε
ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ νπνησλδήπνηε απξνγξακκάηηζησλ γεγνλφησλ ζην Έξγν,
κε ηελ πξφβιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πξηλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπο.
Κεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, ν ζηφρνο ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε ρξνληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο, έηζη ψζηε
ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξηζηνχλ ηξφπνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Θαηά
ζπλέπεηα, ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ δελ πξνβιέπεη κφλν ηνπο θηλδχλνπο αιιά πξνηείλεη
θαη ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
Νη πηζαλνί θίλδπλνη δελ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα αλαιχνληαη κφλν θαηά ηελ αξρηθή
πξνζπάζεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δηνίθεζεο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο
ηνπ Έξγνπ.
Ρα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα είλαη ηα επφκελα:


Ξξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ γηα ην Έξγν.



Ρεθκεξίσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.



Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζηελ πνξεία ηνπ Έξγνπ εάλ νη θίλδπλνη απηνί πινπνηεζνχλ.



Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.



Ξαξαθνινχζεζε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ θηλδχλσλ.

Ρνλίδεηαη φηη ε γλψζε θαη εκπεηξία ζηε κεζνδνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί

θαηά

ην

έξγν,

ζα

κεηαθεξζεί

ζην

εκπιεθφκελν

πξνζσπηθφ

ηεο

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Γπαζηηπιόηηηα 7: Γιασείπιζη αλλαγών και πποβλημάηων
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ απνηειεί βαζηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο ΟΚM, δηφηη νη αλεμέιεγθηεο αιιαγέο θαη ηα αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα
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ζπλήζσο νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ Έξγνπ, ζε παξαδνηέα ρακειφηεξεο
πνηφηεηαο ή/θαη ζε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ.
Πχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο ΟΚM ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:


Αιιαγή είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αιιάδεη ην εχξνο, ηα παξαδνηέα, ηε
βαζηθή αξρηηεθηνληθή, ην θφζηνο ή ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.



Πξόβιεκα είλαη κία θαηάζηαζε, ελέξγεηα, ζέκα ή εξψηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί απνδνηηθά ή
απνηειεζκαηηθά απφ κία νκάδα εξγαζηψλ.

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα πινπνηείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Ρα βαζηθά βήκαηα
γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα είλαη ηα επφκελα:


Θαηαγξαθή ηεο απαίηεζεο γηα αιιαγή ή ηνπ πξνβιήκαηνο.



Αλάιπζε ηεο απαίηεζεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εμέηαζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ
ζηελ πνξεία ηνπ Έξγνπ.



Ξξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο ηεο απαίηεζεο ή ηνπ
πξνβιήκαηνο.



Ιήςε απφθαζεο γηα δξάζε.



Ξαξαιαβή ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ.



Θαηαγξαθή ηεο δξάζεο θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ ηειηθή
απφθαζε.



Δλεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (εάλ απαηηείηαη).

Γπαζηηπιόηηηα 8: Γιασείπιζη ζύνθεζηρ
Ζ εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο ππνζηήξημεο ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο
θαη ε ζπλνρή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο ηεο δηνίθεζεο
απηνχ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ Έξγνπ πινπνηείηαη κέζσ:


αξρηθήο

νξηνζέηεζεο

ησλ

ζπλζεθώλ

πινπνίεζεο

(initial

configuration

management setup) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλζεθψλ, ηε
ζέζπηζε

ησλ

πξνζδηνξηζκφ

απαξαίηεησλ
κηαο

κέηξσλ

θαηάιιειεο

ππνζηήξημεο

νξγάλσζεο

θαη

θαη
δνκήο

αζθάιεηαο

θαη

ηνλ

αλαθνξάο

γηα

ηνλ

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζή απηψλ θαη κέζσ,


δηαξθνύο παξαθνινύζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ ελ ιόγσ ζπλζεθώλ (ongoing configuration management process) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηνπ.
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Γπαζηηπιόηηηα 9: Γιασείπιζη ποιόηηηαρ
Ζ επίηεπμε πςειήο ζηάζκεο πνηφηεηαο ζην Έξγν νξίδεηαη σο ε δεκηνπξγία ησλ
παξαδνηέσλ θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα
πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Βάζεη ηεο δνθηκαζκέλεο κεζνδνινγίαο PMM πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε πνηφηεηα ηνπ Έξγνπ
δηαζθαιίδεηαη φηαλ φια ηα παξαδνηέα παξάγνληαη:


ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα,



ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,



ζην ζσζηφ ρξφλν,



θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επηηπρή.

Ζ Γηαρείξηζε Ξνηφηεηαο πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ έλαλ απιφ Έιεγρν Ξνηφηεηαο.
Δίλαη κηα ζπλερή πξνζπάζεηα επίηεπμεο βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ ρσξίο ζπαηάιε ρξφλνπ
θαη πφξσλ. Διαηηψκαηα ζηα παξαδνηέα πνπ απνθαιχπηνληαη, σο απνηέιεζκα ελφο
Διέγρνπ Ξνηφηεηαο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζαλ κία επθαηξία γηα βειηίσζε ζηα επφκελα
ζηάδηα ηνπ έξγνπ.
Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα βήκαηα ηεο Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ
απφ ην Αλάδνρν.


Γεληθφο ζρεδηαζκφο πνηφηεηαο. Ν γεληθφο ζρεδηαζκφο πνηφηεηαο είλαη κία απφ ηηο
πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ νκαιή δηνίθεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ Έξγνπ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα εμαζθαιηζζεί
φηη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί επαξθψο φια ηα πξφηππα θαη νη νδεγίεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ. Ρν απνηέιεζκα ηνπ
γεληθνχ ζρεδηαζκνχ ζα είλαη ε παξαγσγή ελφο Ξξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο
Ξνηφηεηαο (Quality Plan) γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ.



Θαζνξηζκφο πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Κεηά ην γεληθφ ζρεδηαζκφ, ν
Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Ζ
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
o

δηαζθάιηζε φηη ηα πξφηππα θαη νη νδεγίεο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ
δηνίθεζεο ηεο PMΚ είλαη θαηάιιεια θαη ξεαιηζηηθά γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ
Έξγνπ,

o

δηαζθάιηζε φηη έρεη ζρεδηαζζεί θαη ζα πινπνηείηαη ζσζηά ην θαηάιιειν
πξφγξακκα ελεκέξσζεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην Έξγν,
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o

δηαζθάιηζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζα εθηεινχληαη
θαλνληθά,

o

δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ζθαικάησλ θαη πξνβιεκάησλ, ε
νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ.



Δθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Πθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ν
εληνπηζκφο θαη ε δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ. Απνηειεί επζχλε φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη εθηειείηαη θαηά ηε
δηάξθεηα φινπ ηνπ Έξγνπ θαη φρη κφλν θαηά ηελ πινπνίεζε ελφο παξαδνηένπ.



Δθηέιεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ρα πξνβιήκαηα θαη νη αζπκθσλίεο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο

πνπ

ζα

δηαπηζηψλνληαη

απφ

ηνπο

ειέγρνπο

πνηφηεηαο

ζα

δηνξζψλνληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αλαδεηείηαη πάληνηε ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, έηζη ψζηε λα κελ επαλαιεθζεί, κέζσ ηεο αλάιεςεο
πξνιεπηηθψλ

δξάζεσλ

(εάλ

απηφ

απαηηείηαη)

θαη

ηεο

ελεκέξσζεο

ηνπ

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Ζ δηαρείξηζε πνηφηεηαο ζα απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζπλερψο θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Γπαζηηπιόηηηα 10: Γιοίκηζη ανθπώπινος δςναμικού
Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Έξγνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ ΟΚM σο κηα
ζπλερψο εθηεινχκελε ιεηηνπξγία, κέρξη ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο νξζήο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ.
Ρα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα είλαη ηα επφκελα:


Αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο.



Ξξνζδηνξηζκφο ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.



Γεκηνπξγία θνηλνχ νξάκαηνο ζηα κέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.



Αλάζεζε ηεο θαηάιιειεο εξγαζίαο ζε θάζε κέινο ηεο Νκάδαο Έξγνπ.



Αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε κέινπο ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο.



Γηνίθεζε θαη εθηίκεζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θαη επίδνζεο.



Αλάπηπμε

ησλ

ηθαλνηήησλ

ησλ

αηφκσλ

ησλ

νκάδσλ

εξγαζίαο

κέζσ

ηνπ

πξνζδηνξηζκνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαη εθπαηδεχζεσλ.


Ραθηηθή επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ.
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Γπαζηηπιόηηηα 11: Γιασείπιζη εξωηεπικών ζςνεπγαηών
Πε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αλάζεζε κέξνπο ηνπ Έξγνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,
απαηηείηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ εηδηθή αληηκεηψπηζε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάξηεζε απφ “εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο” θαη ηελ
απφδνζε ηνπο θαηά ηελ πινπνίεζε βαζηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ.
Ρα βήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγία απηήο είλαη ηα αθφινπζα:


πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ,



ζέζπηζε θαλφλσλ επηθνηλσλίαο θαη αλαθνξάο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ,



δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,



κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη πξνφδνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.

Γπαζηηπιόηηηα 12: Γιασείπιζη οπγανωηικήρ αλλαγήρ
Ζ ΟΚΚ αλαγλσξίδεη θαη αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηε ζεκειηψδε αλάγθε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
έξγσλ. Ν ηνκέαο απηφο εμειίζζεηαη δηαξθψο.
Ζ ΟΚM πηνζεηεί ηε ιεγφκελε κεζνδνινγία Managing Organisational Change ή MOC πνπ
είλαη θαηνρπξσκέλε δηεζλψο απφ ηελ ORD Inc.
Ρα βαζηθά βήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ πεξηιακβάλνπλ:


αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ
ηνπο,



εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο θαη δεζκεχζεσλ απφ ηε δηνίθεζε,



πξφβιεςε θαη ειάηησζε ησλ αληηδξάζεσλ κέζσ ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο,



αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Έξγνπ.

Γπαζηηπιόηηηα 13: Ολοκλήπωζη έπγος
Ζ ΟΚM αληηκεησπίδεη ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ σο κία βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο
δηνίθεζεο απηνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα είλαη εμίζνπ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε, φζν
θαη νη ππφινηπεο θάζεηο ηνπ Έξγνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηά εθηειεζζείζα
νινθιήξσζε εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε κφληκε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αληηδξάζεσλ γηα ην Έξγν.
Ρα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ηα αθφινπζα:
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αμηνιφγεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ δηνίθεζεο,



αλάπηπμε ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ,



εθηέιεζε αμηνινγήζεσλ απφδνζεο,



νινθιήξσζε ησλ ζπκβάζεσλ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,



πξνεηνηκαζία ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ αλαθνξάο ηνπ Έξγνπ,



ηεθκεξίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ,



εθηέιεζε ηεο ζχζθεςεο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ,



αμηνιφγεζε ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο.

Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο / δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ
εμαξηψληαη ε κία απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί:

Δικόνα 1: Γπαζηηπιόηηηερ Project Management Methodology (PMM)
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1.5.2 Δξγαιεία ππνζηήξημεο
1.5.2.1 Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε (Benchmarking Analysis)
Ν Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ, ζα αμηνπνηήζεη ηελ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπ θαη
ηελ κεζνδνινγία (Benchmarking Methodology) πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη αλαπηχμεη απφ
παξφκνηα κεγάια έξγα ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε είλαη ε
δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε κία επηρείξεζε ή
νξγαληζκφ πνπ παξνπζηάδεη μερσξηζηή απφδνζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ή κε κεγάιν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο θιάδνπ.
Ρν Benchmarking δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ λα εληνπίζεη ηα δπλαηά θαη
αδχλακα ζεκεία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ηελ ζρέζε κε ηνπο
εμσηεξηθνχο θνξείο, ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ζεκεία ζηα νπνία απαηηνχληαη
παξεκβάζεηο. Νη παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα είλαη αλαθαηαλνκή πξνζσπηθνχ, εθαξκνγή
άιισλ κεζφδσλ, έσο ηελ απιή επηζήκαλζε ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε πξνζνρή.
πάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο εθαξκνγήο:
Α) Ζ ζχγθξηζε ελφο νξγαληζκνχ κε έλαλ άιιν πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα
ζηελ γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Ν ζθνπφο απηήο ηεο εθαξκνγήο
είλαη ε πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλάπηπμεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπνπ ε
επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο πζηεξεί.
Β) Ζ ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ ή κίαο επηρείξεζεο κε κεγάιν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνθαζνξηζκέλνπο δείθηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ γεληθή
θαη εηδηθφηεξε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Ν ζθνπφο ηεο
εθαξκνγήο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε επηζήκαλζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ
ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηνκείο φπσο:


Ρσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ.



Ρεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ.



Ρεο ζηξαηεγηθήο.



Ρεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.



Ρεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο.



Ρσλ πξντφλησλ θαη ηνπ marketing.



Ρεο πνηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.



Ρεο απνζήθεο.



Ρεο αιπζίδαο ησλ πξνκεζεηψλ.
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Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε αθνξά ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ, κέζσ ζπλερνχο
θαζνξηζκνχ, θαηαλφεζεο, θαη πξνζαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ,
πνπ εληνπίδνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ δξαζηεξηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ (εηαηξία,
δεκφζηνο νξγαληζκφο, Ξαλεπηζηήκην, εξεπλεηηθφο θνξέαο, θιπ).
Βαζηθφο

ζηφρνο

ηεο

ηερληθήο

είλαη

ε

βειηίσζε

νπνηαζδήπνηε

δεδνκέλεο

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε «βέιηηζησλ πξαθηηθώλ»,
παξά απιψο κε ηε κέηξεζε επηδφζεσλ. Νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο επηθέξνπλ θαη βέιηηζηε
επίδνζε. Νη νξγαληζκνί πνπ κειεηνχλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο λα απνθνκίζνπλ ζηξαηεγηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα. Ζ
ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ηερληθήο απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκφ, ηε κειέηε, ηελ αλάιπζε θαη
ηελ πξνζαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ
απνηειεζκάησλ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζπλίζηαηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ελφο
νξγαληζκνχ, ζηε βάζε κηαο ζεηξάο κεηξήζηκσλ παξακέηξσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, σο
πξνο έλαλ άιινλ νξγαληζκφ πνπ έρεη επηηχρεη ηηο βέιηηζηεο επηδφζεηο ζε απηνχο ηνπο
δείθηεο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο απνηειεί κηα επαλαιεπηηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία πνπ
πξνυπνζέηεη πηζαλφηαηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιινπο νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε
ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο λα δηακνξθσζεί έλα απνδεθηφ ζχζηεκα κέηξεζεο.
Σηόσοι ηηρ Μεθοδολογίαρ Benchmarking
Ζ ηερληθή απαηηεί ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίαο απφ έλαλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα
αμηνπνηεζεί ζεηηθά ζε έλαλ άιινλ. Ν ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη ζηνλ νξγαληζκφ απνδέθηε κε ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
(αλζξψπηλε εξγαζία, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξίαο). Ξξφθεηηαη γηα κηα πνιχηηκε
ηερληθή επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ
εληνπηζκφ θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο
πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ θαηλνηνκία.
Ξξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Ζ δηακφξθσζε νξηζκέλσλ θνηλψλ πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζχγθξηζε είλαη επίζεο απαξαίηεηε. Ππλήζσο εληνπίδνληαη
κία ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο γηα αλάιπζε θαη επηιέγνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα
ζπζηήκαηα κέηξεζεο σο πνζνηηθή βάζε γηα ζχγθξηζε. Νη πεξηνρέο απηέο ζπγθξίλνληαη
θαηφπηλ κε απνδεθηά ζεκεία αλαθνξάο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαγλσξηζκέλεο πεγέο
βέιηηζηεο πξαθηηθήο. Ρειηθά, δχν εξσηήκαηα πξέπεη λα απαληεζνχλ:


Πρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
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Πρεηηθά κε ηα νθέιε, ηηο δαπάλεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη
παξαπάλσ ιχζεηο.

Νπζηαζηηθά ε ηερληθή ιεηηνπξγεί ζην βαζκφ πνπ ηα θξηηήξηα κπνξνχλ λα είλαη
απνηειέζκαηα ζπκθσλίαο θαη κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο ζχγθξηζεο γηα
ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κεηξήζεηο.
Αναμενόμενα αποηελέζμαηα, οθέλη και παγίδερ
Ζ ηερληθή ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ζε
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο:


Δπηζεκαίλεη πεδία πξαθηηθήο θαη επηδφζεσλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη
βειηίσζε.



Δληνπίδεη

ηα

δπλαηά

θαη

αδχλαηα

ζεκεία

ζε

έλα

ζχλνιν

ζπκκεηερφλησλ

νξγαληζκψλ.


Θαηαγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηνπο ππφινηπνπο,
δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν ηελ εηαηξία λα εληείλεη ηελ νξγαλσηηθή ηνπ
πξνζπάζεηα γηα αιιαγέο θαη αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο.



Ππκβάιιεη ζηε κέηξεζε ηεο ηξέρνπζαο επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ.

Δπηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία αιιαγψλ θαη αλαδφκεζεο:


Σξεζηκνπνηψληαο δνθηκαζκέλεο θαη ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο.



Ξείζνληαο ηνπο ακθηζβεηίεο φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη θέξλεη απνηειέζκαηα.



Αληηκεησπίδνληαο ηελ αδξάλεηα θαη ηελ αδηαθνξία θαη δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα
επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα δξάζε, φηαλ εκθαλίδνληαη ράζκαηα.



Νδεγεί ζε απεγθισβηζκφ ησλ ηδεψλ αλαδεηψληαο ηξφπνπο βειηίσζεο πέξα απφ ην
ρψξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ.



Αλαγθάδεη ηνπο νξγαληζκνχο λα εμεηάδνπλ ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο, νδεγψληαο
ζπρλά ζε βειηηψζεηο ζην εζσηεξηθφ κηαο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη φιεο απηήο ηεο ίδηαο
δηαδηθαζίαο.



Απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εθαξκνγήο, δηφηη ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηφρσλ
ηεο δηαδηθαζίαο.



Θαζηζηά δπλαηφ ηνλ εληνπηζκφ άιισλ εηαηξηψλ ή νξγαληζκψλ πνπ εθαξκφδνπλ
δηαδηθαζίεο νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνσζεί ζηελ πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ.

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε βειηίσζε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ξξνσζεί ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε κηαο
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«θηινζνθίαο απόθηεζεο γλώζεσλ» κέζα ζηνλ νξγαληζκό, πνπ απνηειεί έλαλ
ζεκαληηθφ παξάγνληα καθξνπξφζεζκα γηα ζπλερείο βειηηψζεηο, νιηθή πνηφηεηα θαη
αληαγσληζηηθφηεηα.
Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη κε απηέο άιισλ, έρεη
σο απνηέιεζκα λα απνθηνχλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ κε
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο γηα
λα ηνπο πεηχρνπλ. Νη ηδέεο βξίζθνληαη παληνχ ε πξφθιεζε έγθεηηαη ζηε ζηαζεξή
αλαδήηεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπο.

1.5.2.2 Αλάιπζε SWOT
H Αλάιπζε SWOT αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ
θαη παξεκβαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ην ζρεδηαζκφ κέηξσλ θαη αμηνιφγεζε επηινγψλ ζε έλα
αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ρα αξρηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεζνδνινγηθνχ
εξγαιείνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ιζσςπών ζημείυν (Strengths), ησλ αδςναμιών
(Weaknesses),

ησλ

εςκαιπιών

(Opportunities)

θαη

ησλ

απειλών

(Threats)

ελφο

νξγαληζκνχ.
Κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζζνχλ νη
πεξηνρέο αβεβαηφηεηαο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ή κηαο
δέζκεο παξεκβάζεσλ ζε έλα ηνκέα ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ. Θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν
επηηπγράλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο
νξγαληζκφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ζπγθεθξηκέλα:
Γίλεηαη δηάγλσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, ελδνγελψλ θαη
εμσγελψλ πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο
Γηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο θαηεπζπληήξηεο ζηξαηεγηθέο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ
νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Ζ αλάιπζε SWOT πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έμη δηαθξηηά βήκαηα:


Παξσηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο – έξγνπ



Γηακφξθσζε – θαηάξηηζε πηζαλψλ δξάζεσλ



Δμσηεξηθή αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ – απεηιψλ



Δζσηεξηθή αλάιπζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ



Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ δξάζεσλ – Ξξνζαλαηνιηζκφο παξεκβάζεσλ



Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο.
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Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ ππφ εμέηαζε αληηθεηκέλνπ, πξνθχπηνπλ ηα Γπλαηά & Αδχλαηα ζεκεία (S,
W). Νκνίσο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ νη Δπθαηξίεο θαη
Απεηιέο (O, T).
Ν ζπζρεηηζκφο ησλ S, W, O, T νδεγεί ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην πψο ν
νξγαληζκφο / θνξέαο, κπνξεί λα
α) επυθεληθεί απφ ηα ηζρπξά ζεκεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ
β) αποθύγει ηηο απεηιέο νη νπνίεο ηζρπξνπνηνχληαη ιφγσ ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ
γ) μεηαζσημαηίζει ηα αδχλαηα ζεκεία ζε δπλαηά θαη ηηο απεηιέο ζε επθαηξίεο.
Αθνινχζσο θάζε ζηνηρείν αμηνινγείηαη θαη πξνζδίδεηαη έλαο ζρεηηθφο βαζκφο βαξχηεηαο.
Ν ζπζρεηηζκφο S – O θαη W – T γηα ηηο κέγηζηεο βαζκνινγίεο, πξνδηαγξάθεη εναλλακηικέρ
ζηπαηηγικέρ επιλογέρ.
Ζ ζχλζεζε ησλ αλψηεξσλ απφιπησλ ηηκψλ βαξχηεηαο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ κε ηηο
επθαηξίεο θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ κε ηηο απεηιέο, θαζνξίδεη ελ ηέιεη ηηο δηαζέζηκεο
ζηξαηεγηθέο επηινγέο.
Ρα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί:

Competitive
Advantages

ΑΔΤΝΑΣΑ
ΗΜΕΙΑ
ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ

Risk
Elements

Key
Leverage
Points

ΑΠΕΙΛΕ

Key
Business
Implication

ΕΤΚΑΙΡΙΕ

Νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο
κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο


εκπεξηζηαησκέλε θαη ζηνρεπκέλε παξνπζίαζε ηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλάιπζε
πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο



θαηάιιειε επηινγή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηεο αλάιπζεο
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εμαζθάιηζε επαξθνχο ππνδνκήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη
ηεθκεξίσζεο



απαιιαγή απφ πεξηνξηζκνχο θαη ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο θαηά ηνλ εληνπηζκφ
ησλ πηζαλψλ ζεκείσλ δηεξεχλεζεο



ηήξεζε ιεπηνκεξνχο γξαπηήο ηεθκεξίσζεο φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο δηαδηθαζίαο

Ζ αλάιπζε SWOT ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιά δελ
είλαη αξθεηή απφ κφλε ηεο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηεο ελδείθλπηαη ζε πξψηκα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δηαθφξσλ
ελεξγεηψλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ δξνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εζσηεξηθή δηάγλσζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ,
ζθηαγξαθνχλ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε
αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.

1.5.2.3 Αλάιπζε Απνθιίζεσλ (Gap Analysis)
Ζ Αλάιπζε Απνθιίζεσλ (Gap Analysis) είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο ζην
ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο Νξγαληζκνχ. Κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζδηνξίδνληαη ηα
«θελά» πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηζπκεηήο
θαη κπνξεί λα αθνξά δηαδηθαζίεο, ηερλνινγία/ ζπζηήκαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο
θαη νξγάλσζε ηνπ Νξγαληζκνχ. Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα εμήο:


Δπηινγή βαζηθψλ θξηηεξίσλ απφδνζεο (πνηνηηθά ή/ θαη πνζνηηθά)



Θαζνξηζκφο επηζπκεηήο/ κειινληηθήο απφδνζεο



Κέηξεζε πθηζηάκελεο απφδνζεο



Αλαγλψξηζε ησλ «θελψλ» πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ πθηζηάκελεο θαη επηζπκεηήο
κειινληηθήο απφδνζεο

Ζ αλάιπζε απνθιίζεσλ νδεγεί θαη δηεπθνιχλεη ην ζρεδηαζκφ/ πξνζδηνξηζκφ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ελεξγεηψλ/ παξεκβάζεσλ θαη αιιαγψλ (ζε δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα,
αλζξψπηλν

δπλακηθφ,

ππνδνκέο,

νξγάλσζε),

απαξαίηεησλ

γηα

ηελ

εμάιεηςε

ή

ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ «θελψλ» θαη ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ
ηνπ Νξγαληζκνχ.
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1.5.2.4 Αλάιπζε Θφζηνπο / Νθέινπο
Ζ Αλάιπζε Θφζηνπο / Νθέινπο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αμηνιφγεζεο, ζπλήζσο, ησλ
πιένλ

επηθξαηέζηεξσλ

(δχν-ηξηψλ)

ελαιιαθηηθψλ

επηινγψλ,

ή

επηινγψλ

πνπ

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλαινγία θαη νκνηφηεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.


Αλαγλψξηζε Δλαιιαθηηθψλ Ιχζεσλ ή Απνηχπσζε Σαξαθηεξηζηηθψλ Δπηινγήο



Αλάιπζε Ξξνυπνζέζεσλ



Δλδνγελείο Ξξνυπνζέζεηο



Αλαγθαίνη Ξφξνη (Αλζξψπηλνη, Σξεκαηηθνί)



Σξνληθέο Απαηηήζεηο



Απαηηνχκελεο Κεηαβνιέο ζηα θηζηάκελα Ππζηήκαηα θαη ην Ηζρχνλ Θαλνληζηηθφ
Ξιαίζην



Δμσγελείο Ξξνυπνζέζεηο



Δπθαηξίεο - Γπλαηφηεηεο



Ξεξηνξηζκνί



Οπζκηζηηθφ Ξιαίζην – Θαλφλεο



Αμηνιφγεζε Ξξνυπνζέζεσλ



Ξξνζδηνξηζκφο ηεο Ππνπδαηφηεηαο ησλ Ξξνυπνζέζεσλ



Ξξνζδηνξηζκφο ηεο Γπλαηφηεηαο θαη ηνπ Θφζηνπο Δμαζθάιηζεο ησλ Ξξνυπνζέζεσλ



Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ / Δπηπηψζεσλ / Νθέινπο



Αμηνιφγεζε Απνηειεζκάησλ / Δπηπηψζεσλ / Νθέινπο



Ξξνζδηνξηζκφο Ππλάθεηαο Απνηειεζκάησλ κε ηεζέληεο Πηφρνπο



Ξξνζδηνξηζκφο Βεβαηφηεηαο / Ξηζαλφηεηαο



Ππλνιηθή Αμηνιφγεζε Θφζηνπο / Νθέινπο

1.5.2.5 Γηαγλσζηηθή Αλάιπζε
Ζ Γηαγλσζηηθή Αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο πεξηπηψζεηο απνηχπσζεο ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ελφο Ππζηήκαηνο, ή πνζπζηήκαηνο θαη ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ
δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο
επίζεο ησλ επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα:


Ξξνζδηνξηζκφο Αληηθεηκεληθψλ Πηφρσλ



Θαζνξηζκφο Ξεδίνπ Αλαθνξάο
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Ξξνζαξκνγή Δξγαιείσλ (Δξσηεκαηνιφγηα, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Ξιεξνθνξηαθφ
Πχζηεκα πνζηήξημεο)



Ππιινγή Ξξσηνγελψλ Πηνηρείσλ



Ππιινγή Γεπηεξνγελψλ Πηνηρείσλ



Ραμηλφκεζε - Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ



Αλάιπζε

SWOT

Ξεξηβάιινληνο

(Αλάιπζε
-

Γπλαηνηήησλ

Αλάιπζε

θαη

επθαηξηψλ

θαη

Αδπλακηψλ

ηνπ

Δζσηεξηθνχ

θηλδχλσλ

ηνπ

Δμσηεξηθνχ

Ξεξηβάιινληνο)


Αμηνιφγεζε Απνηειεζκάησλ - Γηαπηζηψζεσλ



Γηαηχπσζε Ππκπεξαζκάησλ - Βαζηθψλ Ξξνηάζεσλ

1.5.2.6 Ππζηεκηθή Ξξνζέγγηζε – Αλάιπζε
Ζ Ππζηεκηθή Ξξνζέγγηζε - Αλάιπζε έρεη σο ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαη δπλακηθή
πξνζέγγηζε ελφο πξνβιήκαηνο - ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εμέηαζε
- αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ θαη παξάιιεια λα
δηαζθαιηζηεί ν ζπλερήο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ παξακέηξσλ θαη
κεηαβιεηψλ απηψλ, κε ζθνπφ λα θαζίζηαηαη δπλαηή θάζε θνξά ε εθηίκεζε ηεο
πξαγκαηηθήο επίδξαζήο ηνπο.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ππζηεκηθήο Ξξνζέγγηζεο απνηειεί ε πξνζνκνίσζε θάζε δνκήο
(Νινθιεξσκέλν Ξξφγξακκα, Γηαξζξσηηθή Ξαξέκβαζε θηι.) κε έλα ζχζηεκα, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ππνζπζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ε εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ
παξαγφλησλ θαη

παξακέηξσλ

– κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ

ππνζπζηεκάησλ.
Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Ππζηεκηθήο Ξξνζέγγηζεο –
Αλάιπζεο είλαη:


Νξηνζέηεζε Ππλνιηθνχ Ππζηήκαηνο πξνο Αλάιπζε



Θαηαγξαθή - Ραπηνπνίεζε πνζπζηεκάησλ



Ξξνζδηνξηζκφο

Δμσγελψλ

Αλεμάξηεησλ

Κεηαβιεηψλ

(Αλάιπζε

Δμσηεξηθνχ

Δλδνγελψλ

Αλεμάξηεησλ

Κεηαβιεηψλ

(Αλάιπζε

Δζσηεξηθνχ

Ξεξηβάιινληνο)


Ξξνζδηνξηζκφο
Ξεξηβάιινληνο)



Θαζνξηζκφο Δμαξηεκέλσλ Κεηαβιεηψλ (παξάκεηξνη Πρεδηαζκνχ θαη Ιεηηνπξγίαο
θάζε πνζπζηήκαηνο)
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Θαζνξηζκφο

Ξαξεκβαηηθψλ

Κεηαβιεηψλ

(Κεηαβιεηψλ

πνπ

θαζνξίδνπλ

ηελ

εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ)


Γηαηχπσζε Ξξνηχπσλ θαη αιγνξίζκσλ Ππζρέηηζεο - Αιιειεπίδξαζεο



Δμαγσγή Ππκπεξαζκάησλ



Έιεγρνο ησλ Απνηειεζκάησλ



Αμηνιφγεζε Αιιαγψλ Δμσηεξηθνχ Ξεξηβάιινληνο



Γηαηχπσζε Ξξνηάζεσλ Γηνξζσηηθψλ Γξάζεσλ

1.5.2.7 Ξνιπθξηηεξηαθή Αμηνιφγεζε
Ζ Ξνιπθξηηεξηαθή Αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αμηνιφγεζεο - επηινγήο
κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ – ιχζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε

δηαθνξνπνίεζε σο

πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή εηεξνγελψλ κέηξσλ. Κε απηή ηελ ηερληθή κπνξνχλ λα
ιεθζνχλ ηαπηφρξνλα ππ‟ φςε πνιιαπιά θξηηήξηα θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε
δηαδηθαζία

ιήςεο

απνθάζεσλ

κέζσ

ηεο

νινθιήξσζεο

πνιιαπιψλ

επηινγψλ.

Ζ

πνιπθξηηεξηαθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα δηαξζξσζεί ζηα αθφινπζα δηαθξηηά δηαδνρηθά
βήκαηα:


Νξηνζέηεζε Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη Πηφρσλ (Θαζνξηζκφο ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ
πνπ ζα αμηνινγεζνχλ)



Γηαηχπσζε - Νξηνζέηεζε Δλαιιαθηηθψλ Δπηινγψλ



Γηακφξθσζε Θξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο



Αμηνιφγεζε Δλαιιαθηηθψλ Δπηινγψλ (Αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο
δξάζεσλ ή πξνγξακκάησλ θαη αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ θαη απνδνηηθφηεηαο
θάζε πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο θξηηήξηα)



Δμαγσγή Ππκπεξαζκάησλ



Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε ηεο Πθνπηκφηεηαο θαη ηεο Απνδνηηθφηεηαο ηεο Δπηινγήο κε
βάζε ηα Απνηειέζκαηα ηεο Δθαξκνγήο ηεο Δπηινγήο
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2

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΈΡΓΟΤ

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ, απαηηείηαη επαξθήο ζρεδηαζκφο πνπ
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο:


Νξγάλσζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ Γηαρείξηζεο - Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ



Νξγάλσζεο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ



Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ



Ππληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθνκέλσλ



Αληηκεηψπηζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ Έξγνπ



Έγθαηξεο πξφβιεςεο, πξφιεςεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αιιαγψλ,
θαη ζεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ζρεδφλ πάληα ηελ πινπνίεζε ελφο κεγάινπ θαη
ζχλζεηνπ έξγνπ ζε έλα επίζεο ζχλζεην πεξηβάιινλ



Κεηαθνξάο ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθφξεζεο πξνο ηα αξκφδηα
ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

Ρηο αλάγθεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, κε φξνπο πνηνηηθήο θαη ρξνληθήο ζπλέπεηαο θαη κε βάζε ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο, ν Πχκβνπινο ζθνπεχεη λα θαιχςεη κε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο
Γηνίθεζεο - Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ ην νπνίν πξνθαζνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.
Πην παξφλ θεθάιαην πξνηάζζνπκε έλα νξγαλσηηθφ ζρήκα Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηε
δηάξζξσζε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ θαη εμεηάδνπκε ελδειερψο ηα θαζήθνληα
θάζε ζπληζηψζαο κνλάδαο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα εμήο :


Νξγαλσηηθφ ζρήκα Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη
ηφζν ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Νκάδαο ηνπ Ππκβνχινπ, φζν θαη νη ινηπνί
εκπιεθφκελνη ζην έξγν θαη απνηππψλνληαη ηα επίπεδα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο
έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ



Πχζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ κε απνηχπσζε ηφζν ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπ
αλαδφρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φζν θαη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηνπ
Αλαδφρνπ αιιά θαη ρξνληθφ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ επηθνηλσλίαο



Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ξφισλ/ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ ηεο Νκάδαο
Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ
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2.1 ΟΡΓΑΝΩΗ, ΡΟΗ ΚΑΙ ΤΝΟΥΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ
2.1.1 ρήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ
Πηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη έλα πςειφ επίπεδν ζπληνληζκνχ θαη
παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηνπ έξγνπ. Θαζίζηαηαη ζπλεπψο ζαθήο
ε αλάγθε ζπλεπνχο θαη ξεαιηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ζζελαξήο Γηνίθεζήο ηνπ.
Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ πξνζβιέπεη:


Πηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, ησλ
δηαδηθαζηψλ θαζνδήγεζεο θαη αλαθνξάο θαζψο θαη ησλ ππεπζπλνηήησλ απφ φινπο
ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην έξγν,



Πηε δηαηήξεζε πιήξνπο επνπηείαο ηεο πξνφδνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ έξγνπ,
παξέρνληαο άκεζε πιεξνθφξεζε ζηνπο απνθαζίδνληεο θαη,



Πηελ έγθαηξε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζην θαηάιιειν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ
γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο.

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ησλ παξαθάησ ζπλζεθψλ:


Ν άκεζνο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ ξφισλ πνπ απαηηνχληαη ζην έξγν κε ζαθείο,
δηαθεθξηκέλεο θαη θαηαλνεηέο ππεπζπλφηεηεο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο.



Ζ νξζή θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ ξφισλ ζηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά επίπεδα, ψζηε
λα εμαζθαιίδνληαη ρσξίο ρξνλνηξηβέο νη απαξαίηεηεο εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ
άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ πινπνίεζεο.



Ζ έγθαηξε αλάπηπμε απιψλ θαη θαηαλνεηψλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξάο θαη ειέγρνπ
πξνφδνπ ζε έλα εζηηαθφ ζεκείν κε παξάιιειε πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ
δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ δνκψλ ππνζηήξημή ηνπο.



Ζ ζπλερήο πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ (progress
reporting)

θαη

ε

θεληξηθή

δηαρείξηζε

ησλ

αιιαγψλ

(request

for

change

management) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε
θαη ζπλεπήο αληηκεηψπηζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ.


Ζ άκεζε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν, ψζηε λα
γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ξφινη θαη νη ππεπζπλφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ, θαζψο θαη νη
δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία αλαθνξάο πξνφδνπ θαη ειέγρνπ.



Ζ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ άκεζε απφθξηζε ζηα
θαζεκεξηλά παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα (problem response management), αιιά
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θαη ν έγθαηξνο ζρεδηαζκφο θαη άκεζε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ πινπνίεζεο
ησλ επηκέξνπο έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πεξίπησζε αλάγθεο (contingency
planning and deployment).


Ν απιφο θαη έγθαηξνο πνηνηηθφο ζρεδηαζκφο γηα θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ

(quality planning) θαη ε ελεξγνπνίεζε απιψλ θαη

ξεαιηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance procedures).
Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ θαηά ηνλ
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαζνξίζηεθαλ δηαθξηηά ηφζν ε νξγάλσζε θαη ε ζηειέρσζε ηεο
νκάδαο ηνπ έξγνπ φζν θαη ν ηξφπνο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο
Πην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο
ηνπ Ππκβνχινπ
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2.1.2 ύζηεκα Δπηθνηλσλίαο ηνπ Έξγνπ
Ζ εθαξκνδφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη:


Έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο κε θαζνξηζκέλνπο ξφινπο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ θάζε
άηνκν αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο.



Κία ηεξαξρηθή δνκή, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ σο άλσ ξφισλ, φζνλ
αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ, ηε
δηθαηνδνζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ.



Έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπ Έξγνπ,
ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.



Έλα ζχλνιν εηδηθψλ εξγαιείσλ απεηθφληζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ.

Ζ Νκάδα Έξγνπ, ηελ νπνία πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Πχκβνπινο βαζίδεηαη ζηελ
επηδίσμε γηα έλα επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ ζρήκα, πξνζαξκνζκέλν αξηζκεηηθά θαη
πνηνηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ Νκάδα Έξγνπ
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηειέρε ησλ νπνίσλ ε εκπεηξία θαη γλψζεηο θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
Ρε ζπλνιηθή επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ππκβνχινπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ επζχλε γηα ην
γεληθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ επηηειηθφ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ επνπηεία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ζα αλαιάβεη ν Τπεύζπλνο Έξγνπ. Ρηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
πεχζπλνπ Έξγνπ ζπλεπηθνπξνχλ νη Δκπεηξνγλψκνλεο.
Ρα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαηαλέκνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο:
α.

Ρελ Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα

νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, εηδηθψλ

πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, ζρεδηαζκφ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ζπζηεκάησλ

κεραλνγξαθηθήο

ππνζηήξημεο

ησλ

δηαδηθαζηψλ,

νηθνλνκηθή

ζεσξία,

αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
β.

Ρελ νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ, ε νπνία ζα παξνπζηάδεη εθηελή εκπεηξία ζε ηνκείο

φπσο ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, ηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή ηεο
αγνξάο εξγαζίαο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ, ηα
νηθνλνκηθά ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ζηε ζηαηηζηηθή θαη νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε.
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Ξξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ν Τπεύζπλνο Έξγνπ ζα
αλαιάβεη ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ παξαδνηέσλ ηνπ Ππκβνχινπ ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή, κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ζπκθσλεζέληα ζε επίπεδν πξνζθνξάο θαη ησλ άξζξσλ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ
Ππκβνχινπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ιακβάλνληαο ππφςε βαζηθέο αξρέο γηα ην
πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
Πην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ ηνπ
Ππκβνχινπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
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2.1.2.1 Δπηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
Ζ επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δπν δηαθξηηέο
θαηεγνξίεο. Ρηο αλαθνξέο πξνφδνπ θαη ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηεο νξγαλσηηθέο
δνκέο ηεο.
2.1.2.1.1

Αναθοπέρ Πποόδος

Νη αλαθνξέο ρσξίδνληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο θαη έθηαθηεο.
Νη πξνγξακκαηηζκέλεο αλαθνξέο αθνξνχλ ζε:


απνηχπσζε απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο



απνηχπσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ηνπ έξγνπ



απνηχπσζε πξνηάζεσλ βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ

Νη αλαθνξέο απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηελ κνξθή έθζεζεο πξνφδνπ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ηα νπνία ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ρελ επζχλε ζχληαμεο
ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ζα έρεη ν πεχζπλνο Έξγνπ ελψ νη απνδέθηεο ζα είλαη ε ΔΞΞΔ θαη
ν ππεχζπλνο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
έξγνπ.
Νη έθηαθηεο αλαθνξέο αθνξνχλ ζε:


απνηχπσζε νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ



απνηχπσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ



απνηχπσζε ηερληθψλ ζεκάησλ

ηα νπνία πηζαλφλ λα δηαπηζησζνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ. Νη αλαθνξέο απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηελ κνξθή
έθζεζεο αλαθνξάο φηαλ δεηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. πεχζπλνο ζχληαμεο ησλ
εθζέζεσλ πξνφδνπ ζα είλαη ν πεχζπλνο Έξγνπ ελψ νη απνδέθηεο ζα είλαη ε ΔΞΞΔ θαη ν
ππεχζπλνο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ
θαζψο θαη άιινη πηζαλνί απνδέθηεο.
2.1.2.1.2
Ρν

ύζηημα Δπικοινυνίαρ και Δνημέπυζηρ

πξνηεηλφκελν

ζχζηεκα

επηθνηλσλίαο

ρσξίδεηαη

ζε

δχν

δηαθξηηά

επίπεδα.

Ρελ

πξνγξακκαηηζκέλε επηθνηλσλία θαη ηελ νξγάλσζε έθηαθησλ ζπζθέςεσλ θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δίλαη ζαθέο πσο ε επηθνηλσλία ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ αλαζέηνπζα
αξρή θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθνκέλνπο πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ζε
φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο
Ππογπαμμαηιζμένη επικοινωνία
Θα γίλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπζθέςεηο πξνθεηκέλνπ:
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Λα πξαγκαηνπνηεζεί επηζθφπεζε εξγαζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ θαη απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ



Λα πξνγξακκαηηζηνχλ νη εξγαζίεο – ελέξγεηεο γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα



Λα ζπδεηεζνχλ ηα αλνηθηά ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη λα
κεζνδεπηεί ε επίιπζε ηνπο



Λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ

Απηή ε επηθνηλσλία απηή ζα πινπνηεζεί κέζσ εθζέζεσλ πξνφδνπ, παξαδνηέσλ,
ζπζθέςεσλ αιιά θαη ηειεθψλνπ, e-mail. Ζ ζπρλφηεηα ηνπο ζα είλαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαη ζα εκπιέθνληαη
ε νκάδα ηνπ Αλαδφρνπ, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ΔΞΞΔ αιιά θαη
άιινη άκεζα ή έκκεζα εκπιεθφκελνη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Έκηακηη επικοινωνία
Ζ έθηαθηε επηθνηλσλία αθνξά θπξίσο ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ επί
εηδηθψλ ζεκάησλ. Ζ επηθνηλσλία απηή ζα πινπνηεζεί κέζσ ζπλεδξηάζεσλ – ζπζθέςεσλ κε
ζπκκεηέρνληεο ηνλ πεχζπλν Έξγνπ, κε ηελ νκάδα ηνπ Αλαδφρνπ φπνηε απηφ απαηηεζεί,
ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηελ ΔΞΞΔ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελνη
κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ ζεκαηνινγία ζα αθνξά, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ, θπξίσο
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε, ηνλ
επαλαπξνγξακκαηηζκφ θάπνησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
ηνπ έξγνπ θαζψο θαη

ηελ δηαρείξηζε

θηλδχλσλ.

Νη

ζπλεδξηάζεηο απηέο

δελ ζα

παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα αιιά ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ απηφ θξηζεί
απαξαίηεην είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
2.1.2.2 Δπηθνηλσλία ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ
Ζ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο έξγνπ έρεη δχν δηαθξηηέο βαζκίδεο, ηελ επηθνηλσλία ηεο
επηηξνπήο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο έξγνπ.
Ζ επηθνηλσλία ηεο επηηξνπήο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ πινπνηείηαη κέζσ ζπζθέςεσλ κε ζθνπφ:


ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ



ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο



ηελ επίιπζε θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ



ηελ απνδνρή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ
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Ζ ζπρλφηεηα ηεο δηνξγάλσζεο ησλ ζπζθέςεσλ είλαη κεληαία γηα ηελ ζπδήηεζε
πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκάησλ θαη φπνηε θξηζεί αλαγθαίν γηα ζπδήηεζε εθηάθησλ
ζεκάησλ.

Ζ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο έξγνπ πινπνηείηαη κέζσ ζπζθέςεσλ κε ζθνπφ:


ηελ επίιπζε δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ



ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ



ηελ αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο νκάδαο έξγνπ



ηελ αλαζθφπεζε ησλ παξαδνηέσλ

Πηα πιαίζηα ηεο νξζήο θαη απξφζθνπηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζεί λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεδξηάζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη άιια κέιε πέξαλ ηεο νκάδαο
έξγνπ ηνπ ζπκβνχινπ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο
Αλαζέηνπζαο

Αξρήο,

παξέρνληαο

ηερλνγλσζία

θαη

πξνηάζεηο

δίλνληαο

ιχζε

ζε

πξνβιήκαηα.

2.2 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟΤ ΥΗΜΑΣΟ
Ζ δνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ
απνηειείηαη απφ ηελ επηηξνπή δηνίθεζεο, ηνλ πεχζπλν Έξγνπ, ηνλ Αλαπιεξσηή, ηελ
Νκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηελ Νκάδα Έξγνπ κε ηηο ππννκάδεο ηεο. Αθνινπζεί ε
αλάιπζε ηνπ θάζε ζθέινπο ηνπ Νξγαλσηηθνχ Πρήκαηνο.

2.2.1 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο
Ζ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ιεηηνπξγεί σο "δίαπινο" επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Νκάδαο
Έξγνπ θαη ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Γηνίθεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν πεχζπλνο Έξγνπ, ν Αλαπιεξσηήο θαη νη Δκπεηξνγλψκνλεο.
Ζ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ δηαζθαιίδεη:


ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ



ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ρξνλνδηαγξάκκαηνο



ηελ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ θαη γηα
"θξίζηκα" δεηήκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη λα αλαιεθζνχλ εγθαίξσο ζρεηηθέο
πξσηνβνπιίεο
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ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε γηα νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξνχληαη "θξίζηκεο"
γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ



ηελ έγθαηξε επίιπζε πξνβιεκάησλ

Πεκεηψλεηαη αθφκε φηη ε Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ εθθξάδεη θαη «πξνζσπνπνηεί» ηε
δέζκεπζε ηνπ Ππκβνχινπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ θαη ζηελ πνηφηεηα
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ ινγηθή απηή ππνδειψλεη κεηαμχ άιισλ ηε ζεκαζία πνπ
απνδίδεηαη ζην έξγν εθ κέξνπο ηεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηαίηεξεο θαη ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ γηα ηελ επίηεπμε ηφζν ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

θαη

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο

θνηλνηηθήο ελίζρπζεο φζν θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα
δηεξεπλήζεη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο δπλακηθήο παξνπζίαο θαη
ζπκβνιήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν.

2.2.2 Τπεύζπλνο Έξγνπ
Ν πεχζπλνο ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη ην
ζπληνληζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο ζε θαζεκεξηλή
βάζε. Δηδηθφηεξα, είλαη ππεχζπλνο γηα ηα αθφινπζα:


ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ,



ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο
νκάδαο έξγνπ,



ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ,



ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα
θαη

ηελ

αλάιεςε

θαηάιιειεο

δξάζεο

γηα

ηε

δηαζθάιηζε

ηεο

έγθαηξεο

νινθιήξσζήο ηνπο,


ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη αιιαγψλ ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ θαη ηελ θαηάιιειε πξνψζεζή ηνπο ζην αλψηεξν επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ μεπεξλνχλ ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,



ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ζε
πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ, αιιαγήο πξνηεξαηνηήησλ ή/θαη θαηεπζχλζεσλ,



ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ,
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ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη
ν Πχκβνπινο, ηνλ έιεγρν ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο εξγαζίαο φζνλ
αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ
ξφισλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Ππκβνχινπ θαη ηελ
θαηάιιειε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο Έξγνπ,



ηελ επαλεμέηαζε ηνπ παξαδνηένπ πιηθνχ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Ππκβνχινπ έηζη
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη απνιχησο ε πιεξφηεηα θαη πνηφηεηά ηνπ πξηλ ηελ ππνβνιή
ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,



ηελ

αλάζεζε

ζε

εκπεηξνγλσκνζπλψλ θαη

εμεηδηθεπκέλνπο

εκπεηξνγλψκνλεο

ηεο

παξνρήο

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ

παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.

2.2.3 Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Ν Αλαπιεξσηήο ηνπ πεπζχλνπ Έξγνπ αλαπιεξψλεη απηφλ ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ,
ζπλεπηθνπξεί θαη ππνζηεξίδεη ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη ζηελ αλάιεςε
ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ
έξγσλ ζε ηαθηηθφ επίπεδν. Γχλαηαη επίζεο ζε νπνηαδήπνηε θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ν
πεχζπλνο Έξγνπ λα εθρσξεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ ψζηε ν
ηειεπηαίνο λα έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαζηψλ. Ν Αλαπιεξσηήο πεχζπλνο Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ ιεηηνπξγεί σο "δίαπινο"
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ θαη ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο
Αλαζέηνπζαο

Αξρήο.

Αλαιακβάλεη

επίζεο

ην

ζπληνληζκφ,

ηε

δηαρείξηζε,

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο επηηφπηαο νκάδαο ηνπ Ππκβνχινπ θαη

ηελ

ηεο Νκάδαο

Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έρεη ηελ επζχλε γηα:


ηελ εζσηεξηθή επνπηεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ Έξγνπ,



ηε ζέζπηζε αλαιπηηθψλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
εθαξκνγή ηεο Ξνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ,



ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαη ηε νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη
ζπληνληζκφ ηνπ Έξγνπ,



ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο
νκάδαο ηνπ Ππκβνχινπ ,



ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ,
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ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ γηα νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο
επεξεάδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εηζήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ηξφπσλ άκεζεο δηεπζέηεζήο ηνπο ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο



ηελ έγθαηξε θαη πιήξε δηάρπζε ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ
Ππκβνχινπ πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξνχληαη "θξίζηκεο" γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε
ηνπ Έξγνπ.

2.2.4 Οκάδα Δκπεηξνγλσκόλσλ
Ξέξαλ, ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο (ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο) ησλ ζηειερψλ ηεο
Νκάδαο

Έξγνπ ν Πχκβνπινο έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ζηειερψλ

πςεινχ επηπέδνπ κε ζεκαληηθή θαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
ηνπ έξγνπ.
Ρα ζηειέρε απηά ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο ππφινηπεο Νκάδεο Δξγαζίαο παξέρνληαο ηελ
επηζηεκνληθή ηνπο γλψζε θαη εκπεηξία κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ ζηειερψλ ηεο ζε πηζαλέο
ειιείςεηο επί εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε
ζχληαμε ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.
Ζ

Νκάδα

Δκπεηξνγλσκφλσλ,

ε

νπνία

θαιχπηεη

πιήξσο

απφ

επηζηεκνληθήο

θαη

ζπκβνπιεπηηθήο πιεπξάο ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζα παξέρεη πςειήο
πνηφηεηαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηερληθήο θχζεο αιιά θαη
ζηξαηεγηθήο πξνθχςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ. Ζ έκθαζε ζηε ζπγθξφηεζε κία πιήξνπο Νκάδαο
Δκπεηξνγλσκφλσλ πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ν ξφινο ηεο είλαη
θαζνξηζηηθφο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο πνξείαο ηνπ έξγνπ.
Νη εκπεηξνγλψκνλεο ζα παξέρνπλ ζεκαληηθή γλψζε θαη ηερλνγλσζία ζε ηνκείο φπσο:


Θιαδηθέο αλαιχζεηο



Αληαγσληζηηθφηεηα



Κειέηεο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο

Δηδηθφηεξα ζα παξέρνπλ εκπεηξνγλσκνζχλε ζε ζέκαηα φπσο:
1. Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη δήηεζε δεμηνηήησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
2. Δμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηε
δηάξζξσζή ηεο σο ζπλέπεηα ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ.
3. Νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή.
4. Νηθνλνκηθή ζεσξία
5. Ρερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
6. Νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή
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Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν Πχκβνπινο έρνληαο ππ‟ φςε ηνπ ηηο δπλακηθέο
απαηηήζεηο

ηνπ

έξγνπ

θαη

ηηο

κεηαβνιέο

πνπ

ελδερφκελα

ζα

πξνθχςνπλ

είλαη

δηαηεζεηκέλνο θαη έρεη ην κεραληζκφ λα δηαζθαιίζεη επηπιένλ πφξνπο, πξνζθεχγνληαο ζε
εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο.

2.2.5 Οκάδα Έξγνπ
Ζ Νκάδα Έξγνπ ζπγθξνηείηαη απφ 2 ππννκάδεο εξγαζίαο θαζεκία απφ ηηο νπνίεο
αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
Φάζεηο ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Ππκβνχινπ. Θάζε νκάδα
εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηα νπνία, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πεπζχλνπ θαη
Αλαπιεξσηή πεχζπλν Έξγνπ, αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ
ζα ηνπο αλαηεζεί. Νη ππννκάδεο είλαη
1. πννκάδα Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Θαηάξηηζεο Δηήζησλ Δθζέζεσλ
2. πννκάδα Έξεπλαο Ξεδίνπ
Tα κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηνπ έξγνπ, γηα ηνπο
νπνίνπο ζα είλαη ππεχζπλα. Δηδηθφηεξα, έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:


Ππκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ



Απνδέρνληαη ηνπο ζηφρνπο, ηα θαζήθνληα, ηνπο πφξνπο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ
ηίζεληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο,



Δθηηκνχλ ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
ηνπο αλαηίζεληαη θαη θαηαξηίδνπλ ην αηνκηθφ ηνπο πξφγξακκα εξγαζίαο,



Δπηζεκαίλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηνλ επηθεθαιή ηεο Νκάδαο θαη ζπλεξγάδνληαη
καδί ηνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο,



Ππλεξγάδνληαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο Νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα,



Αλαθέξνπλ ηαθηηθά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηνλ επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο,



Ππκκεηέρνπλ ζηελ ζχληαμε αλαθνξψλ πξνφδνπ ηεο Νκάδαο.

Ξην ζπγθεθξηκέλα ε ππν-νκάδα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη

θαηάξηηζεο εηήζησλ

εθζέζεσλ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζηηο ηξεηο ελφηεηεο ηνπ έξγνπ.
Πηελ ελφηεηα Α ηα κέιε ηεο ζα αλαιάβνπλ λα απνηππψζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
ησλ ΚΚΔ ζηελ Διιάδα θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηηο ΚΚΔ ζην Δπξσπατθφ
πεξηβάιινλ.
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Πηελ ελφηεηα Β αξρηθά ζα θαηαξηίζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηηο έξεπλεο πεδίνπ πνπ ζα
δηεμαρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Αθνινχζσο ζα παξνπζηάζνπλ ηελ κεζνδνινγία
δεηγκαηνιεςίαο βάζεη ηεο νπνίαο ζα επηιεγεί ν πιεζπζκφο αλαθνξάο ησλ ΚΚΔ.
Ξαξάιιεια ζα γίλεη ε επηινγή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ
θξηηεξίσλ. Πηελ ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξίζνπλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ζα πξνρσξήζνπλ
ζε δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.
Πηελ ελφηεηα Γ ε νπνία αθνξά ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθφξεζεο, ηα κέιε ηεο ππν-νκάδαο ζα πξνβνχλ ζε πνηνηηθφ έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπο. Θα αθνινπζήζεη ε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ
εθζέζεσλ.
Ζ ππν-νκάδα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζα αζρνιεζεί απνθιεηζηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο πεδίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη
ηελ δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Δπίζεο ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξεζεο
δεδνκέλσλ θαη δηνξζψζεσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ρα κέιε ηεο ζα
βξίζθνληαη ππφ ηελ ζπλερή επίβιεςε ηνπ πεπζχλνπ ηεο ππν-νκάδαο ν νπνίνο ζα
αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο έξεπλαο
Δίλαη πξνθαλέο πσο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα
ζπλεξγάδνληαη άκεζα θαη ζε ζπλερή βάζε κε ηελ επηηξνπή δηνίθεζεο θαη ηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
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