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ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της παρούσας επιτελικής μελέτης είναι η ανάλυση του
Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς χρησιμοποιώντας το εργαλείο
στρατηγικού σχεδιασμού SWOT και η αποτύπωση καινοτόμων προτάσεων
προκειμένου να μετασχηματιστούν τα αδύνατα σημεία σε δυνατά καθώς και οι
απειλές σε ευκαιρίες.
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
2. Οι παραδοχές επί των οποίων θεμελιώνεται η διερεύνηση του ως
άνω θέματος, αντλούνται αφενός από το σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ με το
οποίο διατάσσεται η εκπόνηση της παρούσας εργασίας, αφετέρου από τις
προφορικές οδηγίες του Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΟΙ κατά την επίσκεψή του στη
Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ).
3. Ήδη στο πλαίσιο της μετεξέλιξης του Οικονομικού Σώματος έχουν
υλοποιηθεί ποικίλες δράσεις με γνώμονα την προετοιμασία των Αξκών του για
τις απαιτητικές προκλήσεις, τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος, ενώ
άλλες βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Κυριότερες δράσεις αποτελούν:
α. Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, σε Ακαδημαϊκό,
Επιστημονικό και Μορφωτικό επίπεδο στο πλαίσιο της ανάπτυξης βέλτιστων
πρακτικών και καινοτόμων ιδεών και με γνώμονα τη διασύνδεση του
Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
β. Η διεξαγωγή του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου του
Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς και η προετοιμασία του 2ου
Επιστημονικού Συνεδρίου,
γ. Η ενασχόληση Αξκων με τον τομέα των Οικονομικών της
Υγείας και η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή αυτών στα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα αρμοδιότητας ΓΕΣ,

δ. Κατάργηση έγχαρτων εντολών μέσω της ψηφιοποίησης όλων
των διαδικασιών σχετικών με διαταγές, λήψη και εκκαθάριση των δαπανών.
4. Ειδικότερα οι κύριες παραδοχές επί των οποίων θα υλοποιηθεί η
παρούσα μελέτη έχουν ως κάτωθι:
α. Η αποστολή του Σώματος, καθορίζεται τόσο στον ιδρυτικό του
νόμο (ΑΝ 888/1949) όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές και
δημοσιονομικές διατάξεις, και επεκτείνεται στο Δημοσιονομικό, Ελεγκτικό,
Χρηματοοικονομικό, Συμβουλευτικό, Κοστολογικό, Εποπτικό και Μελετητικό
τομέα.
β. Το εύρος και η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων που
αναλαμβάνει το Οικονομικό Σώμα, όπως αυτές απορρέουν από την αποστολή
του, καθώς και το γεγονός ότι ενεργεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, απαιτούν την επαγρύπνηση και τη συνεχή εξέλιξη των στελεχών
του αλλά και τη συνολική εξέλιξη του Σώματος.
γ. Ως "οργάνωση" θα μπορούσε να οριστεί μια διακριτή
κοινωνική οντότητα ή ένωση ή σύνολο ανθρώπων, που με συγκεκριμένες
σχέσεις, διαδικασίες, συστήματα, μεθόδους και πόρους επιδιώκουν την
επίτευξη σκοπών σε "χρονική διάρκεια". Υπό αυτή την έννοια οι οργανισμοί οι
οποίοι έχουν σκοπό τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει μια
κοινωνία – χώρα όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο
Στρατού και το Οικονομικό Σώμα του Στρατού Ξηράς αποτελούν οργανώσεις
καθώς διαθέτουν τα βασικά στοιχεία του ορισμού. Δηλαδή αποτελούνται από
ανθρώπινο δυναμικό, έχουν καθορισμένους στόχους – σκοπούς, υπάρχει
συνειδητή διάρθρωση ρόλων και των σχέσεών τους, διακρίνονται από το
περιβάλλον μέσω συνόρων και τέλος υπάρχει συνέχεια στο χρόνο (δεν
αποτελούν αυθόρμητο και στιγμιαίο κοινωνικό φαινόμενο). (Μπουραντάς Δ.,
Βάθης Α., Παπακωνσταντίνου X., Ρεκλείτης Π., Αρχές Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Εκδόσεις ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., Αθήνα,
1999).
δ. Ως πρόβλημα που απαιτεί επίλυση και το οποίο
πραγματεύεται η παρούσα επιτελική μελέτη θεωρείται η ύπαρξη αδύνατων
σημείων στη λειτουργία του Οικονομικού Σώματος καθώς και απειλών στο
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.
ε. Επιθυμητή τελική κατάσταση της παρούσας επιτελικής
μελέτης συνιστά η δημιουργία καινοτόμων προτάσεων που θα αποτελέσουν
πηγή άντλησης ιδεών και βάση σχεδίασης και οργάνωσης δράσεων με
απώτερο σκοπό την ενίσχυση των δράσεων μετεξέλιξης του Οικονομικού
Σώματος.
στ. Η SWOT ανάλυση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα
απλό αναλυτικό εργαλείο το οποίο θα βοηθάει απλά στην κατανόηση της
δραστηριότητας του Οικονομικού Σώματος, αλλά ως ένα δυναμικό κομμάτι
της διαδικασίας διοίκησης που μπορεί να διευκολύνει πραγματικά την

ανάπτυξη του στρατηγικού του ρόλου και τα αποτελέσματα αυτής να
αξιοποιηθούν προς όφελος του συνόλου των εμπλεκομένων.
ζ. Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού
σχεδιασμού της Διοίκησης το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, ενός οργανισμού
ή μιας δραστηριότητας όταν αυτή καλείται να λάβει μία απόφαση σε σχέση με
τους στόχους που έχει θέσει και με σκοπό την επίτευξή τους.
η. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τον καθορισμό των
βασικών στόχων και την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής
μέσα από μια δέσμη εναλλακτικών επιλογών σε βάθος χρόνου 5 έως 7 έτη. Η
επιλογή στρατηγικής είναι μια λειτουργία κρίσιμη, από την επιτυχία της οποίας
εξαρτώνται σε έναν μεγάλο βαθμό η επιτυχία και οι προοπτικές του
Οργανισμού στο σύνολό τους.
θ. Το επιχειρησιακό σχέδιο αντίστοιχα εξειδικεύει τους στόχους
του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα
από τα έτη διάρκειας. Το επιχειρησιακό σχέδιο προϋποθέτει την κατάρτιση
του αντίστοιχου στρατηγικού έτσι ώστε στο σύνολό τους να αποτελούν ένα
οργανωμένο, ενοποιημένο, πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Η
χρονική εμβέλεια του επιχειρησιακού σχεδίου θα πρέπει να είναι έως 5 έτη. Το
επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια δράσης που
περιγράφουν αφενός τις δραστηριότητες του κάθε τομέα, διεύθυνσης,
τμήματος, μονάδας, αφετέρου τους επιχειρησιακούς στόχους για κάθε χρόνο
ξεχωριστά και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.
ι. Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS
PLAN) είναι να καθοριστούν οι κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες
λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον ο Οργανισμός.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
5. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επίλυση του
προβλήματος και οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, συνοψίζονται
ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στους κάτωθι:
α. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας Στρατού η
αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα της Χώρας, να
υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της
Πατρίδας.
β. Σύμφωνα με το Ν. 2292/1995 περί «Οργάνωση και
Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων», Ανώτερο Ιεραρχικό Κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς με το
οποίο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Α/ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου του Κλάδου βοηθείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων του, είναι το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

γ. Ανώτερο Ιεραρχικό Κλιμάκιο του Οικονομικού Σώματος του
Στρατού Ξηράς αποτελεί η Διεύθυνση Οικονομικού (ΓΕΣ/ΔΟΙ) η οποία
υπάγεται στον Υπαρχηγό ΓΕΣ και ως εκ τούτου εντάσσεται στο πλαίσιο
ενεργείας του ΓΕΣ και του ευρύτερου ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων στην
ελληνική κοινωνία.
δ. Η ανάλυση βασίσθηκε στις εμπειρίες των στελεχών σύμφωνα
με τα καθήκοντα των θέσεων στις οποίες κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν μέχρι
σήμερα καθώς και στις γνώσεις που αποκτήθηκαν ανάλογα με το εργασιακό
αντικείμενο του καθενός. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των στελεχών που
αποτελούν την ομάδα εργασίας είναι κατώτερα στελέχη (Λγοι) αν και στην
πορεία τους στο Οικονομικό Σώμα ενδέχεται να τους ανατέθηκαν καθήκοντα
όπου ο προβλεπόμενος εκ της θέσεως βαθμός ήταν ανώτερος του
κατεχόμενου την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
ε. Η εισαγωγή νέων μαθητών στην Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), και συνακόλουθα η παραγωγή νέων Αξκων
του Οικονομικού Σώματος, βαίνει συνεχώς μειούμενη τα τελευταία χρόνια. Ο
καθορισμός του αριθμού των εισακτέων υπερβαίνει των αρμοδιοτήτων του
Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή
τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και θέτει σημαντικά εμπόδια στον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων.
στ. Η οποιαδήποτε εισαγωγή εμπειριών – επιτυχημένων
πρακτικών από τον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και από άλλους δημόσιους φορείς
(ή δομές) θα πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη προσπαθώντας να
αποσαφηνιστούν οι παράμετροι που συντέλεσαν στην επιτυχία καθώς και
τυχόν προσκόμματα τα οποία θα παρουσιαστούν στο οργανισμό λόγω της
φύσης και της ιδιαιτερότητάς του.
6. Επιπρόσθετα όσον αφορά τη διαδικασία υλοποίησης της SWOT
ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία που
δόθηκε καθώς και από άλλες πηγές της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας.
7. Στο αρχικό στάδιο κατάρτισης της SWOT ανάλυσης
πραγματοποιήθηκε ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
του Οικονομικού Σώματος. Μετά την ανάλυση συγκεντρώθηκαν οι απόψεις
των στελεχών μέσω της μεθόδου καταιγισμού ιδεών (brainstorming)
προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των δυνατών και αδύνατων σημείων
του Οικονομικού Σώματος και των ευκαιριών και απειλών του περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται. Επισημαίνεται ότι η μέθοδος αυτή δεν αποτελεί
εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων αλλά τρόπος συγκέντρωσης νέων και
διαφορετικών απόψεων που προέρχονται από τα ετερόκλητα στοιχεία της
προσωπικότητας του κάθε στελέχους.
8. Εν συνεχεία και προκειμένου να ταξινομηθούν όσον αφορά τη
σπουδαιότητά τους χρησιμοποιήθηκαν μήτρες σύμφωνα με την ελκυστικότητά
τους και την πιθανότητα επιτυχίας τους για τις ευκαιρίες και σύμφωνα με τη
σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισής τους για τις απειλές. Αντίστοιχα
ταξινομήθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες συγκρίνοντας τη

σημαντικότητα αυτών για το Οικονομικό Σώμα και την επίδοση κατά την
υλοποίηση της δραστηριότητας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
κρίθηκε ποια στοιχεία θα αποτυπωθούν στην SWOT ανάλυση αλλά και η
σειρά με την οποία αποτυπώθηκαν. Ενδεικτικά παρατίθενται οι κάτωθι
μήτρες:

Ελκυστικότητα

α. Μήτρα Ευκαιριών
Πιθανότητα Επιτυχίας
Υψηλή
Μικρή
Υψηλή

1

2

Μικρή

3

4

Σοβαρότητα

β. Μήτρα Απειλών
Πιθανότητα Εμφάνισης
Υψηλή
Μικρή
Υψηλή

1

2

Μικρή

3

4

ΑΝΑΛΥΣΗ
9. Οι επιχειρήσεις και κατά αντιστοιχία και οι οργανισμοί, αναζητούν
την επιβίωση, τη βελτίωση και την επιτυχία μέσω της εκπλήρωσης της
αποστολής τους.
10. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ένα εργαλείο στρατηγικού
σχεδιασμού αποτελεί και η SWOT ανάλυση όπου εξετάζονται τα Δυνατά
(Strengths) και Αδύνατα σημεία (Weaknesses) του οργανισμού ή μιας
δραστηριότητας αυτού, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats)
από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με την ανάλυση αυτή συνήθως
αξιολογείται η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα προκειμένου να
ληφθούν αποφάσεις και να διαμορφωθεί έτσι η μελλοντική στρατηγική.
11. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό
περιβάλλον του οργανισμού καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς
πόρους που αυτός κατέχει. Εντοπίζονται από την ανάλυση των λειτουργιών
και των συστημάτων του οργανισμού (π.χ. τεχνογνωσία, ικανότητες
προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά του οργανισμού,
χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις,
κλπ.).

12. Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του
εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού τις οποίες θα πρέπει να
εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει στα
μέτρα της, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. ρυθμίσεις στο νομικό
περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων δραστηριοτήτων, αλλαγές στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, κλπ.). Αναλυτικότερα για κάθε τάση ή εξέλιξη
στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο οργανισμός, η Διοίκηση πρέπει να
προσδιορίσει τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται από αυτή.
13. Ευκαιρία είναι ένα ελκυστικό πεδίο αναγκών του αγοραστή στο
οποίο μια επιχείρηση μπορεί να αποδώσει επικερδώς. Για έναν οργανισμό
όπως το Οικονομικό Σώμα ως ευκαιρία θα μπορούσε να οριστεί ένα ελκυστικό
πεδίο δραστηριοτήτων το οποίο προκύπτει ως ανάγκη για την επιτυχή τέλεση
της αποστολής του Στρατού Ξηράς και στο οποίο δύναται να επιτύχει
αποδοτικά. Οι ευκαιρίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την
ελκυστικότητά τους και την πιθανότητα επιτυχίας τους. Η πιθανότητα
επιτυχίας του οργανισμού εξαρτάται από το αν οι δυνατότητες της
δραστηριότητας όχι μόνο ταιριάζουν στις προϋποθέσεις – κλειδιά της
επιτυχίας για να λειτουργήσει στο πεδίο δραστηριότητας – στόχο, αλλά επίσης
και από το αν θα υπερβαίνουν τις δυνατότητες των έτερων οργανισμών που
τυχόν προσφέρουν της υπηρεσίες μέχρι στιγμής ή προσφέρουν παρεμφερείς
υπηρεσίες. Η ικανότητα μόνο δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο
οργανισμός που έχει την καλύτερη αποδοτικότητα θα είναι εκείνος που μπορεί
να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αξία και να τη διατηρήσει διαχρονικά.
14. Μερικές εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον αποτελούν απειλές.
Περιβαλλοντικές απειλές είναι οι προκλήσεις που παρουσιάζονται από μια
δυσμενή τάση ή εξέλιξη και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση. Οι
απειλές θα πρέπει να ταξινομηθούν σύμφωνα με τη σοβαρότητα και την
πιθανότητα εμφάνισής τους.
15. Μόλις η Διοίκηση εντοπίσει τις κυριότερες ευκαιρίες και τις απειλές
που αντιμετωπίζει ένας συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας, μπορεί να
χαρακτηρίσει τη γενική (συνολική) ελκυστικότητα αυτής της δραστηριότητας.
16. Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον η οργάνωση του
Οικονομικού Σώματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες Υπηρεσίες και Μονάδες:
α. Τη Διεύθυνση Οικονομικού ΓΕΣ (ΔΟΙ/ΓΕΣ), με τις
αρμοδιότητες που καθορίζονται στο ΣΚ 3 -12 περί «Οργάνωσης και
Λειτουργίας του ΓΕΣ».
β. Το Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού (ΟΛΚΕΣ), που
υπάγεται απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΟΙ.
γ. Τα Κεντρικά Ταμεία (ΚΤΣ-ΚΤΕΘ), επιπέδου τάγματος, που
συγκροτούνται σε επίπεδο ΓΕΣ, Μειζόνων Διοικήσεων και Σχηματισμών.

δ. Τα
Ελεγκτήρια
Υλικού
Στρατού
(ΕΥΣ),
συγκροτήματος, που υπάγονται απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΟΙ.

επιπέδου

ε. Τη Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ), επιπέδου συγκροτήματος, που
υπάγεται απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΟΙ.
στ. Τις Διευθύνσεις Οικονομικού των Σχηματισμών (ΔΟΙ/ΣΧΗΜ),
από το διοικητικό επίπεδο της Ταξιαρχίας και άνω, με τις αρμοδιότητες που
καθορίζονται στο ΣΚ 3-11 περί «Οργανώσεως και Λειτουργίας των
Στρατηγείων Σχηματισμών».
ζ. Τα Ελεγκτήρια Δαπανών (ΕΛΔΑΠ), επιπέδου τάγματος, που
υπάγονται διοικητικά στον Υπαρχηγό του ΓΕΣ.

17. Τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ μέσω του ΓΕΣ/ΔΟΙ,
Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2292/95
«Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διοίκηση και
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ 363/97
«Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ», είναι
τα παρακάτω:
α. Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), στο οποίο υπάγονται και
ο:
(1) Ειδικός

Λογαριασμός

Αλληλοβοηθείας

Στρατού

(Ε.ΛΟ.Α.Σ.).
(2) Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων
Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.).
β. Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ
(Τ.ΑΜ.Π.Υ./ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ).
γ. Ταμείο
(Τ.Α.Α.Θ.Π.).

Αρωγής

Αναπήρων

και

Θυμάτων

Πολέμου

δ. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΜΤΣ (Τ.Α.Υ./Μ.Τ.Σ.).

ε.

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).

στ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξκών (ΑΟΟΑ).
ζ.

Ταμείο Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ).

η. Λέσχη Αξκών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).
θ. Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού (ΕΑΑΣ).
ι. Οικοδομικός
Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ).

Συνεταιρισμός

Μονίμων

Αξκών

Ελληνικού

18. Δομικό στοιχείο της λειτουργίας του Οικονομικού Σώματος
αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
οργανισμός εντάσεως εργασίας καθώς σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής
Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας της Στέγης
Ελληνικής Βιομηχανίας, ως Έντασης Εργασίας (Labor Intensive)
χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση ή οργανισμός όπου το ύψος και το κόστος της
παραγωγής ή της αποδοτικότητας των υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τον
παράγοντα «εργασία», δηλαδή την ανθρώπινη προσπάθεια που
καταβάλλεται για την επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης ή οργανισμού
(παραγωγικούς σκοπούς), καθώς και από τον μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό
των εργαζομένων. Το Οικονομικό Σώμα βασίζεται κατά κύριο λόγο στο
ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων του.
19. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το 1ο ΕΓ
του ΓΕΣ/ΔΟΙ το Οικονομικό Σώμα:
α. Αποτελείται από 490 στελέχη (εκ των οποίων το 73% είναι
Αξκοι και οι υπόλοιποι Υπαξκοι) και 91 Μονίμους Υπαλλήλους,
β. Ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται σε 37 έτη,
γ. Σαράντα τέσσερα (44) στελέχη είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών και τριάντα (30) ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης,
δ. Τέσσερα (4) στελέχη είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
σπουδών και τρία (3) στελέχη βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης,
ε. Εννέα (9) στελέχη κατέχουν δεύτερο προπτυχιακό τίτλο
σπουδών και πέντε (5) βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης.
20. Όπως αναφέρθηκε στο εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνονται
όλοι εκείνοι οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά
την πορεία του οργανισμού. Στο εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να
επισημανθεί το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε δεινή δημοσιονομική
κατάσταση και διανύουμε ήδη τον 9ο χρόνο από την είσοδο σε καθεστώς
επιτήρησης (Μνημονίου) με την υπογραφή του μνημονίου δεσμεύσεων με το
Ν. 3845/2010. Η κρίση αυτή έχει ως «κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο

δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο δημόσιο χρέος, τη συρρίκνωση του ΑΕΠ,
την αυξανόμενη ανεργία και τη συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής θέσης
της χώρας» (Οικονόμου, 2012).
21. Το ΥΠΕΘΑ και κατ’ επέκταση το ΓΕΣ δεν θα μπορούσε να μείνει
ανεπηρέαστο καθώς οι πιστώσεις του Λειτουργικού Π/Υ έχουν μειωθεί κατά τα
έτη της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης κατά 66% περίπου ή κατά 349
εκατομμύρια ευρώ σε απόλυτες τιμές, έναντι των πιστώσεων έτους 2009
(έναρξη δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας). Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με το κύριο οικονομικό πρόβλημα δηλαδή τη σχετική έλλειψη ή τη
στενότητα των αγαθών δημιουργούν συνθήκες ενός ασφυκτικού
περιβάλλοντος στο οποίο θα πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη της αποστολής του Οικονομικού
Σώματος.
22. Η οικονομική κρίση όμως επηρεάζει και το σύνολο των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς οι συνεχείς μισθολογικές μειώσεις και τα
επερχόμενα μέτρα δημιούργησαν έναν αστάθμητο αρνητικό παράγοντα με
ποικίλες επιπτώσεις. Μία από αυτές ήταν ένας αριθμός στελεχών να
καταφύγει στην πρόωρη συνταξιοδότηση (προκειμένου να προλάβει
ενδεχόμενες επιπρόσθετες μειώσεις) ή στην αναζήτηση άλλων θέσεων
εργασίας (σε διάφορους άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς). Οι κενές
θέσεις που δημιουργήθηκαν δεν αναπληρώθηκαν και στο προσωπικό που
παρέμεινε ενισχύθηκε το αίσθημα ανασφάλειας, λόγω της αβεβαιότητας που
επικρατεί.
23. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης επηρεάζουν αλυσιδωτά και
την ανεφοδιαστική αλυσίδα του ΓΕΣ σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι
προμηθευτές (και κυρίως όσοι πραγματοποιούσαν εισαγωγή εμπορεύματος)
απώλεσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα και πλέον εξαιτίας της μειωμένης
ρευστότητας, αδυνατούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Το
πρόβλημα οξύνεται σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη λειτουργία του
δημοσίου, καθώς αποδεικνύεται κακοπληρωτής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Κυρίου Δείκτη Επιδόσεων (K.P.I) στον Ειδικό Φορέα (ΕΦ) 11200 του ΓΕΣ
παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην εξόφληση των υποχρεώσεών
του, όπως φαίνεται στο κατωτέρω πίνακα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται
μακροπρόθεσμα να δυσχεραίνει την ανεφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τη
δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού με τον κατ’ ουσία αποκλεισμό
ορισμένων προμηθευτών (όσοι προμηθευτές διαθέτουν χαμηλή ρευστότητα
επιλέγουν να απέχουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες).
Πίνακας Εξέλιξης Κύριου Δείκτη Επιδόσεων για τον ΕΦ 11-200 Έτους
2018 (λήψη στοιχείων μέχρι 10 Δεκ 2018)
Ιαν

Φεβ

Μαρ

Απρ

Μαι

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

178,17

184,18

187,50

203,22

213,93

222,69

226,66

244,23

249,54

250,03

244,95

262,78

24. Επιπλέον
σε
ορισμένες
περιπτώσεις
παρουσιάζονται
καθυστερήσεις στην παραλαβή των υλικών διότι πλέον οι εταιρείες έχουν
μειώσει σε σημαντικό βαθμό το ύψος των αποθεμάτων τους προκειμένου να

ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση. Σημαντικότερο πρόβλημα υφίσταται
στις περιπτώσεις εισαγωγής των υλικών ή της Α΄ ύλης.
25. Πλέον της οικονομικής κατάστασης, σημαντική είναι και επίδραση
των δημογραφικών μεγεθών, των επιδημιολογικών παραγόντων και της
νοσηρότητας στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια η σχέση της οικονομίας και της
υγείας είναι τεκμηριωμένη. «Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει σαφής αντιστοιχία
ανάμεσα στην οικονομία κάθε χώρας και στην υγεία του πληθυσμού της, με
την αύξηση του εισοδήματος να βελτιώνει την υγεία. Μέχρι και τα 2/3 των
διαφορών που παρουσιάζουν οι δείκτες υγείας από πληθυσμό σε πληθυσμό
οφείλονται σε οικονομικούς λόγους». (Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής
Ιατρικής, 2016).
26. «Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν σαν
αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της σωματικής και ψυχικής υγείας του
πληθυσμού». (Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 2016)
27. Επιπρόσθετα πέρα από την εξέταση του γενικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το Οικονομικό Σώμα θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη και το μικροπεριβάλλον.
28. Μέσα από τα στοιχεία που καταγράφηκαν προκύπτει η SWOT
ανάλυση, δηλαδή η αξιολόγηση των δυνατών και αδυνάτων σημείων του
Οικονομικού Σώματος από το εσωτερικό του περιβάλλον, καθώς και των
ευκαιριών και απειλών που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον. Στον
κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το αποτέλεσμα της SWOT ανάλυσης
και στη συνέχεια αναλυτικότερα τα στοιχεία που καταγράφηκαν.

Πίνακας : SWOT Ανάλυση
Δυνατά Σημεία – Πλεονεκτήματα Αδύνατα Σημεία – Μειονεκτήματα
(Strengths)
(Weaknesses)
1. Επίπεδο
Προσωπικού
1. Απουσία
μακροπροθέσμου
(Ποιότητα)
σχεδιασμού
2. Στρατιωτική Παιδεία
2. Ανεπάρκεια
Δομών
και
3. Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
Συστημάτων
4. Τεχνογνωσία
3. Μεγάλο
εύρος αντικειμένου
5. Υψηλή εξειδίκευση προσωπικού
εργασίας/ υπερεξάπλωση
6. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε
4. Υποστελέχωση
σχέση
με
το
διαθέσιμο
5. Ανορθόδοξη
ποιοτική
και
προσωπικό
ποσοτική
κατανομή
7. Εργαλεία (Software/ Hardware)
προσωπικού
8. Εγκαταστάσεις
6. Έλλειψη κινήτρων προσωπικού
9. Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης
7. Απουσία Διοικητικής Εμπειρίας
μέσω
αξιοποίησης
των
8. Απουσία
στρατηγικής
υφιστάμενων δομών
επικοινωνίας
10. Ολιστική Προσέγγιση
9. Κακό εργασιακό κλίμα λόγω των
11. Ευκολία
προσαρμογής
των
χαμηλών
επιπέδων
στελεχών
ικανοποίησης του προσωπικού
10. Παρωχημένο νομικό πλαίσιο και
ανάγκη
κωδικοποίησης
διατάξεων
11. Αδυναμία
αξιοποίησης
τεχνολογίας της πληροφορικής
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές - Κίνδυνοι (Threats)
1. Ανάδειξη ηγετικού ρόλου του
1. Μείωση
του
ανθρώπινου
σώματος λόγω της γενικότερης
δυναμικού
δημοσιονομικής κατάστασης της
2. Αλληλοκάλυψη δραστηριοτήτων
χώρας
3. Παροχή
υπηρεσιών
2. Ανάληψη στοχευμένου πεδίου
αρμοδιότητας του Οικονομικού
ενδιαφέροντος, Ανάπτυξη νέων
Σώματος από έτερους φορείς
υπηρεσιών
4. Ιεραρχική
εξάρτηση
των
3. Ηγεσία δεκτική στις αλλαγές
μονάδων
του
Οικονομικού
4. Ευκαιρία εύρεσης νέων πηγών
Σώματος κατά την εκτέλεση του
χρηματοδότησης,
έργου τους
χρηματοοικονομική μηχανική
5. Συνεχής
αλλαγή
νομικού
5. Εμπειρία
συγκεκριμένων
πλαισίου λειτουργίας
στελεχών
σε
εξειδικευμένα
6. Δυσμενής
δημοσιονομική
αντικείμενα
κατάσταση της χώρας
6. Συμμετοχή των στελεχών σε
7. Γραφειοκρατία
συνεργασίες
με
ανώτερα
8. Συνεχείς αλλαγές τεχνολογίας
εκπαιδευτικά ιδρύματα
7. Το νέο προσωπικό είναι όλο και
περισσότερο εξοικειωμένο με τις
νέες τεχνολογίες γεγονός που
καθιστά πρόσφορο το έδαφος
για
να
ενεργοποιηθούν
ηλεκτρονικές εφαρμογές.

29. Δυνατά Σημεία (Strengths)
α. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το Οικονομικό Σώμα
ως οργανισμός εντάσεως εργασίας βασίζεται για την παροχή των υπηρεσιών
του στον παράγοντα «εργασία» δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό του. Το
ανθρώπινο δυναμικό του Οικονομικού Σώματος στην πλειοψηφία του διαθέτει
ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην
εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνει. Η στρατιωτική παιδεία που
λαμβάνει το σύνολο των Αξκων μέσω της ΣΣΑΣ, το δεδομένο ακαδημαϊκό
υπόβαθρο του συνόλου των στελεχών, η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στα
χρόνια λειτουργίας του, αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη διαχρονική του
εξέλιξη και την καθιέρωσή του αρκεί να εξασφαλιστεί η μετάδοση της γνώσης
από τις παλαιότερες γενιές του προσωπικού στις νεότερες, με τον απαραίτητο
εμπλουτισμό από τα σύγχρονα δεδομένα που υπάρχουν. Το υπάρχον
προσωπικό καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας παρά τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται.
β. Παράλληλα ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού έχει
αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις είτε μέσω της απόκτησης μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών τίτλων σπουδών είτε μέσω της ενασχόλησης με συγκεκριμένα
αντικείμενα εργασίας λόγω θέσεων.
γ. Το Οικονομικό Σώμα σε σχέση με την πλειοψηφία των
υπόλοιπων Όπλων ή Σωμάτων του Στρατού Ξηράς βρίσκεται σε πλεονεκτική
σχέση όσων αφορά τα εργαλεία που διαθέτει σε υλικοτεχνική υποδομή
(software αλλά και hardware) ενώ και οι εγκαταστάσεις στις οποίες
λειτουργούν οι Υπηρεσίες και οι Μονάδες του Οικονομικού Σώματος δεν
παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα (σε σύγκριση με το σύνολο του
Στρατού Ξηράς). Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων
δομών με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μειώνοντας έτσι το
λειτουργικό κόστος του Οικονομικού Σώματος αλλά και του συνόλου του
Στρατού Ξηράς.
δ. Ο πολύπλευρος ρόλος του Οικονομικού Σώματος ευνοεί την
ανάπτυξη ολιστικής προσέγγισης ενώ παράλληλα τα στελέχη του Σώματος
έχουν επιδείξει υψηλά ποσοστά προσαρμοστικότητας σε συνθήκες και
καταστάσεις που ξεφεύγουν από τη συνήθη διαδικασία.
30. Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)
α. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η γενικότερη έλλειψη ενός
δομημένου στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα διαχέεται σε
όλα τα επίπεδα του Οικονομικού Σώματος και θα υπερβαίνει τα χρονικά όρια
της εκάστοτε διοίκησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το στρατηγικό σχέδιο
περιλαμβάνει τον καθορισμό των βασικών στόχων και την διαδικασία
επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής μέσα από μια δέσμη εναλλακτικών
επιλογών σε βάθος χρόνου 5 έως 7 έτη.
β. Ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του
Οικονομικού Σώματος προέρχονται από την ανεπάρκεια των δομών και των

συστημάτων να υποστηρίξουν τις ανάγκες της σημερινής μορφής λειτουργίας
του. Οι υφιστάμενες δομές στερούνται επικοινωνίας και ανατροφοδότησης
προκειμένου να καθίστανται επίκαιρα τα αποτελέσματα που παράγονται (upto-date) δημιουργώντας πρόσθετη αξία. Χαρακτηριστικά θα μπορούσε να
αναφερθεί ότι το αιτιολογικό της απόρριψης μιας δαπάνης κατά την
εκκαθάριση από ένα ΕΛΔΑΠ ή το αποτέλεσμα μιας Διοικητικής Επιθεώρησης
Οικονομικού με σημαντικά ευρήματα, παραμένει στο στενό πλαίσιο της
Μονάδας και σπανίως διαχέεται στο σύνολο του Οικονομικού Σώματος.
Οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση εναπόκειται πολλές φορές στις
διαπροσωπικές επαφές του κάθε στελέχους. Ακόμη ο ρόλος των ΔΟΙ δεν είναι
αναβαθμισμένος αλλά πλήρως εξαρτημένος από τους διοικητές των
σχηματισμών. Τη διαφορά στο ρόλο του ΔΟΙ την αντιλαμβάνεται κανείς εάν
παρακολουθήσει το μοντέλο λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών του
ΝΑΤΟ και ακόμη περισσότερο εάν κληθεί να υπηρετήσει σε αντίστοιχες
θέσεις.
β. Η υπερεξάπλωση που παρατηρείται στις θέσεις του
Οικονομικού Σώματος αλλά και το εύρος του αντικειμένου στο οποίο
καλούνται να ανταπεξέλθουν τα στελέχη του σύμφωνα με την αποστολή του
Σώματος δυσχεραίνει την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων. Το γεγονός ότι
ως ένστολο προσωπικό, λόγω της ιδιότητας του, υπόκειται σε μεταθέσεις
σύμφωνα με τις γενικότερες υπηρεσιακές ανάγκες και επιπρόσθετα λόγω του
πλαισίου λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να μετατεθεί σε
άλλες συγκεκριμένες θέσεις για αποκτήσει τα τυπικά προσόντα (χρόνος
διοίκησης) για την μετέπειτα βαθμολογική του εξέλιξη, επηρεάζει την ομαλή
ροή των μεταθέσεων. Οι αλλαγές στελεχών στις θέσεις ευθύνης καθώς και το
μικρό χρονικό διάστημα παράδοσης – παραλαβής δημιουργεί προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία αλλά και στα ίδια τα στελέχη. Το στέλεχος ενδέχεται να
μην έχει προηγούμενη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η θέση
ή οι όποιες γνώσεις του από προηγούμενη εμπειρία να έχουν καταστεί
παρωχημένες, καθιστώντας δύσκολη την προσαρμογή του (ανάγκη για
μάθηση ετερόκλητων στοιχείων ή να καταστήσει επίκαιρες τις γνώσεις του
όσον αφορά τα καθήκοντα που αναλαμβάνει προκειμένου να ανταποκριθεί)
και κυρίως μειώνοντας την αποδοτικότητά του. Χαρακτηριστικό αλλά όχι
μοναδικό παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελεί η μετάθεση ενός Αξκου από
ΔΟΙ ενός Σχηματισμού στη θέση του ΔΟΥ ενός ΝΠΔΔ και μάλιστα η
ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής σε χρονικό διάστημα
δέκα (10) ημερών.
γ. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, σημαντικό πρόβλημα
υφίσταται λόγω της υποστελέχωσης που παρουσιάζεται όχι μόνο στο
Οικονομικό Σώμα αλλά στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η ανορθόδοξη
ποιοτική και ποσοτική κατανομή του προσωπικού επιδεινώνει την κατάσταση,
επιβαρύνοντας δυσανάλογα μερίδα των στελεχών του Οικονομικού Σώματος.
δ. Η έλλειψη κινήτρων για το προσωπικό δημιουργούν αρνητικό
κλίμα στο ανθρώπινο δυναμικό. Τα υφιστάμενα προγράμματα μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης προσελκύουν ολοένα και λιγότερο προσωπικό, χρήζοντας
αναθεώρησης όσον αφορά τόσο τις ειδικότητες που προσφέρονται όσο και το
πλαίσιο παρακολούθησης των προγραμμάτων. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω

η απουσία διοικητικής εμπειρίας δεν βοηθά στην αντιμετώπιση καταστάσεων
και τη διαχείριση κρίσεων. Σύμφωνα με παλαιότερη επιτελική μελέτη η οποία
σκοπό είχε την αξιολόγηση της εργασιακής ικανοποίησης και των επιμέρους
διαστάσεων αυτής σε Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος του Στρατού
Ξηράς όπου καταγράφηκαν ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι:
(1) Το 42,1% θεωρεί ότι αδικείται μισθολογικά σε σχέση με το
προσφερόμενο έργο, ενώ εάν σε αυτό το ποσοστό προσμετρήσει κανείς και
όσους νιώθουν μία μικρή ικανοποίηση (δηλαδή την κλίμακα 4) τότε το
ποσοστό ανέρχεται σε 69,8%,

(2) Το 93% θεωρεί ότι η εργασία του (ποιοτικά και ποσοτικά)
θα έπρεπε να αμείβεται με περισσότερα χρήματα,

(3) Το 39,8% θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιημένος/η με τα
προνόμια που λαμβάνει από την εργασία του, ενώ εάν σε αυτό το ποσοστό

προσμετρήσει κανείς και όσους νιώθουν μια μικρή ικανοποίηση (δηλαδή την
κλίμακα 4) τότε το ποσοστό ανέρχεται σε 78%,

(4) Το 42,3% θεωρεί ότι δεν λαμβάνει από την εργασία του
την πρέπουσα αναγνώριση, ενώ εάν σε αυτό το ποσοστό προσμετρήσει
κανείς και όσους εκφράζουν μία μικρή συμφωνία (δηλαδή την κλίμακα 4) τότε
το ποσοστό ανέρχεται σε 73,5%

(5) Το 78,6% αναφέρει αυξημένο φόρτο εργασίας.

δ. Επέκταση της κατάρτισης ενός δομημένου στρατηγικού
σχεδιασμού αποτελεί και η επικοινωνία των όποιων δράσεων υλοποιούνται με
επιτυχία από το Οικονομικό Σώμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το
Οικονομικό Σώμα παρουσιάζει μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια η οποία έρχεται
σε συμφωνία και με τις κατευθύνσεις που δίνει ο κ. Α/ΓΕΣ, πλην όμως θα
πρέπει να ενταχθεί σε συγκεκριμένο σχέδιο. Παράδειγμα ήσσονος σημασίας
της έλλειψης στρατηγικής επικοινωνίας, αποτελεί η ενημέρωση που παρείχαν
επίσημα το Πολεμικό Ναυτικό και η Αστυνομία στο προσωπικό τους για την
ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών αποδοχών με ανακοινώσεις που
εξέδωσαν.
ε. Το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το
Οικονομικό Σώμα είναι πολύπλοκο, πολυδαίδαλο και χρήζει αναθεώρησης
ενώ παράλληλα υπάρχει έλλειψη κωδικοποίησης των κανονιστικών διατάξεων
αλλά και δυσκολία πρόσβασης σε νομικές βιβλιοθήκες προκειμένου να
μπορέσει το εκάστοτε στέλεχος να επιτελέσει όσο το δυνατόν πληρέστερα τα
καθήκοντά του. Επιπλέον η ανεπάρκεια ορισμένων υποστηρικτικών
υπηρεσιών και συστημάτων όπως το μηχανογραφικό και πληροφοριακό
σύστημα, το οποίο αν και έχει κάνει βήματα προόδου, θα πρέπει να υπάρξει
στόχευση στο συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να αντισταθμιστούν τα
προβλήματα που παρουσιάζονται από την ένδεια του ανθρώπινου δυναμικού.
Η αδυναμία αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η τεχνολογία
της πληροφορικής οδηγεί και σε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αν και
υπάρχει υποστελέχωση του τμήματος πληροφορικής δυστυχώς δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε ούτε οι υφιστάμενες δομές ενώ
στο παρελθόν είχαν προτιμηθεί οι λύσεις της ανάθεσης εργασιών σε
εξωτερικούς οικονομικούς φορείς (outsourcing).
31. Ευκαιρίες (Opportunities)
α. Λόγω των πολλών εκφάνσεων της οικονομικής επιστήμης,
είναι δυνατή η κατάρτιση στρατηγικών διαφοροποίησης μέσω στόχευσης σε
νέα πεδία ενδιαφέροντος για το Οικονομικό Σώμα, παρέχοντας καινούργιες
υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να είναι καινούργιες για το
Στρατό Ξηράς ή θα μπορούσαν να υφίστανται ήδη πλην όμως να παρέχονται
από άλλες δομές σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει
με σωστό σχεδιασμό έτσι ώστε να λάβει χώρο με επιτυχία η εν λόγω
επέκταση σε νέους τομείς, με ταυτόχρονη απαγκίστρωση σε κάθε περίπτωση
από δευτερευούσης σημασίας καθήκοντα με σκοπό την αποδέσμευση
πολύτιμων ανθρώπινων πόρων (συνιστά απειλή η ανάληψη νέων
αντικειμένων χωρίς την ταυτόχρονη αποδέσμευση από άλλα καθήκοντα).
β. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την ενασχόληση του
Οικονομικού Σώματος και των στελεχών του στην αντιμετώπιση των
προσφυγικών ροών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εύρεση νέων
πηγών χρηματοδότησης και γενικότερα στην εξέλιξη της χρηματοοικονομικής
μηχανικής. Επισημαίνεται ότι ως χρηματοοικονομική μηχανική ορίζεται ο
κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και

διαδικασιών και τη διατύπωση καινοτόμων λύσεων σε χρηματοοικονομικά
προβλήματα.
γ. Συναφές με το ανωτέρω είναι και η γενικότερη αξιοποίηση
των εμπειριών συγκεκριμένων στελεχών σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Οι
γνώσεις και οι εμπειρίες θα πρέπει να διαχέονται μέσα στο Οικονομικό Σώμα
και κυρίως να μεταλαμπαδεύονται στους άμεσα εμπλεκόμενους ήτοι το κάθε
στέλεχος που αντικαθιστά μέσω των μεταθέσεων των προκάτοχό του.
δ. Το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται δεν
θα μπορούσαν να περάσουν ούτε καν το στάδιο του σχεδιασμού εφόσον η
ηγεσία όχι μόνο του Οικονομικού Σώματος αλλά και ανωτέρω δεν είναι
δεκτική στις αλλαγές. Αυτή η συγκυρία δεν θα πρέπει να παραμείνει
ανεκμετάλλευτη. Παράλληλα ευκαιρία για το Οικονομικό Σώμα θα μπορούσε
να αποτελέσει και η γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας καθώς
το σύνολο των συζητήσεων περιστρέφεται πλέον γύρω από την οικονομία. Το
Οικονομικό Σώμα ως εκ τούτου θα πρέπει να απεμπολήσει σταδιακά τον
περιφερειακό του ρόλο και να αναλάβει με δεδομένο ότι η ηγεσία του είναι
δεκτική στη μεταβολή αυτή.
ε. Μέσω των δράσεων εξωστρέφειας που πραγματοποιούνται
δρομολογείται και η συμμετοχή στελεχών του Οικονομικού Σώματος σε
συνεργασίες με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (πχ το μνημόνιο
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Αποτελεί ευκαιρία για το Σώμα
προκειμένου να προχωρήσει στη δια βίου εκπαίδευση των στελεχών του
προκειμένου να καθίστανται επίκαιρες οι γνώσεις τους και τη μεταφορά νέων
πρακτικών ακόμη και τη δημιουργία καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.
32. Απειλές (Threats)
α. Η μεγαλύτερη απειλή στο εξωτερικό περιβάλλον και η οποία
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις σε συνδυασμό με την υφιστάμενη
υποστελέχωση, είναι η σταδιακή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά
την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των
εισακτέων στο οικονομικό τμήμα της ΣΣΑΣ. Παράλληλα με τη μείωση των
εισακτέων υπήρξαν παραιτήσεις στελεχών και αποστρατείες (συνολικά 42 τα
τελευταία έτη χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία για την ακριβή κατανομή η
οποία θα μας έδινε περισσότερα ποιοτικά στοιχεία) με αποτέλεσμα την
ποσοτική και ποιοτική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη έντεκα
(11) στελεχών από το Οικονομικό Σώμα στο Σώμα Οικονομικών
Επιθεωρητών υπήρξε σημαντική και ανάλογα με την εξέλιξη του νέου
Σώματος και τη μεταφορά εμπειριών των στελεχών αυτών στα νέα στελέχη
του Οικονομικού Σώματος ενδέχεται να επιφέρει νέα απώλειες. Απαιτείται
προσεκτικός σχεδιασμός στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, την
αξιολόγηση των θέσεων στις οποίες τοποθετούνται στελέχη, τη λήψη
ενεργειών για την αύξηση εισροής προσωπικού, την ουσιαστική διερεύνηση
των αιτιών που ωθούν τα στελέχη σε στροφή στην επαγγελματική τους
σταδιοδρομία και τη λήψη ενεργειών για τη μεταστροφή του κλίματος προτού
οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
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β. Υπάρχει αλληλοκάλυψη δραστηριοτήτων του Οικονομικού
Σώματος με άλλες δομές, ακόμη και με τη δημιουργία του Σώματος
Οικονομικών Επιθεωρητών η οποία έχει επιφέρει αλλαγή των συσχετισμών
στη λειτουργία του Οικονομικού Σώματος, σύμφωνα με νεοψηφισθέν
Προεδρικό Διάταγμα για τα καθήκοντα των Οικονομικών Επιθεωρητών.
Χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να αναφερθούν ο έλεγχος καταστάσεων
επιβίβασης και φορτώσεων υλικού, που αποτελούν αρμοδιότητα του εκάστοτε
1ου και 4ου ΕΓ/ΣΧΗΜ αντιστοίχως επί των οποίων σύμφωνα με διοικητικές
οδηγίες που εκδόθηκαν αποσπασματικά/μεμονωμένα κατά περίπτωση,
επιθεωρούνται από τους ΔΟΙ/ΣΧΗΜ. Επιπλέον οι Διοικητικές Επιθεωρήσεις
Οικονομικού και το γεγονός ότι αποτελούν δραστηριότητα η οποία επιτελείται
παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα των στελεχών ελλοχεύει κινδύνους
έκθεσης των στελεχών σε λάθη λόγω φόρτου εργασίας τόσο στα κύρια
καθήκοντά του όσο και στην ίδια την ποιότητα του ελέγχου. Σε κάθε
περίπτωση η εξειδίκευση καθώς και ο χρόνος (η διενέργεια επιθεωρήσεων
αποτελεί το κύριο και μοναδικό έργο και ως εκ τούτου δύναται να αφιερώσει
όσο χρόνο χρειαστεί για τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο) την οποία διαθέτει το
ΣΟΕ συνεπάγεται την αποδοτικότερη εκτέλεση των καθηκόντων (ως σύνολο
και όχι ως μεμονωμένα).
γ. Πλέον της αλληλοκάλυψης δράσεων, αντικείμενα τα οποία θα
έπρεπε να εντάσσονται πλήρως στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Σώματος
έχουν ανατεθεί σε άλλα Όπλα ή Σώματα με χαρακτηριστικότερο τη σχεδίαση,
παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΓΕΣ.
δ. Η δεδομένη ιεραρχική εξάρτηση των Μονάδων και
Υπηρεσιών του Οικονομικού Σώματος αλλά και η ανάγκη παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών από άλλα Όπλα ή Σώματα αποτελεί σε ορισμένες
περιπτώσεις τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Οικονομικού Σώματος και
γενικότερα στις προσπάθειες αναβάθμισης της οικονομικής λειτουργίας του
Στρατού Ξηράς. Μονάδες και Υπηρεσίες του Οικονομικού Σώματος όπως τα
ΕΛΔΑΠ και τα ΕΥΣ θα μπορούσαν να υπαχθούν σε ανώτερο ιεραρχικά
επίπεδο προκειμένου να διαδραματίσουν το ρόλο τους χωρίς προσκόμματα,
ενισχύοντας την τυπική τους ισχύ.
ε. Το γενικότερο ζήτημα της πολυνομίας και της κακονομίας που
παρουσιάζει η χώρα μας δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη
λειτουργία του Οικονομικού Σώματος. Συνοπτικά, χωρίς αυτό να είναι το
αποκλειστικό αίτιο, η πολυνομία παράγει κακονομία, αφού, μετά από κάποιο
όριο αριθμητικής αύξησης των νόμων, οι αντιφάσεις μεταξύ τους είναι
αναμενόμενες. Το πρόβλημα μεγεθύνεται εάν συνυπολογιστούν και οι
διερμηνευτικές εγκύκλιοι, διοικητικές αποφάσεις κλπ. Είναι εξάλλου εμπειρικά

αποδεκτό ότι η πολυνομία αποτελεί μία από τις βασικές πηγές της εμφάνισης
της γραφειοκρατίας, εφόσον ο όγκος της νομοθεσίας η οποία απευθύνεται
τόσο προς τις επιχειρήσεις ή τους πολίτες όσο και προς την ίδια τη διοίκηση
είναι μεγάλος. Μάλιστα, συμπεριλαμβάνει, στις περισσότερες περιπτώσεις,
αντικρουόμενες και ασαφείς διατάξεις (Πολυνομία, Κακονομία και
Γραφειοκρατία στην Ελλάδα, Διανεόσις 2016). Ως παράδειγμα θα μπορούσε
να δοθεί η κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών όπου από τον Αύγουστο του
2016 επανακαθορίστηκε το πλαίσιο πραγματοποίησης των συμβάσεων της
Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης με την ψήφιση του Ν.4412/2016. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υφιστάμενη έλλειψη κωδικοποίησης των
διατάξεων, δημιούργησε προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση των
διαγωνιστικών διαδικασιών. Η Κατευθυντήρια Οδηγία 19 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για τις συμβάσεις
κάτω των ορίων (209.000,00€) εκδόθηκε 08 Μαϊ 17 (ΑΔΑ: 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ).
Μετά την ψήφιση του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’74/19.05.2017), σύμφωνα και με
ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ, η εν λόγω οδηγία έπαψε να ισχύει και εκδόθηκε
νέα στις 29 Ιαν 18 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73).
στ. Ο παράγοντας τεχνολογία και οι συνεχείς αλλαγές σε αυτόν,
ενδέχεται να μετατραπεί σε απειλή εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Ενδεικτικά αναφέρεται το ζήτημα συμβατότητας hardware και software που
παρουσιάζεται μεταξύ των παλαιών μηχανημάτων (υπολογιστών, εκτυπωτών
κλπ.) και των νέων εκδόσεων λογισμικού (πχ Windows, office κλπ) όπου οι
καινούργιες λογισμικού έχουν αυξημένες απαιτήσεις με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η υποστήριξή τους. Απαιτείται παρακολούθηση των εξελίξεων
από τα αρμόδια τμήματα και είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν νέες
τεχνολογίες προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι (ανθρώπινοι και
χρηματικοί) για την εξυπηρέτηση των «πελατών», δηλαδή των στελεχών του
Στρατού Ξηράς. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν θα μπορούν να
ανακατευθυνθούν σε άλλες δραστηριότητες πιο αποδοτικά. Πολλές
δραστηριότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή υλοποιούνται με τη μεσολάβηση
ενός στελέχους είτε αυτό περιλαμβάνει επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στις
υπηρεσίες του Οικονομικού Σώματος (ΚΤΣ, ΔΟΥ κλπ) ή τηλεφωνική
επικοινωνία για τη λήψη πληροφοριών, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω
της ανάπτυξης νέων διαδικτυακών εφαρμογών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η μηχανογράφηση της μισθοδοσίας και η ηλεκτρονική πλέον έκδοση
του φύλλου μισθοδοσίας. Το γεγονός αυτό βοήθησε στην αποσυμφόρηση των
ΚΤΣ καθώς τους απάλλαξε από ένα έργο απλό μεν χρονοβόρο δε. Επιπλέον
η υπηρεσία που παρέχει το Οικονομικό Σώμα στα στελέχη, δηλαδή η
ενημέρωση των στελεχών για τη μισθοδοσία τους, πραγματοποιείται
αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
33. Αποτελεί γεγονός ότι οι οργανισμοί, ειδικότερα οι μεγάλοι,
χαρακτηρίζονται από αδράνεια. Είναι στημένοι σαν αποτελεσματικές μηχανές
και είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα εξάρτημά τους (ένα τμήμα τους) χωρίς να
προσαρμόσεις όλα τα άλλα.

34. Κι όμως, οι οργανισμοί μπορούν να αλλάξουν μέσω της ηγετικής
θέσης, κατά προτίμηση πριν από κάποια κρίση, αλλά σίγουρα στο μέσο μιας
κρίσης. Το κλειδί για να είναι υγιής ένας οργανισμός είναι η επιθυμία του να
εξετάσει το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να προσαρμόσει κατάλληλους
νέους στόχους και τύπους συμπεριφοράς. Οι οργανισμοί που έχουν υψηλή
αποδοτικότητα παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον και επιχειρούν μέσω
ευέλικτου στρατηγικού σχεδιασμού να διατηρήσουν μια βιώσιμη προσαρμογή
(ταίριασμα) στο εξελισσόμενο περιβάλλον (Kotler, P. (1997) Marketing
Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 9th Ed.
Prentice - Hall, New Jersey).
35. Όλη αυτή η κατάσταση που αναλύθηκε στις προηγούμενες
παραγράφους και η ανασφάλεια που δημιουργεί στα διάφορα όργανα του
διοικητικού μηχανισμού οδήγησε στην εμφάνιση των αρνητικών φαινομένων
του γραφειοκρατικού μοντέλου διοίκησης όπως δυσκαμψίας, χαμηλής
ικανότητας προσαρμογής σε ένα δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον,
έλλειψη διάθεσης για απόδοση κλπ (Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ.
Μπένου, Αθήνα).
36. Πλην όμως η δυσμενής κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί
(υποστελέχωση, δυσμενής δημοσιονομική κατάσταση της χώρας με
αποτέλεσμα τη μείωση του προϋπολογισμού κλπ.) ωθεί τα στελέχη του
Οικονομικού Σώματος στην αμφισβήτηση των υφιστάμενων συστημάτων και
δομών. Η αμφισβήτηση αυτή ενδεχομένως να μη λάμβανε χώρα σε συνθήκες
κανονικότητας (ή όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό) αποτελεί όμως αναγκαία
συνθήκη προκειμένου να αναζητηθούν νέες λύσεις που θα καταστήσουν το
Οικονομικό Σώμα περισσότερο αποδοτικό.
37. Το Οικονομικό Σώμα κατά την πορεία του στο χρόνο εξελίσσεται
προκειμένου να εκπληρώνει στο μέγιστο βαθμό την αποστολή του. Αποτελεί
υποχρέωση η εισαγωγή των εννοιών της ποιότητας στις παρεχόμενες
υπηρεσίες και πλέον της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας. Ως
οργανισμός θα πρέπει να μετατρέψει τα αδύνατά του σημεία σε δυνατά και τις
απειλές σε ευκαιρίες, επιτυγχάνοντας νίκη σε όλους τους τομείς. Το
Οικονομικό Σώμα ως οργανισμός εντάσεως εργασίας βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ενεργειών του
ανθρώπινου δυναμικού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται η δέουσα
σημασία τόσο στα προβλήματα ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ του
προσωπικού, όσο και μεταξύ του προσωπικού και των ασθενών αλλά και στα
ατομικά προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της γενικότερης
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (Τούντας, 2008).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
38. Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε προσπάθεια να
καταγραφεί συνοπτικά τόσο το εσωτερικό περιβάλλον του Οικονομικού
Σώματος όσο και το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.
Η καταγραφή αυτών και η περεταίρω ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου

να καθοριστεί η ταυτότητα του οργανισμού (Πολύζος, Μ. Ν. (2014) Διοίκηση
και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας. Κριτική ΑΕ, Αθήνα), να διαπιστωθεί το
σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα και εν συνεχεία να καταστεί δυνατή η
διαμόρφωση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων προκειμένου να
τεθεί το προσδοκώμενο σημείο το οποίο βάσιμα μπορεί να επιτύχει στο
μέλλον (Σουλιώτης, Ν. Κ. (2010) Πολιτική, οικονομία και υπηρεσίες υγείας:
από τον στρατηγικό σχεδιασμό στη διοίκηση και την αξιολόγηση. Στο
Κοντιάδης, Ι. Ξ., Σουλιώτης, Ν. Κ., Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας. Παπαζήση,
Αθήνα, σελ. 191 - 210).
39. Οι κρίσεις ξεκινούν από προβλήματα τα οποία δεν
αντιμετωπίστηκαν και εξελίχθηκαν σε κρίσεις. Για αυτό απαιτείται έγκαιρη
διάγνωση και λήψη κατάλληλων μέτρων.
40. Η επιλογή στρατηγικής είναι μια λειτουργία κρίσιμη, από την
επιτυχία της οποίας εξαρτώνται σε έναν μεγάλο βαθμό η επιτυχία και οι
προοπτικές του Οργανισμού στο σύνολό τους.
41. Η κατάρτιση του Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι μία
διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού του εκάστοτε οργανισμού, πολλώ δε μάλλον ενός οργανισμού
όπως το Οικονομικό Σώμα του Στρατού Ξηράς, το οποίο εμφανίζει ένα αρκετά
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Αν και η διαδικασία κατάρτισης ενός
στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου είναι επίπονη και ενδέχεται να
δημιουργήσει τριβές μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού, τα οφέλη που
προκύπτουν από όλη τη διαδικασία είναι πολλά περισσότερα. Το Οικονομικό
Σώμα παρά τη σχετική αδράνεια και εσωστρέφεια που επέδειξε τα
προηγούμενα χρόνια θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να ανακαλύψει πάλι την
ταυτότητά του και εν συνεχεία να θέσει στόχο όχι το σήμερα αλλά το αύριο.
Με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών management και μεθόδων στρατηγικού
σχεδιασμού χωρίς να αλλοτριώσει το χαρακτήρα του (όπως καθορίζεται από
την αποστολή του και την αποστολή του Στρατού Ξηράς) έχει την ευκαιρία
αντί να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις να καταστεί πρωτοπόρο.
42. Αξιοποιώντας τις πρακτικές του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα μοντέλα αξιολόγησης χαρτοφυλακίου
δραστηριοτήτων προκειμένου να εξετασθεί το σύνολο των δράσεων που
εκπονεί το Οικονομικό Σώμα. Ενδεικτικά αναφέρεται το μοντέλο της Boston
Consulting Group το οποίο απεικονίζεται στο κάτωθι σχήμα

Πηγή: Kotler, P. (1997) Marketing Management: Analysis, Planning,
Implementation, and Control, 9th Ed. Prentice - Hall, New Jersey
43. Στην ουσία συγκρίνει τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς στην
οποία δραστηριοποιείται μια εταιρία με το σχετικό μερίδιο αγοράς το οποία
κατέχει. Η μήτρα ανάπτυξης μεριδίου χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια το
καθένα από τα οποία δείχνει ένα διαφορετικό τύπο δραστηριότητας ως εξής:
α. Ερωτηματικά.
Περιλαμβάνουν
δραστηριότητες
που
λειτουργούν σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη, αλλά έχουν χαμηλά σχετικά
μερίδια αγοράς. Ο όρος ερωτηματικό επιλέχθηκε γιατί η επιχείρηση θα πρέπει
να σκεφτεί πολύ για το αν πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε αυτή τη
δραστηριότητα.
β. Αστέρια. Αν το προϊόν – ερωτηματικό είναι επιτυχημένο τότε
γίνεται αστέρι. Η επιχείρηση πρέπει να δαπανήσει σημαντικά κεφάλαια για να
ακολουθήσει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και να αποκρούσει τις
επιθέσεις των ανταγωνιστών.
γ. Αγελάδες ρευστότητας. Όταν ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς
πέφτει κάτω από το 10%, το αστέρι γίνεται αγελάδα, αν συνεχίζει να έχει το
μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο της αγοράς. Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να
χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα ενώ λόγω του κυρίαρχου
ρόλου απολαμβάνει οικονομίες κλίμακας και υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
δ. Σκύλοι. Είναι τα προϊόντα που έχουν μικρό μερίδιο αγοράς σε
αγορές με χαμηλή ανάπτυξη. Τα προϊόντα αυτά παράγουν συνήθως χαμηλά
κέρδη ή ζημίες παρ’ όλο που μπορεί να φέρνουν μερικά μετρητά.
44. Μετά την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και την κατάταξή τους
σε μία από τις κατηγορίες η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικά
με αυτές. Οι στρατηγικές που μπορεί να επιδιώξει είναι:

α. Χτίσιμο, όπου αντικειμενικός στόχος είναι να επεκτείνει το
μερίδιο αγοράς και να αναπτύξει τη δραστηριότητα,
β. Διατήρηση, όπου αντικειμενικός στόχος είναι η διατήρηση του
μεριδίου αγοράς προκειμένου να διατηρηθεί η θετική ροή μετρητών,
γ. Θέρισμα, όπου ο αντικειμενικός στόχος είναι η αύξηση της
βραχυχρόνιας ροής μετρητών ανεξάρτητα από τα μακροχρόνια
αποτελέσματα. Το θέρισμα προϋποθέτει την λήψη απόφασης για τη σταδιακή
απόσυρση από την εν λόγω δραστηριότητα.
δ. Κατάργηση, όπου ο αντικειμενικός στόχος είναι να πουληθεί ή
να ρευστοποιηθεί η δραστηριότητα και οι πόροι να χρησιμοποιηθούν
καλύτερα κάπου αλλού.
45. Κατά αναλογία και αξιοποιώντας το μοντέλο αυτό στο Οικονομικό
Σώμα θα μπορούσε στον κάθετο άξονα να τοποθετηθεί το επίπεδο
σημαντικότητας της κάθε δραστηριότητας όπως αυτό καθορίζεται από την
αποστολή του Σώματος και τις εκάστοτε κατευθύνσεις που δίνονται από την
εκάστοτε ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Στον οριζόντιο άξονα θα
μπορούσε να τοποθετηθεί το σχετικό ποσοστό αποτελεσματικής υλοποίησης
της δραστηριότητας σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων του
Οικονομικού Σώματος. Οι δραστηριότητες του Οικονομικού Σώματος θα
αξιολογηθούν προκειμένου να καταταχθούν σε μία από τις ανωτέρω
κατηγορίες. Στη συνέχεια μέσω της κατάρτισης του ευρύτερου Στρατηγικού –
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα ληφθούν συγκεκριμένες δράσεις για κάθε
δραστηριότητα του Οικονομικού Σώματος με σκοπό την εκπλήρωση της
αποστολής του και της ολοκλήρωσης της πορείας του προς το μέλλον.
46. Εν κατακλείδι, βασική προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των
δυνατών σημείων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον του
Οικονομικού Σώματος αλλά και για τη μετατροπή των αδύνατων σημείων σε
δυνατών και των απειλών σε ευκαιριών, είναι η κατάρτιση στρατηγικού –
επιχειρησιακού σχεδιασμού ο οποίος θα διαμορφώνει και θα αναδιαμορφώνει
τις δραστηριότητες του Οικονομικού Σώματος, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η
αποστολή του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Εξάλλου όπως είπε και ο
Dwight D. Eisenhower «Τα σχέδια δεν είναι τίποτα. Ο σχεδιασμός τα πάντα».
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