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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος  των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Μ. Βλαχοπούλου. Σκοπός της εργασίας αυτής 

είναι η ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων (Enterprise Resource Planning - E.R.P) και συγκεκριμένα η εφαρμογή τους 

στον τραπεζικό χώρο και ιδιαιτέρα στην Τράπεζα Efg Eurobank. Η ανάλυση αυτή 

στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα, όσον αφορά το σκέλος των συστημάτων ERP 

και σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, όσον αφορά την περίπτωση της 

τράπεζας, από στελέχη της. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, τα γενικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τραπεζικός χώρος στην Ελλάδα και η 

εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζουμε την 

περίπτωση  της τράπεζας Efg eurobank, καθώς εφαρμόζει τα συστήματα ERP. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

 

 

Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, είμαστε σε θέση να αναφερόμαστε 

στη δημιουργία ενός έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στον 

τομέα των επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις που διαμορφώνονται, πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται με 

ταχύτητα και ευελιξία στις αλλαγές των νέων τεχνολογιών. Ο γρήγορος  ρυθμός 

αναβάθμισης και συνεχής τελειοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων είναι 

σύμμαχος για τις επιχειρήσεις, καθώς συμβάλλει στην επεξεργασία όλο και 

μεγαλύτερου όγκου δεδομένων σε μικρότερους κάθε φορά χρόνους, και αντίπαλος 

αυτών, αφού η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών τείνει να καταστεί ένα 

ανελέητο «κυνηγητό» με το άπιαστο. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για την εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning - E.R.P). 

Η χρήση των πληροφοριακών αυτών συστημάτων οδηγεί τις επιχειρήσεις σε 

μία νέα εποχή, καθώς οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των τμημάτων της 
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επιχείρησης συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, σε αντίθεση 

με τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης, όπου κάθε τμήμα της επιχείρησης είχε το 

δικό του πληροφοριακό σύστημα και δημιουργούσε τη δική του βάση πληροφοριών. 

Ο νέος τρόπος οργάνωσης καθιστά τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων και 

πληροφοριών πιο εύκολη και αποτελεσματική. Παρόλο που τα συστήματα αυτά 

έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην ευρύτερη αγορά των πληροφοριακών 

συστημάτων για επιχειρήσεις (κάτι το οποίο μαρτυρά η διαρκής είσοδος νέων 

εταιρειών στο συγκεκριμένο αντικείμενο) υπάρχουν ακόμη συγκεχυμένες απόψεις 

και διατυπώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που ίσως οφείλεται στο μεγάλο 

εύρος εφαρμογής αυτών. 

 Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού μετά την ευρεία αποδοχή 

τους από τις μεγάλες επιχειρήσεις, γνωρίζουν μεγάλη εξάπλωση και στο χώρο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Στόχος ενός συστήματος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιμέρους 

διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση στις οποίες εμπλέκονται τα διάφορα τμήματα 

(λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να μπορεί αυτή να 

διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της. 

Η "ολοκλήρωση" αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός 

συστήματος ERP δημιουργεί καλύτερες δομές στην επιχείρηση, οι οποίες 

επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν αποτελεσματικότερα και πιο 

παραγωγικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Γενικά 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης; Είναι ένας βιομηχανικός όρος για να περιγράψει ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από εφαρμογές λογισμικού για τη διαχείριση 

των σημαντικών τμημάτων της επιχείρησης; Μήπως είναι κάτι περισσότερο από ένα 

απλό κομμάτι του λογισμικού; Μήπως για τη διατύπωση τους αρκεί να τους 

προσδώσουμε το χαρακτηρισμό του «στρατηγικού» εργαλείου; Όλα όσα 

αναφέρθηκαν είναι τμήματα ορισμών, που έχουν διατυπωθεί κατά διαστήματα και 

παρατίθενται παρακάτω, καθώς είναι απαραίτητο να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη 

για το θέμα το οποίο αναπτύσσεται στη συνέχεια. 



ΚΚααττσσιιάάννηη  ΜΜααρρίίαα      --  77  --  

Άποψη η οποία έχει διατυπωθεί, αναφέρει ότι οι λέξεις που επιλέχθηκαν για 

το είδος των συστημάτων αυτών δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργίες 

τους. Καθώς τα συστήματα αυτά δεν πραγματοποιούν διαχείριση ή σχεδιασμό και η 

επιλογή της λέξης «Πόροι» είναι τελείως αποτυχημένη. Το μόνο που 

ανταποκρίνεται είναι το κομμάτι της επιχείρησης. Αυτός είναι και ο στόχος των 

συστημάτων. Το λογισμικό επιδιώκει την ολοκλήρωση όλων των τμημάτων και 

λειτουργιών μιας επιχείρησης σε ένα μοναδικό σύστημα υπολογιστή, το οποίο 

εξυπηρετεί όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες των τμημάτων. Η δημιουργία ενός 

μοναδικού λογισμικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες του οικονομικού τμήματος, όπως 

και του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της αποθήκης είναι 

μεγάλη πρόκληση. Κάθε ένα από τα τμήματα αυτά, τυπικά, έχουν το δικό τους 

σύστημα βελτιστοποίησης των τρόπων που εργάζονται.  

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων συνδυάζουν όλα τα 

συστήματα των διαφορετικών αυτών τμημάτων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

λογισμικού και το οποίο χρησιμοποιεί μία μοναδική βάση δεδομένων, για να 

επιτυγχάνεται πιο εύκολη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και ανταλλαγή 

πληροφοριών. Δημιουργείται ένα μοναδικό πρόγραμμα λογισμικού που εξυπηρετεί 

τις ανάγκες του τμήματος οικονομικών, του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς και του τμήματος διαχείρισης αποθεμάτων. Το πρόγραμμα αυτό 

έχει μία κοινή βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η καλύτερη διάχυση της πληροφορίας στους κόλπους της εταιρείας 

και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. [1] 

Από την άλλη πλευρά έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα Συστήματα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένας βιομηχανικός όρος που περιγράφει 
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ένα σύνολο δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από εφαρμογές λογισμικού για τη 

διαχείριση των σημαντικών τμημάτων μιας επιχείρησης. Τα σημαντικά τμήματα 

περιλαμβάνουν τα τμήματα σχεδιασμού προϊόντων, παραγγελιών, διαχείρισης 

προμηθευτών και εξυπηρέτησης πελατών. Είναι εφικτό να περιλαμβάνονται και τα 

τμήματα οικονομικών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη ενός 

τέτοιου συστήματος μπορεί να επιδράσει θετικά στη δημιουργία μίας νέας ροής 

διαδικασιών, στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων και στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής ανάλυσης. [2] 

Τα συστήματα αυτά, όπως έχει υποστηριχτεί, είναι κάτι περισσότερο από 

ένα απλό κομμάτι λογισμικού. Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

περιλαμβάνουν το λογισμικό, τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τους χρήστες και το 

υλικό που υποστηρίζει την εφαρμογή. Το σύνολο όλων όσων αναφέρθηκαν δεν 

αρκούν να τα προσδιορίσουν, καθώς τα συστατικά αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και για τη βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών της οργάνωσης. [3] 

Ο τελευταίος ορισμός που παραθέτουμε και ο οποίος θεωρούμε ότι είναι 

αυτός που ανταποκρίνεται καλύτερα και στις ανάγκες της εργασίας μας είναι αυτός 

που αναφέρει ότι τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένα 

στρατηγικό εργαλείο, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα 

στρατηγικό πλεονέκτημα. Η ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών 

και η βελτίωση των διαθεσίμων πόρων, συμβάλλουν στη διαχείριση της επιχείρησης 

σαν μία οντότητα, υλοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές για κάθε επιχειρηματική 

διαδικασία στο σύνολο της εταιρείας. Στην ουσία η λογική των συστημάτων αυτών 

είναι ο συνδυασμός της μοναδικότητας των συστημάτων πολλών διαφορετικών 
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τμημάτων και η αξιοποίηση των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται από ξεχωριστά τμήματα αποθηκεύονται σε 

ένα κοινό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται και επιτυγχάνεται η 

επικοινωνία όχι μόνο μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης, αλλά και με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες.  [4] 

Το ERP είναι ένας τρόπος να ενσωματωθούν τα στοιχεία και οι διαδικασίες 

μιας οργάνωσης σε ένα ενιαίο σύστημα.  

Συνήθως τα συστήματα ERP θα έχουν πολλά συστατικά 

συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ολοκλήρωση, τα περισσότερα συστήματα ERP χρησιμοποιούν μια ενοποιημένη 

βάση δεδομένων για να αποθηκεύσει τα στοιχεία για τις διάφορες λειτουργίες που 

βρίσκονται σε όλη την οργάνωση. [5] 

Στο παρελθόν, τα συστήματα ERP χρησιμοποιήθηκαν στους μεγαλύτερους 

βιομηχανικότερους τύπους επιχειρήσεων. Εντούτοις, η χρήση του ERP έχει αλλάξει 

και είναι εξαιρετικά περιεκτική, σήμερα ο όρος μπορεί να αναφερθεί σε 

οποιοδήποτε τύπο επιχείρησης.  

Τα συστήματα ERP χρησιμοποιούνται σχεδόν σε οποιοδήποτε τύπο 

οργάνωσης - μεγάλης ή μικρής. 

Για να θεωρείται ένα σύστημα λογισμικού ERP, πρέπει να παρέχει σε μια 

οργάνωση τη λειτουργία για δύο ή περισσότερα συστήματα. Ενώ μερικές 

συσκευασίες ERP υπάρχουν για την κάλυψη μόνο δύο λειτουργιών μια οργάνωσης 

(QuickBooks: μισθοδοτική κατάσταση & λογιστική), τα περισσότερα συστήματα 

ERP καλύπτουν διάφορες λειτουργίες. [6] 
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Τα σημερινά συστήματα ERP μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα 

λειτουργιών και να τις ενσωματώσουν σε μια ενοποιημένη βάση δεδομένων. Για 

παράδειγμα, οι λειτουργίες όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η διαχείριση αλυσίδων 

ανεφοδιασμού, η διαχείριση σχέσεων πελατών, Financials, οι λειτουργίες 

κατασκευής και οι διοικητικές λειτουργίες αποθηκών εμπορευμάτων ήταν οι μόνες 

εφαρμογές λογισμικού, που στεγάζονταν συνήθως με τη βάση δεδομένων και το 

δίκτυό τους. Σήμερα, μπορούν όλες να εγκατασταθούν κάτω από μια ομπρέλα - το 

σύστημα ERP. 

 

Ιστορική Αναδρομή 

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων έγιναν περισσότερο 

γνωστά ως η εξέλιξη των συστημάτων MRP II (Manufacturing Requirements 

Planning). Η πορεία όμως όλων αυτών των συστημάτων έχουν τις ρίζες τους στα 

μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν άρχισε πλέον να αναπτύσσεται η 

μηχανογραφημένη υποστήριξη των λειτουργιών μίας επιχείρησης. Στην αρχή 

δημιουργήθηκαν πληροφορικά πακέτα, τα οποία ήταν σε θέση να υποστηρίξουν 

μόνο τις βασικές διαδικασίες του οικονομικού τμήματος, δηλαδή τη λογιστική και 

τις μισθοδοσίες. Παράλληλα γινόταν μία προσπάθεια να αναπτυχθούν 

εξειδικευμένες εφαρμογές για την υποστήριξη πιο αναλυτικών μεθόδων, όπως ο 

έλεγχος των αποθεμάτων. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονου 

ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις για τα συστήματα αυτά. Επιχειρήσεις όχι μόνο 

από το διεθνή χώρο, αλλά και ελληνικές. Φυσικό και επόμενο να αρχίσει μία πορεία 

για την εξέλιξη των συστημάτων αυτών. [6] 
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Στη δεκαετία του 1970 εμφανίζονται τα συστήματα MRP (Manufacturing 

Requirements Planning), με μία σημαντική βελτίωση, καθώς διέθεταν κάποιο βαθμό 

ολοκλήρωσης. Αυτό επιτυγχάνονταν με το διαχωρισμό του Βασικού Πλάνου 

Παραγωγής των τελικών προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις 

παραγωγής και προμηθειών των πρώτων υλών. Αυτό που μπορεί να συμπεράνει 

κάποιος και από την ονομασία των συστημάτων αυτών είναι ότι ο κύριος τομέας 

εφαρμογής αυτών ήταν οι βιομηχανίες. Και πιο συγκεκριμένα απευθύνονταν σε 

βιομηχανίες, οι οποίες παρήγαγαν σύνθετα προϊόντα και στις οποίες μπορούσαν να 

συμβάλλουν στο απλό κομμάτι του υπολογισμού των αναγκών σε πρώτες ύλες για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Το κομμάτι αυτό προβλημάτιζε τις επιχειρήσεις, καθώς 

ήταν πολύ δύσκολο διαδικαστικά να υπολογιστούν οι απαιτήσεις αυτές των 

επιχειρήσεων.  

Η εξέλιξη των συστημάτων αυτών οδήγησε στα τέλη της ίδιας δεκαετίας στη 

δημιουργία των συστημάτων MRP II. Τα MRP II προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα 

και κατάφεραν να συνδέσουν τα τμήματα προγραμματισμού και ελέγχου 

παραγωγής, καθώς και των προμηθειών και της κοστολόγησης. Το κοινό σημείο 

των τμημάτων αυτών είναι τα στοιχεία του προγραμματισμού και του απολογισμού 

που διέπουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτά έγιναν και τα κύρια 

χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών. 

Η επόμενη δεκαετία ξεκίνησε με μία μεγάλη ερευνητική προσπάθεια για 

επιχειρηματική ολοκλήρωση, η οποία θα επιτυγχάνονταν μέσα από τη δημιουργία 

μιας βάσης δεδομένων. Κύριος στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να ενοποιηθούν 

οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες με κύριες την οικονομική διαχείριση και την 

παραγωγή. Όλες αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας 
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ευρύτερης φιλοσοφίας γύρω από τον προγραμματισμό των οικονομικών 

διαδικασιών. Ο καρπός της ερευνητικής προσπάθειας οδήγησε στα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας στη δημιουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(ERP). Επιτεύχθηκε με τον τρόπο αυτό η ολοκλήρωση όχι μόνο των τμημάτων 

οικονομικής διαχείρισης και παραγωγής, αλλά και των τμημάτων των πωλήσεων 

και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

 

1.2. Ολοκληρωμένο ERP 

 

Ο κύριος στόχος του ERP είναι να ενσωματωθούν τα στοιχεία και οι 

διαδικασίες από όλους τους τομείς μιας οργάνωσης και να ενοποιηθούν για την 

εύκολη ροή πρόσβασης και εργασίας. Τα ERP επιτυχάνουν συνήθως την 

ολοκλήρωση με τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων που υιοθετεί τις 

πολλαπλάσιες ενότητες λογισμικού και παρέχουν στους διαφορετικούς τομείς μιας 

οργάνωσης τις διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Αν και η ιδανική διαμόρφωση θα ήταν ένα σύστημα ERP για μια ολόκληρη 

οργάνωση, πολλές μεγαλύτερες οργανώσεις δημιουργούν συνήθως ένα σύστημα 

ERP και χτίζουν έπειτα επάνω σε αυτό και την εξωτερική διεπαφή για άλλη στάση, 

ώστε τα συστήματα να είναι ισχυρότερα και να αποδώσουν καλύτερη 

πραγματοποίηση στις οργανώσεις. Συνήθως αυτός ο τύπος διαμόρφωσης μπορεί να 

είναι χρονική κατανάλωση και απαιτεί τα μέρη των ωρών εργασίας.  

 

 

 



ΚΚααττσσιιάάννηη  ΜΜααρρίίαα      --  1133  --  

1.3. Ιδανικό σύστημα ERP 

 

Ένα ιδανικό σύστημα ERP είναι μια ενιαία βάση δεδομένων για να 

χρησιμοποιείται και να περιέχει όλα τα στοιχεία για τις διάφορες ενότητες 

λογισμικού. Αυτές οι ενότητες λογισμικού μπορούν να περιλάβουν: 

Κατασκευή: Μερικές από τις λειτουργίες περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη 

μηχανική, ικανότητα, διαχείριση ροής της δουλειάς, ποιοτικός έλεγχος, λογαριασμοί 

του υλικού, της διαδικασίας κατασκευής. 

Financials: Απολογισμοί πληρωτέοι, αποδεκτά, πάγια ενεργητικά 

απολογισμών, γενικό καθολικό και διαχείριση μετρητών. 

Ανθρώπινο δυναμικό: Οφέλη, κατάρτιση, μισθοδοτική κατάσταση, χρόνος 

και συμμετοχή. 

Διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασμού: Κατάλογος, προγραμματισμός 

αλυσίδων ανεφοδιασμού, σχεδιασμός προμηθευτών, επεξεργασία αξίωσης, είσοδος 

διαταγής, αγορά. 

Προγράμματα: Κόστος, τιμολόγηση, διαχείριση δραστηριότητας, χρόνος και 

δαπάνη. 

Διαχείριση σχέσης πελατών: πωλήσεις και μάρκετινγκ, υπηρεσία, οι 

επιτροπές, επαφή πελατών, κεντρική υποστήριξη κλήσεων. 

Αποθήκη εμπορευμάτων στοιχείων: Συνήθως αυτό είναι μια ενότητα που 

μπορεί να προσεγγιστεί από στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους 

οργανώσεων. [6] 
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1.4. ERP και παραγωγικότητα 

 

Πριν από τα συστήματα ERP, κάθε τμήμα σε μια οργάνωση θα είχε 

πιθανότατα το συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα στοιχεία και τη βάση 

δεδομένων τους. Δυστυχώς, πολλά από αυτά τα συστήματα δεν θα ήταν σε θέση να 

επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο ή να πρέπει να αποθηκεύσουν ή να ξαναγράψουν 

τα στοιχεία για να το καταστήσουν πιθανό για τη διαγώνια επικοινωνία 

συγκροτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για παράδειγμα, τα financials μιας 

επιχείρησης ήταν σε ένα χωριστό συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 

σύστημα ανθρώπινο δυναμικό, που το καθιστά εντατικότερο και πιο περίπλοκο για 

να επεξεργαστούν ορισμένες λειτουργίες. 

Μόλις ένα σύστημα ERP είναι σε ισχύ, συνήθως όλες οι πτυχές μιας 

οργάνωσης μπορούν να λειτουργήσουν σε αρμονία αντί κάθε ενιαίου συστήματος 

που πρέπει να είναι συμβατές οι πτυχές η μια με την άλλη. 

Για τις μεγάλες οργανώσεις, η αυξανόμενη παραγωγικότητα και οι λιγότεροι 

τύποι λογισμικών είναι ένα αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Γενικά 

 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP δεν είναι ένας εύκολος στόχος να 

επιτευχθεί, στην πραγματικότητα παίρνει τα μέρη του προγραμματισμού, της 

διαβούλευσης και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται από 3 μήνες μέχρι 1 

έτος +. Τα συστήματα ERP είναι εξαιρετικά μεγάλου εύρους και για πολλές 

μεγαλύτερες οργανώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά σύνθετος. Η εφαρμογή ενός 

συστήματος ERP θα απαιτήσει τελικά τις σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές 

προσωπικού και εργασίας. Ενώ μπορεί να φανεί λογικό για ένα στο εσωτερικό 

προσωπικό ΤΠ να διευθύνει το πρόγραμμα, ευρέως είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθούν οι σύμβουλοι εφαρμογής ERP, λόγω του γεγονότος ότι οι 
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σύμβουλοι είναι συνήθως οικονομικώς πιο αποδοτικοί και εκπαιδεύονται 

συγκεκριμένα στην εφαρμογή αυτών των τύπων συστημάτων. 

Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα είναι ότι μια οργάνωση πρέπει να 

έχει κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ERP και την ιδιοκτησία του 

προγράμματος. Επειδή τόσες πολλές αλλαγές πραγματοποιούνται και υπάρχει η 

ευρεία επίδρασή τους σχεδόν σε κάθε άτομο στην οργάνωση, είναι σημαντικό να 

σιγουρευτεί ότι η καθεμία είναι εν πλω και θα βοηθήσει να κάνει το πρόγραμμα και 

τη χρησιμοποίηση του νέου συστήματος ERP μια επιτυχία. 

Συνήθως οι οργανώσεις χρησιμοποιούν τους προμηθευτές ERP ή τις 

συμβουλευτικές επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν το προσαρμοσμένο σύστημα ERP 

τους. Υπάρχουν τρεις τύποι επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται κατά την 

εφαρμογή ενός συστήματος ERP, συμβουλευτική, προσαρμογή και υποστήριξη. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες - οι συνήθεις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι 

αρμόδιες για τα αρχικά στάδια της εφαρμογής ERP, βοηθούν μια οργάνωση να 

μεταδοθεί ζωντανά με το νέο σύστημά τους, με την κατάρτιση προϊόντων, τη ροή 

της δουλειάς και βελτιώνουν τη χρήση του ERP στη συγκεκριμένη οργάνωση, 

κ.λπ.... 

Υπηρεσίες προσαρμογής - οι υπηρεσίες προσαρμογής εργάζονται για την 

επέκταση της χρήσης του νέου συστήματος ERP ή την αλλαγή της χρήσης της με τη 

δημιουργία των προσαρμοσμένων διεπαφών ή/και του ελλοχεύοντος κώδικα 

εφαρμογής. Ενώ τα συστήματα ERP γίνονται για πολλές ρουτίνες πυρήνων, 

υπάρχουν ακόμα μερικές ανάγκες που πρέπει να χτιστούν ή να προσαρμοστούν για 

μια οργάνωση.  
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Υπηρεσίες υποστήριξης - οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν και την 

υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων ERP. Παραδείγματος χάριν, 

πρόβλημα πυροβολισμός και βοήθεια με τα ζητήματα ERP.  

 

2.2. Λογισμικά ERP και κατασκευαστές 

 
2.2.1. Computer System 

  
Από το 1983 η Computec Systems προωθεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει τόσο 

τις σειρές Τυποποιημένου Λογισμικού (Xline, Κεφάλαιο) όσο και τις σειρές 

Ολοκληρωμένων ERP Συστημάτων (Atlantis) της Altec, προσφέροντας έτσι στους 

πελάτες τις πιο αξιόπιστες και σύγχρονες προτάσεις στο χώρο 

του Εμπορικολογιστικού Λογισμικού για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 

[9] 

Λύσεις ERP Systems 

Η λειτουργία ενός συστήματος λογισμικού ΕRP αποσκοπεί στην 

ενοποίηση, συνδυασμό και αξιοποίηση των συνολικών διαδικασιών και πόρων της 

επιχείρησης, με αποτέλεσμα την βελτίωση της αποδοτικότητας και την 

διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των στελεχών κάθε ιεραρχικού επιπέδου 

μέσα στην οργάνωσή της.  

Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εμπιστεύονται την Computec για την 

εγκατάσταση Ολοκληρωμένων ERP συστημάτων των σημαντικότερων Ελλήνων 

κατασκευαστών λογισμικού. Κάθε έργο εγκατάστασης ενός συστήματος ERP, 

σημαίνει πριν από όλα τον καθορισμό των στόχων της μηχανογράφησης και την 

πλήρη ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης του πελάτη. Σε συνεργασία με τον 
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πελάτη υλοποιούμε βήμα προς βήμα τις φάσεις του έργου, πάντα σε συνδυασμό με 

το χρονοδιάγραμμα που από κοινού με τον πελάτη έχουμε αποδεχθεί και 

συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την εγκατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η Computec Systems σχεδιάζει, υλοποιεί και παραδίδει έτοιμα προς χρήση 

Ολοκληρωμένα Συστήματα ERP καλύπτοντας όλο το φάσμα των Εμπορικών και 

Λογιστικών διαδικασιών σε μία σύγχρονη επιχείρηση.  

Από την Ανάλυση των απαιτήσεων, την Υλοποίηση Ειδικών (custom) 

Εφαρμογών, την Εκπαίδευση των στελεχών και χρηστών, την Μεταφορά 

Δεδομένων, το Σύστημα Reporting, την Τεκμηρίωση της Εγκατάστασης (operating 

manual), την Παρακολούθηση Καλής Λειτουργίας (live run support), μέχρι και την 

Διαρκή Υποστήριξη της εγκατάστασης. [9] 

 

2.2.2. SiEBEN Innovative Solutions 

 

Η SiEBEN Innovative Solutions αναλαμβάνει την εγκατάσταση και 

υποστήριξη του Soft1, ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος ενιαίας διαχείρισης πόρων για εμπορικές, παραγωγικές επιχειρήσεις και 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών. [10] 

Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος Soft1 σας 

επιτρέπει να οργανώσετε αποτελεσματικά τις διαδικασίες και λειτουργίες της 

επιχείρησής σας με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Σας παρέχει ένα 

σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που σας επιτρέπει να αυξήσετε την παραγωγικότητά 

σας και να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα προσαρμογής στις έντονα μεταβαλλόμενες 

οικονομικές συνθήκες. 
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Το Soft1 είναι το μόνο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα που ενοποιεί σε 

ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίες ERP, Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, 

CRM, Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι σε θέση να 

καλύψει από τις πιο απλές ανάγκες μιας επιχείρησης ως και τις πιο πολύπλοκες. 

Λειτουργεί είτε ως τυποποιημένο σύστημα, είτε ως ανοικτή business Πλατφόρμα 

που μεταμορφώνεται τελείως από εγκατάσταση σε εγκατάσταση ή από διαδικασία 

σε διαδικασία. [10] 

Η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Soft1 

αποσκοπεί στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της καθημερινής 

εργασίας των στελεχών κάθε ιεραρχικού επιπέδου και στην αξιοποίηση των 

συνολικών πόρων της επιχείρησης (ανθρώπινοι πόροι, εγκαταστάσεις, τεχνολογίες 

επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές και αυτοματισμού διαδικασιών και 

ελέγχων, χρόνος). Ταυτόχρονα, επιτυγχάνει τη συγκεντρωτική απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων όλων των δράσεων και λειτουργιών της επιχείρησης. Η SoftOne 

μετά από πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων 

επιχειρηματικού λογισμικού ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα Soft1 με στόχο 

την παροχή online πολύπλευρης πληροφόρησης για τη χρηματοοικονομική και 

επιχειρησιακή εικόνα της επιχείρησης. [10] 

Στο σύνολο της η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις χρηματοοικονομικές 

λειτουργίες, την εμπορική λειτουργία σε συνδυασμό με τον αυτοματισμό των 

πωλήσεων, την παραγωγική διαδικασία και την παροχή υπηρεσιών. Η επιχείρηση 

μπορεί να επιλέξει την πλήρη ή σταδιακή κάλυψη των λειτουργιών της, επιλέγοντας 

τα συστήματα που χρειάζεται σήμερα αλλά και στο μέλλον. Η υλοποίηση του 

συστήματος γίνεται συστηματικά και με απόλυτα ελεγχόμενα αποτελέσματα, σε 
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άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης των συστημάτων της 

επιχείρησης. Οι εφαρμογές απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, σε 

οποιοδήποτε κλάδο και αν δραστηριοποιούνται. [10] 

Είτε ο πελάτης ενδιαφέρετε για την αναβάθμιση και βελτίωση της 

καθημερινής εργασίας των στελεχών της επιχείρησης, είτε θέλει να ελέγχει 

καλύτερα την απόδοση ή να σχεδιάζει και να προϋπολογίζει τα αποτελέσματα 

μελλοντικών δράσεων, με την αξιοποίηση της εφαρμογής μπορεί να αυξήσετε τη 

συνολική κερδοφορία της επιχείρησης και να πετύχει αποτελέσματα όπως: 

• Εντοπισμό, μείωση και έλεγχο των λειτουργικών δαπανών και εξόδων 

• Έλεγχο και βελτίωση των χρηματοροών (cash flow) 

• Μείωση των ανοικτών υπολοίπων 

• Εντοπισμό και έλεγχο όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

• Δημιουργία και αξιοποίηση απαιτητικών χρηματοοικονομικών αναλύσεων 

• Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων 

• Επέκταση της πελατειακής και προμηθευτικής (purchasing) βάσης 

• Μείωση αξίας αποθεμάτων 

• Προμήθεια ειδών και εφοδιασμό της επιχείρησης με το χαμηλότερο κόστος [10] 

 

2.2.3. ATLANTIS II E.R.P. 

 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς 

ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. [11] 
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Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. 

Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα 

και την ανάπτυξη για πολλά χρόνια. 

Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής 

ATLANTIS II E.R.P. ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. 

Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική 

τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών της ALTEC, το ATLANTIS II E.R.P. 

προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την 

οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. 

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία 

της ALTEC, το ATLANTIS II E.R.P. ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε 

δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει 

ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα. [11] 

Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το ATLANTIS II PAYROLL για τη 

δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης. 

Atlantis II - Διαχείριση Δραστηριοτήτων 

Στην πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής 

ATLANTIS II ERP συμπεριλαμβάνεται το νέο υποσύστημα Διαχείρισης 

Δραστηριοτήτων που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών για την παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων τους ανά δραστηριότητα. [11] 
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Το υποσύστημα Διαχείρισης Δραστηριοτήτων προσομοιώνει και 

διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των 

επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενημερώνει για τα 

αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα. 

Αναλυτικότερα το νέο υποσύστημα υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

• Δυνατότητα ορισμού της οργανωτικής δομής του οργανισμού σε πολλαπλά 

επίπεδα 

• Παρακολούθηση των αγορών και του κόστους αγοράς ξεχωριστά ανά 

δραστηριότητα 

• Δυνατότητα πρόσθετου ελέγχου υπολοίπων ειδών κατά δραστηριότητα [11] 

• Κατανομή κόστους κατά δραστηριότητα, είδος και πελάτη. 

Το υποσύστημα διαχείρισης δραστηριοτήτων πλαισιώνεται με πληθώρα 

εκτυπώσεων και προβολών όπως: 

• Εκτύπωση αποτελεσμάτων κατά δραστηριότητα (αξία πωλήσεων, κόστος 

πωληθέντων, μικτό κέρδος, ποσοστό μικτού κέρδους) με ευέλικτο διάλογο που 

επιτρέπει την συμμετοχή όποιων διαστάσεων επιθυμεί ο χρήστης, όπως επίσης και 

την σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στην εκτύπωση 

• Οικονομικά στοιχεία δραστηριοτήτων (αξία πωλήσεων, κόστος 

πωληθέντων, μικτό κέρδος, ποσοστό μικτού κέρδους) σε όλα τα επίπεδα 

δραστηριοτήτων. 

• Κύβος οικονομικών στοιχείων δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα 

δραστηριότητας, με δυνατότητες: [11] 

• Απόκρυψη / εμφάνιση των διαστάσεων του κύβου 
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• Επιλογή συγκεκριμένων τιμών / διάσταση 

• Αλλαγή σειράς των διαστάσεων 

• Επιλεκτική εμφάνιση / απόκρυψη συνόλων κατά διάσταση 

• Παρουσίαση και εκτύπωση των στοιχείων σε μορφή γραφικών (bar charts, 

pie charts, line charts etc.). 

• Ανάλυση οικονομικών στοιχείων δραστηριότητας κατά πελάτη και κατά 

είδος 

Τα αποτελέσματα τηρούνται σε κατάλληλη δομή τύπου OLAP για να είναι 

εύκολα προσπελάσιμα με εργαλεία Business Intelligence και Business Analytics 

τρίτων κατασκευαστών για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία. [11] 

 

2.3. Πλεονεκτήματα των συστημάτων ERP 

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) μετρούν ήδη 

κάποια χρόνια λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Μάλιστα κάποια, με διεθνείς 

διακρίσεις, έχουν προσαρμοστεί επαρκώς στην όχι και τόσο εύκολη ελληνική 

πραγματικότητα με τις πολλές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και τις ακαμψίες του 

Κ.Β.Σ. Αλλα πάλι, προερχόμενα από το εξωτερικό, κυρίως την Ευρώπη, βρίσκονται 

στη φάση της δύσκολης προσαρμογής. Βεβαίως, υπάρχουν και αρκετά εγχώριας 

προέλευσης που είναι εκ κατασκευής «προσαρμοσμένα». Ανεξάρτητα όμως από τη 

χώρα προέλευσης του συστήματος Διαχείρισης, ας δούμε επιγραμματικά τα «συν» 

και τα «πλην», ή καλύτερα τι πρέπει να έχει υπόψη της η επιχείρηση όταν θα 

αναζητήσει την εγκατάσταση ενός ERP. 
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Πλεονεκτήματα  

 Ένα συνολικά ενσωματωμένο σύστημα 

 Η δυνατότητα να βελτιωθούν οι διαφορετικές διαδικασίες και οι ροές της 

δουλειάς  

 Η δυνατότητα να μοιραστούν εύκολα τα στοιχεία στα διάφορα τμήματα σε 

μια οργάνωση 

 Βελτιωμένα επίπεδα αποδοτικότητας και παραγωγικότητας 

 Καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη 

 Χαμηλότερο κόστος 

 Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών  

 Προσφέρεται αυξημένος έλεγχος στους απολογισμούς και στην 

επεξεργασία οικονομικών δεδομένων 

 Μειώνεται η εκτύπωση εγγράφων για λόγους απλής πληροφόρησης 

 Προσφέρεται μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στις πληροφορίες 

 Επιτρέπεται η ταχύτατη αλλαγή των επιχειρησιακών διαδικασιών 

 Βελτιώνεται η παρακολούθηση Π διασύνδεση με παραρτήματα που 

βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις 

 Παρέχονται λύσεις για άλλου τύπου μηχανογραφικά - λογιστικά 

προβλήματα 

 Γενικότερα, παρέχεται μια ενοποιημένη βάση δεδομένων, η οποία αυξάνει 

την αποδοτικότητα.  

Όλα τα παραπάνω, όμως, είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από διεθνείς 

πηγές και μεγάλες παγκοσμίως επιχειρήσεις. Τι συμβαίνει όμως με την ελληνική 

αγορά; Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου το 15% των μικρομεσαίων και 
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μεγάλων επιχειρήσεων έχουν εγκαταστήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ποσοστό αρκετά 

χαμηλό για να γίνει διάχυση της γνώσης γύρω από το θέμα. Αυτό μαρτυρά επίσης, 

από την άλλη πλευρά, και τη σχετικά μικρή εμπειρία των εταιριών που προωθούν 

και εγκαθιστούν ERP προγράμματα.  

 

2.4. Μειονεκτήματα των συστημάτων ERP 

 

Τα μειονεκτήματα των συστημάτων ERP έχουν συνήθως σχέση με τα 

εμπόδια που μπορεί να προκλυθούν κατά την εφαρμογής τους. 

Συνήθως πολλά εμπόδια μπορούν να αποτραπούν εάν γίνεται επαρκής 

επένδυση και  περιλαμβάνεται επαρκής κατάρτιση, εντούτοις, η επιτυχία εξαρτάται 

από τις δεξιότητες και την εμπειρία του εργατικού δυναμικού για να προσαρμοστεί 

γρήγορα στο νέο σύστημα. 

Το πρώτο θέμα, όπως προαναφέραμε, είναι η έλλειψη εμπειρίας των 

εταιριών πώλησης τέτοιων συστημάτων. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι θέματα που 

μπορεί να προκύψουν κατά την προσαρμογή μπορεί να μην είναι άμεσα 

αντιμετωπίσιμα από τις εταιρίες των ERP, δεδομένου ότι κάθε πελάτης γι' αυτές 

είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο όσον αφορά στο «στήσιμο» του συστήματος.  

 

Η προσαρμογή σε πολλές καταστάσεις είναι περιορισμένη  

Η ανάγκη στις επιχειρησιακές διαδικασίες reengineer  

Τα συστήματα ERP μπορούν να έχουν απαγορευτικά κόστη εγκατάστασης 

για να τρέξουν  

Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να είναι κακής ποιότητας  
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Τα ERP μπορούν να είναι πάρα πολύ άκαμπτα για τις συγκεκριμένες 

οργανώσεις που είναι είτε νέα είτε θέλουν να κινηθούν σε μια νέα κατεύθυνση στο 

εγγύς μέλλον.  

Άλλο μειονέκτημα είναι επίσης το υψηλό κόστος κατ' αρχάς αγοράς και 

προσαρμογής - εκπαίδευσης του προσωπικού (με τα δεδομένα μιας μεσαίας σε 

μέγεθος επιχείρησης υπολογίζεται σε 60 - 90 χιλιάδες ευρώ). Να επισημανθεί και η 

ανάγκη αντίστοιχου εξοπλισμού hardware, όπου στις περισσότερες των 

περιπτώσεων χρειάζονται αναβαθμίσεις, με το ανάλογο κόστος.  

 Μεγάλο επίσης είναι και το κόστος συντήρησης - υποστήριξης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία τέτοια χρέωση μπορεί να φτάσει τα 60 -120 

ευρώ/ώρα.  

Τέλος, ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας μιας ERP 

εφαρμογής κρίνεται μεγάλος. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ένας μέσος όρος ενός 

έτους. Αντίστοιχα είναι σίγουρο ότι θα επιβραδυνθούν οι καθημερινές εργασίες της 

επιχείρησης για προφανείς λόγους.  

Ανάλογα πάντα με τη δομή και το επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης της 

επιχείρησης και το επίπεδο του στελεχικού - υπαλληλικού της προσωπικού, μπορεί 

να αντιμετωπισθεί ευκολότερα ή δυσκολότερα και μια σειρά άλλων προβλημάτων. 

Η ουσία τέτοιων προβλημάτων πρέπει να αναζητηθεί στα θεμελιώδη προβλήματα 

της επιχείρησης.  
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2.5. Σχεδιασμός – Υλοποίηση 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων υπάρχουν και λειτουργούν και 

χωρίς την εγκατάσταση συστήματος ERP, είτε αναφερόμαστε στην ιδέα για 

εγκατάσταση είτε και στην ίδια την πράξη. 

Το λογιστήριο, η παραγωγή, οι πωλήσεις, οι προμήθειες και γενικά όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης, έχουν αναπτύξει διαδικασίες με μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό αυτοματοποίησης και τυποποίησης, ώστε να διαχειριστούν τα τρέχοντα 

ζητήματα.  

Ένα σύστημα ERP μπορεί να ελέγχει όλα τα παραπάνω αυτόματα. 

Η δομή της ομάδας υλοποίησης διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του 

εκάστοτε έργου. Μια τυπική ιεραρχία της ομάδας περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα: 

Χορηγός έργου :Εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους. Βασιζόμενοι σε 

εμπειρία από πολλαπλά έργα, προτείνεται ο ρόλος του χορηγού να αναληφθεί από 

ανώτατο διοικητικό στέλεχος, όπως τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ή το 

γενικό διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δέσμευση της διοίκησης. 

Υπεύθυνος έργου: Αναλαμβάνει τη διοίκηση του έργου υλοποίησης. Συνήθως 

οι εταιρίες την αναθέτουν στον υπεύθυνο μηχανογράφησης (γιατί θεωρούν ότι 

πρόκειται για έργο πληροφορικής) ή στον οικονομικό διευθυντή (γιατί συγχέονται 

οι λειτουργίες του ERP με τη λειτουργία του λογιστηρίου).  

Είναι έργο οργάνωσης και γι' αυτό η θέση αυτή πρέπει να ανατεθεί σε 

μάνατζερ που πρέπει να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη των σημαντικών (core) 

επιχειρηματικών διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους, χωρίς να αποκλείεται ο 



ΚΚααττσσιιάάννηη  ΜΜααρρίίαα      --  2288  --  

υπεύθυνος μηχανογράφησης ή ο οικονομικός διευθυντής. Επίσης, μπορεί να 

ανατεθεί σε εξωτερικό σύνεργάτη 

Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης: Ασκεί την εποπτεία του έργου 

και λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για τον τρόπο υλοποίησής του. Συνέρχεται 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα (λ.χ. κάθε μήνα). Συνήθως, τα διευθυντικά στελέχη 

της εταιρίας είναι μέλη αυτής της επιτροπής. 

Ομάδες έργου: Επικεντρώνονται και εκτελούν βασικά τμήματα του έργου. Ο 

υπεύθυνος κάθε ομάδας είναι συνήθως μάνατζερ της εταιρίας και αφιερώνει 

σημαντικότατο χρόνο στο έργο υλοποίησης (από 40% έως 60% αυτού που 

διατίθεται) 

 

2.6. Erp στις ΜΜΕ 

 

Οι σύγχρονες μέθοδοι και τακτικές διοίκησης επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 

κάθε μεγέθους να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να είναι σε 

θέση να αντεπεξέλθουν τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό όσο και στις 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Με τη χρήση ERP εφαρμογών, ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις 

επιτυγχάνουν την ολοκληρωμένη και απόλυτα προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των 

πόρων τους, έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσομένους με την επιχείρηση, 

το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα αποθέματα των ειδών, των μηχανών, των 

αποθηκευτικών χώρων κ.λπ. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μία επιχείρηση να λειτουργεί οικονομικά, με 

ταυτόχρονα απόλυτη αξιοπιστία σε θέματα παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, και 
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αυτό αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστημάτων, θα μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε όλο τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών προκειμένου να αντλήσει 

οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυμεί και να την επεξεργαστεί σε συνδυασμό και με 

άλλες πηγές δεδομένων, τεχνικές που χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις 

για στήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Τέλος, το ERP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις 

δεδομένης της μεγάλης προοπτικής που δημιουργείται μέσω του Internet. Την τάση 

αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι πολλές από τις υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων έχουν μηχανογραφηθεί από τους αντίστοιχους δημόσιους φορείς, π.χ. 

πληρωμή ΦΠΑ, ΑΠΔ κ.λπ. 

 

2.7. Απόδοση της επένδυσης 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της AMR Research, οι τρεις σημαντικότεροι 

λόγοι για την αγορά λογισμικού ERP είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ικανοποίηση του πελάτη. 

Αν και δε θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε με αυτές τις επιλογές, οι 

προσδοκίες μιας επιχείρησης μετά την υιοθέτηση ενός συστήματος ERP είναι 

σίγουρα πολύ πιο σύνθετες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. 

Είναι βέβαιο ότι το λογισμικό ERP απαιτεί τη δέσμευση σημαντικών πόρων 

της επιχείρησης για την αγορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, 

συντήρηση και βελτίωση του συστήματος. Οι πόροι αυτοί, εκτός από χρηματικά 
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ποσά, περιλαμβάνουν και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις 

βαθμίδες. 

Η τελική συνισταμένη όλων αυτών θα μπορούσε θεωρητικά να απεικονιστεί 

σε ένα περίπλοκο μοντέλο που θα περιέγραφε τις υφιστάμενες διαδικασίες και τα 

τελικά οφέλη από τη χρήση του ERP συστήματος. Εφόσον όλες οι 

μοντελοποιημένες διαδικασίες αναλυθούν και μετρηθούν ικανοποιητικά, το τελικό 

αποτέλεσμα θα μπορούσε να περιγραφεί με ένα γνώριμο αριθμό: την Απόδοση της 

Επένδυσης (Return on Investment, ROI), που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το κέρδος 

που προσδοκά η επιχείρηση από την επένδυσή της σε λογισμικό ERP. 

Η εξεύρεση του ROI αποτελεί, από μόνη της, ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη 

εργασία. Υπάρχουν, όμως, κάποιες γενικές κατευθύνσεις που δίνουν μια 

αντιπροσωπευτική εικόνα της απόδοσης του ERP, όπως: 

Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο: Δημιουργεί συνθήκες εύκολης διάχυσης 

της πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύμητων καταστάσεων. Η έλλειψη άμεσης και 

έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που 

ζούμε ίσως μεταφράζεται και σε δυσκολία επιβίωσης. 

Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων: Η πληροφορία εισέρχεται 

μία φορά και χρησιμοποιείται από ολόκληρη την εταιρία. 

Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης (consolidation): Αναφέρεται στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις ή/και στους ομίλους επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των 

πληροφοριών θα πρέπει να είναι (σε μεγάλο βαθμό) αυτόματη, με τις κατάλληλες 

μετατροπές στο νόμισμα, τα λογιστικά πρότυπα και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες. 

Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα: Είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο η αδυναμία υιοθέτησης από την επιχείρηση ποικίλων 
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προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. Τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 

υποχρεωτικά για την Ελλάδα καθώς και για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό ERP 

σύστημα, μέσα από τις δυνατότητες μοντελοποίησης, κάνει τη μετάβαση εύκολη και 

σίγουρη. 

Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Αποτελεί ένα πρόβλημα του οποίου η 

λύση είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτεί αλλαγή σε πλήθος άυλων 

παραγόντων, όπως στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Το λογισμικό ERP 

βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών με τη βελτίωση άλλων παραμέτρων, όπως 

την ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών κ.λπ. 

Μείωση λαθών: Ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα 

μετρήσιμος, έχει άμεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην ικανοποίηση των 

πελατών και των εργαζομένων, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στη μείωση 

των διαφυγόντων κερδών, κ.λπ. 

Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να έχει μία εταιρία 

από ένα ERP σύστημα. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του. Μια 

λανθασμένη επιλογή όχι μόνο θα κάνει το ROI ένα όνειρο αλλά μπορεί να αποβεί 

και καταστροφικό για την εταιρία. 

Υπάρχουν παραδείγματα εταιριών που έχουν αρχίσει υλοποίηση ERP και 

μετά από πολλούς μήνες, ή και χρόνια, συνεχίζουν να την πληρώνουν. Στο διεθνή 

χώρο έχουμε ακόμη και παραδείγματα εταιριών όπου η λανθασμένη επιλογή 

οδήγησε σε χρεοκοπία. 

Η εγκατάσταση ενός ERP είναι σημαντικό επίτευγμα για κάθε επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως μεγέθους. Με το ERP η επιχείρηση εισέρχεται σε μία λειτουργική 
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φάση μεγαλύτερης οργάνωσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

περαιτέρω ανάπτυξη.  

Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων τη βοηθά να 

αναδιοργανωθεί, να υιοθετήσει νέες πρακτικές, με τελικό στόχο να λάβει όσο το 

δυνατόν περισσότερα από την επένδυσή της στο ERP. Στην κατεύθυνση αυτή 

μπορεί να περιλαμβάνονται και νέες στρατηγικές, όπως το e-business. 

 

2.8. Εφαρμογή συστήματος ERP στην εταιρεία ΜΠΑΚΑΚΟΣ 

 

Βασικό αντικείμενο της εταιρίας Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ AE είναι η εισαγωγή και 

εμπορία φαρμακευτικών ειδών, χημικών, ειδών εξοπλισμού νοσοκομείων και 

εργαστηρίων. Επίσης, η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή ορθοπεδικών ζωνών 

και κρεμών καθώς και με τη φαρμακοτεχνία, δηλαδή την παραγωγή φαρμάκων με 

συνταγή. 

Η Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ AE επέλεξε λογισμικό ERP για την υλοποίηση ενός 

ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τα κεντρικά γραφεία, τις 

αποθήκες και τα καταστήματα που διατηρεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Την 

εφαρμογή χειρίζονται συνολικά 70 χρήστες. 

Όλα τα υποκαταστήματα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, 

επικοινωνούν μεταξύ τους online, εξασφαλίζοντας άμεση, πλήρη και 

ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης ανά πάσα στιγμή. 

Βασικός στόχος της Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ AE ήταν να καλυφτούν όλες οι 

δραστηριότητές της αλλά και να υπάρχει επικοινωνία τόσο με το φαρμακείο, που 

έχει λογιστική αυτοτέλεια και όλες οι εργασίες του καλύπτονται από ειδική 
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εφαρμογή φαρμακείων, όσο και με εταιρία διανομών (3PL) στην οποία η 

επιχείρηση διατηρεί αποθηκευτικό χώρο και εκτελεί τις περισσότερες αποστολές 

της.  

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε ειδική εφαρμογή με την οποία η επικοινωνία 

(παραγγελιοληψία, τιμολόγηση κλπ.) μεταξύ του μηχανογραφικού συστήματος της 

εταιρίας διανομών (3PL) και του Singular Enterprise, γίνεται online. Σύμφωνα με 

τον κ. Κλεόβουλο Σάσση, Οικονομικό Διευθυντή της Π. Μπακάκος ΑΕ, τα 

σημαντικότερα οφέλη που έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη λύση είναι: 

Η online επικοινωνία και σύνδεση όλων των καταστημάτων και αποθηκών 

της επιχείρησης.  

Η δυνατότητα ελέγχου και συντονισμού όλων των υποκαταστημάτων καθώς 

και η δημιουργία πληροφοριακών εκτυπώσεων σε ένα ενιαίο μηχανογραφικό 

περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση παρακολούθηση των πωλήσεων 

και των παραγγελιών που αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.  

Η παρακολούθηση των συμβάσεων των πελατών.  

Τα αποτελέσματα ανά κέντρο κόστους (δραστηριότητες). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πέρασε μια σειρά 

εξελικτικών φάσεων που δύναται να ενταχθούν γενικά σε τρεις διακεκριμένες 

χρονικές φάσεις. Η πρώτη εκτείνεται από την ουσιαστική εγκαθίδρυση του 

νεώτερου ελληνικού κράτους 1828 μέχρι το 1927 περίπου, όταν η εθνική 

χρηματιστηριακή τράπεζα δημιουργήθηκε για να επεξεργαστεί λύσεις στα 

οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα επτά χρόνια του πολέμου της 

Ανεξαρτησίας. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την εποχή του διεθνούς οικονομικού 

φιλελευθερισμού και χαρακτηρίζεται κυρίως από την παντελή έλλειψη 

κυβερνητικής μέριμνας και συγκεκριμένης πολιτικής στον πιστωτικό τομέα. 

Η δεύτερη, από το 1928 μέχρι το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου 

με κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου, ότι για πρώτη φορά έχουμε εισαγωγή των 

στοιχείων εξειδίκευσης και της νομοθετικής ρύθμισης στην οργάνωση της 

τραπεζικής δραστηριότητας. Στο διάστημα μέχρι και το τέλος του Β’ παγκοσμίου 

πολέμου έγιναν πολλές συγχωνεύσεις τραπεζών (Ε.Τ.Ε – Τράπεζα Αθηνών, Ιονική – 

Λαϊκή) όπως επίσης και οι μεγαλύτερες τράπεζες κρατικοποιήθηκαν, με 

αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα στην πλειοψηφία του να περιέλθει άμεσα ή 

έμμεσα υπό τον κρατικό έλεγχο. 

Η τελευταία φάση αρχίζει από το 1946 μέχρι και σήμερα. Κύρια 

χαρακτηριστικά της φάσης αυτής, είναι η έντονη συστηματική και πολύπλευρη 

κρατική παρέμβαση στην άσκηση της πίστης εντός του γενικότερου πλαισίου των 

σύγχρονων διεθνών αντιλήψεων της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής. 

Ειδικότερα από την 01.01.1981 με την πλήρη ένταξη της χώρας μας στην 

ευρωπαϊκή κοινότητα αρχίζει η νέα περίοδος του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. [13] 
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3.1 Η εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία 

 

Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές τόσο 

σε λειτουργικό όσο και σε διαρθρωτικό επίπεδο από τα τέλη του 1980. Το ύψος της 

χρηματοδότησης που προέρχεται μέσω τραπεζών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

αν και εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα. 

Το σύνολο του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων ως ποσοστό του 

ΑΕΠ αυξήθηκε από 13% το 1990 σε 144% το 2002.1 Οι αλλαγές αυτές ήταν 

αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 

Οι περισσότερες αλλαγές παρατηρήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία και 

ακολούθησαν τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοπιστωτική 

απελευθέρωση συνοδεύθηκε από την ολοένα και μεγαλύτερη ενοποίηση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ενοποίηση μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών αποτέλεσε το κύριο 

γνώρισμα των διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν, οι οποίες διευκολύνθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από την ιδιωτικοποίηση. Στο μέλλον είναι πιθανόν να γίνει 

περαιτέρω ενοποίηση, καθώς το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών παραμένει μικρό 

για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η διαδικασία ενοποίησης του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού τομέα παρουσιάζει και πάλι επιτάχυνση. Φυσικά η είσοδος 

ξένων τραπεζών στην εγχώρια αγορά τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής 
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δυσχεραίνεται από το κόστος ανάπτυξης δικτύου υποκαταστημάτων και από το 

γεγονός ότι η εξοικείωση με το όνομα της τράπεζας παίζει σημαντικό ρόλο. 

Έτσι, οι εγχώριες τράπεζες θα εξακολουθούν να έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ξένων στον τομέα υπηρεσιών λιανικής. Ο αυξημένος 

ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών είχε πολλές συνέπειες, όπως η βελτίωση της 

ποιότητας και του εύρους των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στα νοικοκυριά 

και τις επιχειρήσεις και η μείωση της διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων 

και των επιτοκίων καταθέσεων. 

Η σύγχρονη τεχνολογία, με την οποία είναι πλέον δυνατές η εξ αποστάσεως 

και η ηλεκτρονική τραπεζική, μειώνει σταδιακά τη σημασία των δικτύων 

υποκαταστημάτων για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διεκπεραίωση των 

τραπεζικών συναλλαγών. Παράλληλα οι τράπεζες έχουν γίνει πιο παραγωγικές, 

καθώς τόσο τα δάνεια όσο και οι καταθέσεις ανά απασχολούμενο έχουν 

παρουσιάσει κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία χρόνια, αν και παραμένουν χαμηλά 

με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Επιπλέον, οι δαπάνες προσωπικού, ως ποσοστό συνολικού ενεργητικού, 

άρχισαν να μειώνονται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, απαιτούνται 

περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών τραπεζών στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της ζώνης του Ευρώ, 

καθώς οι δαπάνες αυτές παραμένουν σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τις άλλες 

χώρες της Ε.Ε. 

Παραδοσιακά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αποτελούν την κύρια πηγή 

εσόδων για τις τράπεζες διεθνώς, αν και η σπουδαιότητα τους περιορίζονται τα 

τελευταία χρόνια. 
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Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, τα καθαρά έσοδα από τους τόκους 

αντιστοιχούν σε σχετικά μικρό ποσοστό των συνολικών τους εσόδων, αν και 

διαφαίνεται σαφής τάση αύξησης τους. Αυτό αντανακλά τη μάλλον μεγάλη άνοδο 

των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα (κυρίως προς τα νοικοκυριά), καθώς οι 

τράπεζες ανταποκρίνονταν στην αύξηση της ζήτησης ιδίως για στεγαστικά και 

καταναλωτικά δάνεια για τα οποία έως πρότινος ίσχυαν ορισμένοι πιστωτικοί 

περιορισμοί. Μετά την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη 

δημοσιονομική εξυγίανση, σημειώθηκε στροφή των τραπεζικών χορηγήσεων προς 

τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδόσεις τους ήταν υψηλότερες από ό,τι των 

κρατικών χρεογράφων, οι αποδόσεις των οποίων εμφάνισαν σημαντική πτώση, 

καθώς συνέκλιναν προς τις αποδόσεις των αντίστοιχων κρατικών ομολόγων στη 

ζώνη του Ευρώ. Οι τάσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν στο μέλλον, γεγονός 

που οφείλεται και στη μείωση του ποσοστού των εσόδων από προμήθειες και λοιπές 

αμοιβές, κάτι που χαρακτηρίζει τα λειτουργικά αποτελέσματα των ελληνικών 

τραπεζών από το 1994 και μετά. 

 

1992-1999: Ολοκλήρωση του Ε.Ν.Σ. 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την πλήρη απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήματος της Ελλάδας και την εναρμόνιση του με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα: 

 i) την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών  

ίί) τη διεθνοποίηση των αγορών  

iii) την ανάπτυξη διαφόρων στρατηγικών τωντραπεζών για την εξάπλωση τους  

ίν) την εξάπλωση σύνθετων προϊόντων. 
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Η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε το 

Μάιο του 1994 είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

τραπεζών. Οι τράπεζες αρχίζουν να παρέχουν περισσότερες πιστώσεις με 

μεγαλύτερη διάρκεια και σταθερά επιτόκια. Η συρρίκνωση των ευρωπαϊκών 

νομισμάτων που γίνεται με το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, έχει ως αποτέλεσμα την 

απώλεια εσόδων των τραπεζών από προμήθειες. Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει 

να εναρμονιστούν με τους κανόνες της Ε.Ε. για τη μετάβαση στο Τρίτο Στάδιο της 

ΟΝΕ. Η εναρμόνιση αυτή αφορούσε κυρίως: 

1. τους λογιστικούς κανόνες και πρότυπα 

2. τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών 

3. τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμών 

4. τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών 

Η απελευθέρωση των αγορών επέτρεψε στις ιδιωτικές τράπεζες να 

αναλάβουν πιο επιθετικό ρόλο και να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, αφού μέσα 

σε ένα διάστημα μικρότερο των δέκα (10) τελευταίων ετών, διπλασιάστηκε η 

συμμετοχή τους στις συνολικές καταθέσεις και αυξήθηκε η συμμετοχή τους στις 

χορηγήσεις πάνω από το διπλάσιο. 

Ένα άλλο στοιχείο άξιο αναφοράς είναι η ραγδαία ανάπτυξη των αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Μέχρι το 1989 μόνο δύο τράπεζες διέθεταν αμοιβαία κεφάλαια στο 

επενδυτικό κοινό, ενώ το 1999 ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που 

προσφέρονταν στην αγορά είχε ανέλθει σε 208. Το συνολικό τους ενεργητικό 

έφτασε το 1990 στο 1% του ΑΕΠ,, ενώ το 1994 ξεπέρασε το 6% του ΑΕΠ και το 

1999 το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 27,4% του εθνικού εισοδήματος της χώρας. 
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Στα τέλη του 1997 λειτουργούσαν 41 εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα εκ 

των οποίων 19 ήταν ελληνικών συμφερόντων και 22 ξένων. Τα υποκαταστήματα 

όλων των τραπεζών είχαν αυξηθεί και συνεχώς νέες ξένες τράπεζες έρχονταν να 

προσθέ σουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από το 

ότι η Ελλάδα συγκρινόμενη με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζει υψηλούς 

δείκτες τραπεζικών καταστημάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της. Οι τράπεζες 

κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατούσε έριξαν τα επιτόκια 

χορηγήσεων και άρχισαν να ασχολούνται και με άλλες εργασίες και να προσφέρουν 

νέες υπηρεσίες. Οι περισσότερες τράπεζες στα τέλη του 1999 είχαν δικές τους 

ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρίες και πρόσφεραν δάνεια σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις με ελκυστικά προνόμια. [12] 

 

3.2. Γενικά 

 

Παραδοσιακά, οι λύσεις ERP εστιάζουν στην ενοποίηση διάφορων 

επιχειρησιακών διαδικασιών και τμημάτων μέσα στην επιχείρηση.  

Σήμερα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Internet για να 

επεκτείνουν την ενοποίηση των διαδικασιών τους πέρα από τα φυσικά εταιρικά 

όρια, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και 

εργαζομένους. Με τη χρήση τεχνολογιών web, το ERP μπορεί να μετατραπεί σε μία 

ενοποιημένη e-business πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει στην επιχείρηση: 

 να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, παρέχοντας ακόμα 

και τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης ή αυτοπληροφόρησης των πελατών 
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 να επιτύχει ομοιογένεια στις εταιρικές διαδικασίες, επεκτείνοντας τη χρήση 

του ERP σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα 

 να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της μέσω αυξημένου customer loyalty και 

νέων καναλιών πωλήσεων 

 να συλλέγει δεδομένα πελατών μέσω του Internet και έτσι να μαθαίνει 

περισσότερα γι' αυτούς και τις αγορές 

 να βελτιώνει την παραγωγή νέων προϊόντων, αυξάνοντας τη συνεργασία 

μεταξύ των ομάδων εργασίας μέσα και έξω από την επιχείρηση 

 να υλοποιεί πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου, πλήρως ενοποιημένες με τα 

συστήματα backup της επιχείρησης 

Αρκετές επιχειρήσεις, μετά την εγκατάσταση ενός ERP, προσανατολίζονται 

στην εγκατάσταση νέων εφαρμογών που θα του προσθέσουν νέα αξία. Τέτοιες 

εφαρμογές αποτελούν τα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer 

Relationship Management), Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 

Management), Advance Planning and Scheduling, Επιχειρησιακής Ευφυΐας 

(Business Intelligence) και φυσικά, ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Βασικό κίνητρο αυτών των κινήσεων είναι αφ ενός η περαιτέρω μείωση των 

δαπανών και αφ' ετέρου η μεγιστοποίηση των ωφελειών από την επένδυση στο 

ERP. Σήμερα, οι επιχειρήσεις και η τεχνολογία είναι τόσο στενά συνδεδεμένες ώστε 

είναι πρακτικά αδύνατο να αλλάξεις το ένα χωρίς να επηρεαστεί το άλλο. 

Αυτό είναι αληθές και στην περίπτωση των έργων ERP, όπου το λογισμικό, 

οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι άνθρωποι που τις υλοποιούν και λειτουργούν 

τα συστήματα, είναι αδιάσπαστα συστατικά σε μία κοινή υποδομή. Ενδεχόμενη 
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λανθασμένη διάθεση των απαιτούμενων πόρων σε όλη την έκταση αυτής της 

υποδομής μπορεί να αποτελέσει το βασικότερο παράγοντα για την αποτυχία. 

 

3.3. ERP στον τραπεζικό χώρο 

 

Για την επιτυχημένη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία απαιτούνται λύσεις 

που να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Η περιεκτική σειρά 

δοκιμασμένων λύσεων της Epicor, ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτές 

τις προκλήσεις.  

Η ολοκληρωμένη και βαθειά γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

καθώς και ο απόλυτος έλεγχος αυτών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της κερδοφορίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Το πιο σημαντικό μέσο ελέγχου για μια τράπεζα, όπως και για κάθε άλλη 

εταιρία, είναι το οικονομικό σύστημα που διαθέτει, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας όταν αυτή λαμβάνει χώρα, 

καθώς και τη δυνατότητα ανάλυσης και εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από 

το ιστορικό της. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται όλο το μοντέλο 

οικονομικής διαχείρισης, συμβάλλοντας παράλληλα στην αυξημένη κερδοφορία. 

Θα πρέπει επιπρόσθετα να αποτελεί βοήθημα στη διαμόρφωση προβλέψεων, καθώς 

και στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης.  

To «ERP for Banking» είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων υλοποιήσεων, και 

βελτιώσεων στη λειτουργικότητα πλατφόρμας ERP της Epicor, με κύριο στόχο την 

παροχή βελτιωμένων οικονομικών υπομονάδων ERP στο τραπεζικό περιβάλλον που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των προκλήσεων των αναπτυσσόμενων λειτουργιών 
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καθώς αποτελούν εξαιρετικά ισχυρά προϊόντα που μπορούν να προσαρμοστούν 

κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι μεμονωμένες ανάγκες και 

προτιμήσεις της κάθε τραπεζικής επιχείρησης. Έμφαση έχει δοθεί στην διευρυμένη 

λειτουργικότητα και τις βελτιώσεις στους τομείς του Γενικού Καθολικού, FRx, 

Λογαριασμών Πληρωτέων, Προμηθειών, Πολυνομισματικής λειτουργίας, 

Διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, και Βασικών Τραπεζικών μονάδων εισαγωγής, 

προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και η νομική αναφορά που 

απαιτείται από το Οικονομικό Τμήμα κάθε Τράπεζας. 

Δημιουργημένες από το μηδέν, οι εφαρμογές «ERP for Banking» έχουν τη 

δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω web και αξιοποιούν την τεχνολογία Microsoft.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ EFG EUROBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Παρουσίαση της Efg Eurobank 

 

Ο όμιλος Eurobank EFG, μέλος του EFG Bank European Financial Group με 

έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική 

Τράπεζα» και με στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Σήμερα, η 

Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός με προσωπικό άνω των 19.000 

ανθρώπων και παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόσο μέσα από 1.200 

σημεία παρουσίας, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης.  

Στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 

(Νέα Ευρώπη), ο όμιλος Eurobank EFG συγκαταλέγεται πλέον στους 

πρωταγωνιστές των τραπεζικών εξελίξεων στις χώρες στις οποίες έχει παρουσία. 

Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός Όμιλος έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική 
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παρουσία στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία ενώ μέσα στο 2006 επέκτεινε 

την παρουσία του και στις τραπεζικές αγορές της Πολωνίας, της Τουρκίας και της 

Ουκρανίας.  

Στην Ελλάδα, ο όμιλος Eurobank EFG έχει κατακτήσει την πρώτη θέση 

στην καταναλωτική πίστη, τα αμοιβαία κεφάλαια, την επενδυτική τραπεζική, τις 

χρηματιστηριακές εργασίες και τις ασφάλειες ζωής, ενώ είναι ο μεγαλύτερος 

χρηματοδότης μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και από τους μεγαλύτερους 

χρηματοδότες ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 19 

 

Μετοχική Σύνθεση 

Τελική μητρική εταιρεία του ομίλου Eurobank EFG, με έλεγχο του 40,8% 

των μετοχών στις 31.12.05, είναι το EFG Group, τραπεζικός όμιλος συμφερόντων 

της οικογένειας Λάτση, με έδρα τη Γενεύη. Η πλειοψηφία των μετοχών ελέγχεται 

από ευρεία μετοχική βάση, άνω των 300.000 ιδιωτών και θεσμικών μετόχων. 

 
Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου 

 
Ποσά σε εκ. Ευρώ 2005 2004    

 
Καθαρά έσοδα από τόκους 1.372 1.094        

 
Συνολικά καθαρά έσοδα προμηθειών 420 334        

 
Ολικά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.861 1.489        

 
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως Ομίλου 
(προ φόρων) 677 499        

 
Καθαρά Κέρδη Ομίλου 501 340        

 
Χορηγήσεις 27.385 21.819        

 
Καταθέσεις 19.255 18.208        
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Σύνολο Ενεργητικού 44.464 33.046        

 
Ίδια Κεφάλαια 2.523 2.102        

 
Χρηματοοικονομκοί Δείκτες          

 
Αποδοτικότητα Ενεργητικού  
(μετά από φόρους): 1,3% 1,1%        

 
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  
(μετά από φόρους): 21,06% 16,8%        

 
Δείκτης Αποδοτικότητας: 47,9% 51,8%        

 
Δείκτης Φερεγγυότητας:  13,5% 9,9%        

   

 

Στόχοι  

�  Η ανάδειξη σε Τράπεζα πρώτης προτίμησης στην Ελλάδα με έμφαση στην 

ποιότητα, την καινοτομία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.  

�  Η ανάπτυξη παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης με εξαγωγή 

του εγχώριου επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου 

Στρατηγική  

�  Πελατοκεντρική προσέγγιση με εξειδικευμένα δίκτυα  

�  Πλήρης αξιοποίηση εναλλακτικών δικτύων διάθεσης  

�  Ενεργή προώθηση σταυροειδών πωλήσεων  

�  Πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές αγορές μέσω στρατηγικών συνεργασιών (EFG 

Group)  
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�  Επενδύσεις σε τεχνολογία για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη 

ανταγωνιστικότητα  

�  Επαγγελματικό περιβάλλον που προάγει και επιβραβεύει την πρωτοβουλία και 

την αποτελεσματικότητα  

�  Διαρκής βελτίωση αποτελεσματικότητας και δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

για τους μετόχους [19] 

Ιστορική Αναδρομή 

Ο όμιλος Eurobank EFG, μέλος του EFG Bank European Financial Group με 

έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική 

Τράπεζα» και με στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Σήμερα, η 

Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός με προσωπικό άνω των 19.000 

ανθρώπων και παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόσο μέσα από 1.200 

σημεία παρουσίας, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. Στην ευρύτερη 

περιφέρεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης (Νέα Ευρώπη), ο όμιλος 

Eurobank EFG συγκαταλέγεται πλέον στους πρωταγωνιστές των τραπεζικών 

εξελίξεων στις χώρες στις οποίες έχει παρουσία. Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός 

Όμιλος έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική παρουσία στη Βουλγαρία, τη 

Ρουμανία και τη Σερβία ενώ μέσα στο 2006 επέκτεινε την παρουσία του και στις 

τραπεζικές αγορές της Πολωνίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. 

Στην Ελλάδα, ο όμιλος Eurobank EFG έχει κατακτήσει την πρώτη θέση 

στην καταναλωτική πίστη, τα αμοιβαία κεφάλαια, την επενδυτική τραπεζική, τις 

χρηματιστηριακές εργασίες και τις ασφάλειες ζωής, ενώ είναι ο μεγαλύτερος 
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χρηματοδότης μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και από τους μεγαλύτερους 

χρηματοδότες ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.  

 Συγκεκριμένα η ιστορική εξέλιξη της τράπεζας έχει ως εξής : 

 Ίδρυση της Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας Α.Ε., με ειδίκευση στους τομείς της 

επενδυτικής τραπεζικής και του private banking 

 1994 Απόκτηση μεριδίου 75% της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 

 1996  Εξαγορά της Interbank Ελλάδος Α.Ε., με δίκτυο 23 καταστημάτων, 

από τη μητρική εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) S.A. 

 1997 Συγχώνευση Eurobank – Interbank  

Εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece S.A. 

Μετονομασία της Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε.  

 1998  Εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών 

Η CEH εξαγοράζει το 99.8% της Τράπεζας Κρήτης 

Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 

18,4% στην Τράπεζα Εργασίας 

Η Deutsche Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank 

 1999 Μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG EurobankΣυγχώνευση 

δραστηριοτήτων EFG Eurobank - Τράπεζας Αθηνών με ανταλλαγή μετοχών 

Δημόσια προσφορά μετοχών και εισαγωγή της EFG Eurobank 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

 Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Κρήτης 

 Η CEH αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια 

προσφορά     

 2000 Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Εργασίας 
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 Μετονομασία σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 

 Απόκτηση ποσοστού 19,25% στην Banc Post S.A. Ρουμανίας 

 2002 Απόκτηση συμμετοχής 43% στη Post Bank Βουλγαρίας μέσω 

εξαγοράς του 50% της Alico / CEH Balkan Holdings 

 Ανακοίνωση πρόθεσης εξαγοράς των εισηγμένων εταιριών «Επενδύσεις 

Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ». 

 2003 Εξαγορά ποσοστού 68% της Post Banka AD Σερβίας 

 Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» από την 

EFG Eurobank Ergasias 

 Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 53,25% 

Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» από την 

EFG Eurobank Ergasias  

Αύξηση συμμετοχής στην Post Banka AD Σερβίας σε 90,8% και μετονομασία 

της σε EFG Eurobank AD Beograd  

Διάθεση του ποσοστού της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank. Αύξηση 

συμμετοχής θεσμικών επενδυτών σε 22% του συνόλου. 

Ίδρυση Euroline Retail Services (Ρουμανία) - 80% Eurobank Cards και 

19.961% Banc Post 

Ίδρυση Eurocredit Retail Services (Cyprus) - 100% Eurobank Cards 

 2004 Αύξηση συμμετοχής στην Post Bank Βουλγαρίας σε 96,74% μέσω 

εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της Alico/CEH Balkan Holdings. 

Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank Beograd AD σε 93,54% 

Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 58,6% 

Ίδρυση Euroline Retail Services AD (Σερβία) - 100% Eurobank Cards 
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Εξαγορά της Intertrust ΑΕΔΑΚ  

 2005 Εξαγορά της HC Istanbul χρηματιστηριακής στην Τουρκία 

Εξαγορά της Capital Securities χρηματιστηριακής στη Ρουμανία 

Αύξηση συμμετοχής στην Postbank Βουλγαρίας σε 98,7% 

Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank Beograd σε 97,5% 

Απόκτηση συμμετοχής 62,3% στην Nacionalna štedionica – banka Σερβίας  

Συγχώνευση με απορρόφηση της "Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕΕΧ" 

 2006 Οργανική ανάπτυξη στην τραπεζική αγορά της Πολωνίας μέσω της 

Polbank EFG 

Εξαγορά 100% της Nacionalna štedionica – banka Σερβίας 

Συμφωνία εξαγοράς 70% της Tekfenbank Τουρκίας 

Συμφωνία εξαγοράς 99,34% της Universal Bank Ουκρανίας 

Συμφωνία εξαγοράς 74,26% της DZI Bank Βουλγαρίας 

Συγχώνευση των τραπεζών Nacionalna stedionica και  EFG Eurobank a.d. 

Beograd Σερβίας – μετονομασία σε Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 
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Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
EFG ΕUROBANK ERGASIAS (Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ) 

 

 
B   

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2005 2004 Μεταβολή 

 
B    

 
Απαιτήσεις κατά πελατών 27.385 21.819 25,5% 

 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 19.255 18.208 5,8% 

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.523 2.102 20% 

 
Σύνολο Ενεργητικού 44.464 33.046 34,6% 

 
    

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2004 Μεταβολή 

 
B    

 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 1.372 1.094 25,4% 

 
Καθαρά Έσοδα από Τραπεζικές Αμοιβές και 
Προμήθειες 355 289 22,8% 

 
Έσοδα Προμηθειών από μη τραπεζικές 
εργασίες 66 45 46,5% 

 
Οργανικά Έσοδα 1 1.792 1.427 25,6% 

 
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 1.861 1.489 25% 

 
Λειτουργικά Έξοδα 891 772 15,4% 

 
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 309 223 38,3% 

 
Οργανικά Κέρδη 2 592 432 37,1% 

 
Κέρδη προ Φόρων αναλογούντα στους 677 499 35,6% 
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Μετόχους 

 
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 501 340 47,4% 

 
1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους + Συνολικά Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες 
 
2 Οργανικά Έσοδα - Λειτουργικές Δαπάνες - Προβλέψεις 

 
    

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2004  

 
B    

 
Αποδοτικότητα Ενεργητικού (μετά από 
φόρους) 1,3% 1,1%  

 
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (μετά από 
φόρους) 21,1% 16,8%  

 
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,5% 3,5%  

 
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 47,9% 51,8%  

 
Δείκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων 
(Tier I) 10,9% 8,0%  

 
Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,5% 9,9%  

 
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια προς Συνολικά 
Δάνεια 3,0% 2,9%  

 
Δείκτης Κάλυψης Επισφαλειών 92,0% 95,0%  

 
B    

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2005 2004  

 
B    

 
Κέρδη ανά μετοχή (€) 1,55 1,10  

 
Μέρισμα ανά μετοχή (€) 0,90 0,72  
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Μερισματική απόδοση  3,4% 2,8%  

 
(με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος 
έτους)    

   

 
 

4.2. Η εφαρμογή ERP στην τράπεζα Eurobank 

 

H Business Exchanges  αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας  παρέχει, 

σε συνεργασία με την Τράπεζα EFG Eurobank,  μια προηγμένη λύση για τις 

πληρωμές των προμηθευτών της  εταιρείας. 

Το on–line σύστημα της Business Exchanges είναι μία ολοκληρωμένη λύση 

που έχει την δυνατότητα να συλλέγει αυτόματα όλες τις πληρωμές από το ERP 

σύστημα της εταιρίας, να τις προωθεί  προς έγκριση από τα αρμόδια στελέχη της 

εταιρίας (με μια εγκριτική διαδικασία που καθορίζεταιε από την τράπεζα)  και στην 

συνέχεια να τις διαβιβάζει προς εκτέλεση στα κατάλληλα συστήματα της EFG 

Eurobank.  

Οι λογαριασμοί των προμηθευτών που επιθυμούν να πιστώσουν μπορούν να 

τηρούνται είτε στην EFG Eurobank είτε σε τρίτες τράπεζες. Το σύστημα της BE 

αφού συλλέξει τις απαντήσεις από την εκτέλεσή των πληρωμών στην EFG 

Eurobank, τις διαβιβάζει πίσω στο ERP σύστημα της εταιρίας, ώστε να 

πραγματοποιηθούν αυτόματα οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές. Όλες αυτές οι 

διαδικασίες γίνονται εντελώς αυτόματα χωρίς την παρέμβαση κανενός ανθρώπου 

εκτός από την διαδικασία έγκρισης των πληρωμών από τα αρμόδια στελέχη της 
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εταιρείας. Για να διασφαλιστεί η ασφαλή λειτουργία του συστήματος και να 

καταγράφονται οι εγκρίσεις των στελεχών σας ηλεκτρονικά με ψηφιακές 

υπογραφές, οι εγκρίσεις γίνονται με την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών  που 

δίνονται στα εξουσιοδοτημένα στελέχη από την ΒΕ και την EFG Eurobank.  

Σκοπός του συστήματος Payflow είναι να μηχανογραφηθεί και να 

αυτοματοποιηθεί όλο το σύστημα εγκρίσεων και αποστολής των πληρωμών στα 

τραπεζικά συστήματα της EFG Eurobank  και η ενημέρωση του ERP συστήματος 

με τις απαντήσεις από την εκτέλεση. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε 

να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια μεταξύ των εμπλεκόμενων συστημάτων και 

να μην μπορεί να γίνει υποκλοπή ή παραποίηση των ευαίσθητων στοιχείων που θα 

ανταλλάσσονται, όπως οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών και τα ποσά προς 

πληρωμή. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Payflow καλύπτει τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Αυτόματη αποστολή των πληρωμών από τα συστήματα (ERP) της εταιρείας 

στο σύστημα Payflow της ΒΕ μέσω ειδικής εφαρμογής της BE.  

 Έγκριση των πληρωμών από την Web εφαρμογή της ΒΕ, διαμέσου του 

δικτυακού τόπου http://payflow.be24.gr/  μέσω ενός συστήματος 

εγκριτικών ροών (Approval Workflow Engine) σε συνδυασμό με την χρήση 

ψηφιακών υπογραφών (digital signatures) και ψηφιακών πιστοποιητικών 

(digital certificates). 

 Αποστολή των πληρωμών στα τραπεζικά συστήματα της EFG Eurobank 

από την εφαρμογή της ΒΕ.  

 Λήψη των απαντήσεων από τα τραπεζικά συστήματα για την εκπλήρωση ή 

μη των πληρωμών.  
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 Μεταφορά των απαντήσεων των πληρωμών στα συστήματα (ERP) της 

Εταιρίας.  

 Λήψη ιστορικών στοιχείων για όλες τις πληρωμές που θα εκτελούνται μέσα 

από το σύστημα Payflow.  

 Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την εταιρεία που κάνει χρήση του 

συγκεκριμένου λογισμικού από την τράπεζα και τους προμηθευτές της, 

είναι τα ακόλουθα:  

 Εξάλειψη του κόστους έκδοσης και διαχείρισης των επιταγών αλλά και των 

κινδύνων που περιλαμβάνουν  

 Οι προμηθευτές πληρώνονται άμεσα την ίδια ημέρα από την διαβίβαση των 

εντολών στην EFG Eurobank,  με αποτέλεσμα την  ενδυνάμωση της σχέσης 

της εταιρείας σας με το δίκτυο προμηθευτών, και την ενίσχυση της  

ανταγωνιστικής σας θέσης στην αγορά  

 Βελτίωση της εσωτερική οργάνωσης της εταιρείας σας μέσα από την 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας.  

 Περιορισμός της γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους.  

 

Σχέση κόστους – οφέλους 

 

Το σύστημα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να χρειάζεται 

ελάχιστη τεχνολογική επένδυση από την εταιρεία, κυρίως στην υλοποίηση της 

διασύνδεσης με τα συστήματα της ΒΕ. Η υλοποίηση αυτή γίνεται πάντα με την 
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συνεργασία και την βοήθεια της ΒΕ. Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις 

ιδιαιτερότητες της εταιρείας και την πολυπλοκότητά της.  

Επιπλέον η μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους σε 

συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, αποτελούν μία μοναδική 

στρατηγική κίνηση για την εταιρεία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. 

 

4.3 Το σύστημα παραγγελιών  

 

 Η τράπεζα εφάρμοζε αρχικά ένα τελείως διαφορετικό σύστημα μέσω του 

οποίου πραγματοποιούσε τις παραγγελίες των προϊόντων που ήταν απαραίτητες για 

την εύρυθμη λειτουργία του εκάστοτε καταστήματος. 

 Σύμφωνα με την υποδιευθύντρια του καταστήματος στη Βασ. Γεωργίου, κα 

Κοντοδίνα, επρόκειτο για ένα αρκετά δύσχρηστο σύστημα παραγγελιών, το οποίο 

χρησιμοποιούσε η Τράπεζα Εργασίας, πριν συγχωνευτεί με την Eurobank ( η 

τελευταία άλλαξε τελείως το σύστημα και εφάρμοσε αυτό που ισχύει και σήμερα) . 

Το κάθε κατάστημα ήταν υποχρεωμένο να τηρεί ένα κατάλογο, μια πρόχειρη λίστα 

των προϊόντων και των εγγράφων που χρησιμοποιούσαν πιο συχνά και την οποία 

ετοίμαζαν οι ίδιοι με τους κωδικούς κάθε προϊόντος. Οι υπάλληλοι είχαν τη 

δυνατότητα μόνο μία φορά το μήνα να παραγγείλουν όλα τα απαραίτητα προϊόντα, 

συμπληρώνοντας ένα τριπλότυπο έντυπο μόνο με τους κωδικούς, χωρίς να 

αναφέρουν από δίπλα την ονομασία του προϊόντος για να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ένας επιπλέον έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων. Σε 

περίπτωση που απαιτούνταν κάποιο έντυπο ή κάποιο προϊόν τον κωδικό του οποίου 

δεν διέθεταν από προηγούμενη παραγγελία, έπρεπε να επικοινωνήσουν με τον 
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αρμόδιο υπάλληλο στην υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη για τις παραγγελίες και να 

ανατρέξει στον κατάλογο που υπήρχαν όλα τα προϊόντα και να αναζητήσει το 

συγκεκριμένο κωδικό για να μπορέσουν να προχωρήσουν την παραγγελία. 

Πρόβλημα βέβαια θα μπορούσε να προκύψει και από τη μη ορθή συμπλήρωση του 

κωδικού στο έντυπο, είτε λόγω αναριθμητισμού, όπου θα μπορούσε να αποσταλεί 

άλλο προϊόν από αυτό που είχαν ανάγκη στο κατάστημα, είτε επειδή ο κωδικός δεν 

θα ήταν ευδιάκριτος. 

 Πέρα από δύσχρηστη ήταν και αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία των 

παραγγελιών, γι’ αυτό και  πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένες περιόδους κάθε 

μήνα. Πριν ξεκινήσουν να υποβάλλουν μία παραγγελία έπρεπε να καταμετρήσουν 

το απόθεμα που διατηρούσαν στους χώρους φύλαξης, να το συμπληρώσουν στην 

καινούρια παραγγελία και παράλληλα να δηλώσουν και τις ποσότητες που 

επιθυμούσαν να τους αποσταλούν. Την παραγγελία ενέκρινε ο διευθυντής του 

καταστήματος και έπειτα μπορούσαν να τη στείλουν στο αρμόδιο τμήμα για να την 

επεξεργαστεί και να την προωθήσει στους προμηθευτές. Η αποστολή του 

τριπλότυπου εντύπου πραγματοποιούνταν μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας, 

όπου παρατηρούντανε και εκεί κάποιες χρονικές καθυστερήσεις. Ο χρόνος που 

απαιτούνταν για να παραλάβει το κατάστημα τα προϊόντα από τη στιγμή που 

έστελναν τη παραγγελία υπολογίζετε ότι ξεπερνούσε τις δεκαπέντε ημέρες. 
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4.4 Η εφαρμογή 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να παραθέσουμε τη διαδικασία που 

ακολουθεί ο απλός χρήστης – υπάλληλος των καταστημάτων της τράπεζας για να 

πραγματοποιήσει μία παραγγελία είτε πρόκειται για έντυπα της τράπεζας είτε για 

γραφική ύλη ή οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των 

καταστημάτων. 

 Μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο intranet site της τράπεζας ο χρήστης 

επιλέγει το μενού των ηλεκτρονικών παραγγελιών και «μεταφέρεται» στο δικτυακό 

τόπο του: www.be24.gr. Η οθόνη που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη: 

 

 

Εικόνα 4.1: Αρχική οθόνη συστήματος  
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Στο σημείο αυτό ο υπάλληλος συμπληρώνει το όνομα χρήστη (διαφορετικό 

για κάθε κατάστημα της τράπεζας, όχι όμως και για κάθε υπάλληλο, καθώς 

συνηθίζεται να ορίζεται άτυπα από το διευθυντή του καταστήματος ένας αρμόδιος 

υπάλληλος για την υποβολή της παραγγελίας) και τον κωδικό πρόσβασης.  

Αφού καταχωρήσει τα στοιχεία και πατήσει «είσοδος» ακολουθεί η επόμενη 

φόρμα, η οποία θεωρείται και το κυριότερο περιβάλλον εργασίας: 

 

 

Εικόνα 4.2: Κύρια οθόνη (Home page)  

 

Μέσα από την αρχική αυτή οθόνη παρέχονται στο χρήστη οι ακόλουθες 

επιλογές: 

 Κατάσταση (εμφανίζονται τα διάφορα στάδια των παραγγελιών σε επίπεδο 

καταστημάτων) 
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I. Ημιτελείς: είναι οι παραγγελίες τις οποίες μπορεί να έχει ξεκινήσει ο 

χρήστης να καταχωρεί και επειδή δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει , 

του παρέχεται η δυνατότητα να τις αποθηκεύει για μετέπειτα χρήση 

II. Υποβληθείσες: εμφανίζονται οι παραγγελίες που έχει υποβάλλει ο 

απλός χρήστης και δεν έχουν επεξεργαστεί από τον αρμόδιο υπάλληλο 

που τις εγκρίνει για να αποχωρήσουν από το επίπεδο των 

καταστημάτων 

III. Εγκεκριμένες: εμφανίζονται όλες οι παραγγελίες που έχουν εγκριθεί 

από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος και προωθούνται επομένως στους 

προμηθευτές  

 

 Παραλαβή ( εμφανίζει το στάδιο των παραγγελιών που έχουν υποβληθεί 

από τα καταστήματα και έχουν εγκριθεί από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος) 

I. Μερική αποστολή:  έχει πραγματοποιηθεί μερική αποστολή της  

παραγγελίας από τον προμηθευτή, ημιτελής παραγγελία 

II. Συνολική αποστολή: έχει πραγματοποιηθεί αποστολή της συνολικής 

παραγγελίας, όπως ακριβώς την πραγματοποίησαν τα καταστήματα, 

ολοκληρωμένη παραγγελία 

III. Μερική παραλαβή: έχει πραγματοποιηθεί παραλαβή της παραγγελίας 

από τα καταστήματα, υπάρχουν όμως εκκρεμότητες ως προς τις 

ποσότητες που παρελήφθησαν ή ως προς τα προϊόντα που ενώ μπορεί 

να περιέχονταν στην παραγγελία και στο συνοδευτικό τιμολόγιο, δεν 

έχουν παραληφθεί  

IV. Εμφάνιση όλων: παρουσιάζονται όλες  οι προηγούμενες κατηγορίες  
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 Ιστορικό (εμφανίζει τις διάφορες καταστάσεις των παραγγελιών) 

I. Παρεληφθείσες: παρουσιάζονται όλες οι παραγγελίες που έχουν 

παραλάβει στο κατάστημα και το αρμόδιο στέλεχος έχει ενημερώσει 

για την ενέργεια αυτή ηλεκτρονικά το σύστημα παραγγελιών 

II. Απορριφθείσες: εμφανίζονται παραγγελίες τις οποίες έχει απορρίψει το 

σύστημα 

III. Ακυρωμένες: παρουσιάζονται παραγγελίες  τις οποίες έχει επιλέξει ο 

χρήστης να ακυρώσει 

 

 Έγκριση (εμφανίζει τις αιτήσεις παραγγελιών που έχει υποβάλλει  ο απλός 

χρήστης και είναι προς έγκριση από το αρμόδιο στέλεχος του καταστήματος, 

συνήθως διευθυντή ή υποδιευθυντή) 

Το σημαντικότερο σημείο του συστήματος για το χρήστη είναι η υποβολή 

της παραγγελίας. Αρχικά επιλέγει το όνομα της παραγγελίας, για να μπορεί να 

τη διακρίνει και να την αναζητήσει σε κάθε διαφορετική φάση του συστήματος. 

Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη, στη φάση αυτή (εικόνα 4.3), να ορίσει 

έναν οποιοδήποτε υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να 

παραλάβει την παραγγελία μόλις φτάσει στο κατάστημα και να 

πραγματοποιήσει την αντιπαραβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο 

τιμολόγιο με αυτά που έχουν παραληφθεί. 
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Εικόνα 4.3: Αρχική οθόνη καταχώρησης παραγγελίας  

 

Η υποβολή της παραγγελίας είναι ένα πολύ απλό θέμα στο σύστημα αυτό, 

καθώς παρέχονται στο χρήστη δύο επιλογές για τον τρόπο καταχώρησης. 

Επιλέγοντας δημιουργία από την προηγούμενη οθόνη που παρουσιάστηκε, του 

παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει τα προϊόντα που χρειάζεται από ένα πλήθος 

καταλόγων που είναι χωρισμένα ανά κατηγόριες (π.χ κατάλογος αναλωσίμων, 

κατάλογος γραφικής ύλης, σφραγίδων, Business cards κα.) 

Η δεύτερη επιλογή για τον τρόπο καταχώρησης είναι ίσως και η πιο 

λειτουργική και η οποία χρησιμοποιείται συχνότερα από το πλήθος των 

καταστημάτων. Με τον τρόπο αυτό καταχώρησης ο χρήστης αποθηκεύει στον 

υπολογιστή του τον κατάλογο που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, ο οποίος είναι 

σε μορφή excel, και συμπληρώνει την ποσότητα των προϊόντων που επιθυμεί να 
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παραγγείλει. Με τον τρόπο αυτό εργάζεται εκτός συστήματος παραγγελιών, το 

οποίο λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων μερικές φορές μπορεί να παρουσιάζει 

καθυστερήσεις στη «φόρτωση» των σελίδων. Στη συνέχεια επιλέγει να 

πραγματοποιήσει την παραγγελία μέσα από την εισαγωγή ενός αρχείου excel 

και επιλέγει  το αποθηκεμένο αρχείο το οποίο έχει ήδη επεξεργαστεί ο ίδιος. 

Στην επόμενη φάση ο χρήστης επιλέγει υποβολή της παραγγελίας, όπου και 

αναφέρονται αναλυτικά και μόνο τα προϊόντα τα οποία έχει επιλέξει να 

παραγγείλει μαζί με τις τιμές τους και το συνολικό κόστος αυτής. Πέρα από 

αυτά του παρέχεται η δυνατότητα για την τροποποίηση της ποσότητας των 

επιλεγμένων προϊόντων. 

Στο τελευταίο στάδιο και αφού έχει ολοκληρώσει την επαλήθευση των 

στοιχείων στο προηγούμενο στάδιο, επιλέγει αποθήκευση και απαιτείται από τον 

χρήστη να πληκτρολογήσει ξανά τον κωδικό πρόσβασης, ως ένα επιπλέον 

στοιχείο ελέγχου και ασφάλειας. 

Η παραγγελία πλέον έχει περάσει στο επόμενο στάδιο, αλλάζει επίπεδο 

εγκριτικής ροής. Στο σημείο αυτό μόνο  το αρμόδιο στέλεχος, διευθυντής ή 

υποδιευθυντής μπορεί να εμφανίζει την παραγγελία και αφού πραγματοποιήσει 

τον απαιτούμενο έλεγχο, τότε και μόνο τότε επιλέγει έγκριση της παραγγελίας 

για να προωθηθεί στους προμηθευτές. Εξαίρεση στην εγκριτική ροή αποτελεί η 

παραγγελία των επαγγελματικών καρτών, καθώς μετά την έγκριση του 

διευθυντή του καταστήματος  προωθείται για επανέλεγχο στον περιφερειακό 

διευθυντή και στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο είναι υπεύθυνο να 

αποστείλει την παραγγελία στον προμηθευτή. 
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Οι υπάλληλοι των καταστημάτων έχουν ολοκληρώσει στο σημείο αυτό την 

παραγγελία και δεν απαιτείται από την πλευρά τους  να πραγματοποιήσουν 

κάποιες ενέργειες, καθώς έχει ανατεθεί στον αρμόδιο προμηθευτή για 

ολοκλήρωση. 

Ο υπάλληλος, που έχει οριστεί κατά την υποβολή της αίτησης, είναι 

υπεύθυνος  να παραλάβει την παραγγελία, να πραγματοποιήσει τον έλεγχο για 

την ορθότητα της και εν συνεχεία να  το αναφέρει και στο ηλεκτρονικό σύστημα 

παραγγελιών. [20] 

 

4.5 Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας, το πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων που εφαρμόζεται είναι αρκετά φιλικό προς 

το χρήστη, καθώς είναι αρκετά εύκολο στην εκμάθηση του.   

Πέρα από τα πολλαπλά οφέλη που έχουν ήδη αναφερθεί, σίγουρα 

υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Οι προτάσεις που υποδεικνύουμε αφορούν τη 

μείωση  του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή μιας παραγγελίας και την 

παραλαβή της στα καταστήματα. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος από το 

σύστημα να περιμένει αρκετό διάστημα μέχρι το σύστημα να «φορτώσει» την 

επόμενη σελίδα, πρόβλημα το οποίο κορυφώνεται μετά το πέρας του ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων, όταν στην πραγματικότητα ο απλός χρήστης-  

υπάλληλος έχει τη δυνατότητα απερίσπαστος να πραγματοποιήσει την 

παραγγελία. 
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Εκτός αυτού οι κατάλογοι των προϊόντων, ενώ είναι πλήρης και 

αναλυτικοί, τείνουν σε πολλές περιπτώσεις να είναι δύσχρηστοι για τα 

καταστήματα, καθώς αναφέρουν όλα τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

όλο το δίκτυο των καταστημάτων. Για λόγους απλούστευσης δεν έχει 

πραγματοποιηθεί διαχωρισμός των προϊόντων σε επίπεδο καταστημάτων, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται υλικά τα οποία δεν απαιτούνται για την ομαλή 

διεξαγωγή των εργασιών των καταστημάτων. 

Το σύστημα θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα στον απλό χρήστη να 

παρακολουθεί το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία και να μπορεί να 

παρέμβει. Με τον τρόπο αυτό θα είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει την 

παραγγελία και να μην απαιτείται η υποβολή μιας νέας παραγγελίας από την 

αρχή, αποφεύγοντας και εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό τα επιπρόσθετα 

μεταφορικά έξοδα. 

Μελλοντικά θα υπήρχε ίσως η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία 

«ηλεκτρονική αποθήκη» με τη βοήθεια γραμμωτών κωδικών (barcodes), η οποία 

δεν θα απαιτούσε την εμπλοκή των υπαλλήλων για την πραγματοποίηση της 

παραγγελίας. Κάθε κατάστημα, που λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα, θα 

μπορούσε να θεσπίσει ένα όριο ασφαλείας για τα αποθέματα των προϊόντων που 

θα έπρεπε να διατηρεί στην αποθήκη της. Κάθε υπάλληλος που θα 

χρησιμοποιούσε και θα απομάκρυνε κάποιο προϊόν από την αποθήκη θα έπρεπε 

να ενημερώσει ηλεκτρονικά τη βάση δεδομένων, μέσω ενός scanner. Με τον 

τρόπο αυτό θα μπορούσαν να ενημερώνονται αυτόματα οι προμηθευτές και 

βάση του ορίου αποθεμάτων του καταστήματος να προχωρούνε και στην 

αναπλήρωση. Η διαδικασία αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
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οργάνωση των δρομολογίων των προμηθευτών και την ελαχιστοποίηση του 

κόστους αυτών, καθώς οι προμηθευτές θα είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 

συστήματα βελτιστοποίησης της διαδρομής για τα καταστήματα στην ίδια 

περιοχή που παρουσιάζουν ανάγκες ανεφοδιασμού. Εκτός αυτού θα υπήρχε 

εξοικονόμηση πολλών εργατοωρών για τους υπαλλήλους των καταστημάτων, 

που θα μπορούσαν να είναι πιο αποδοτικές και προσοδοφόρες για την τράπεζα.  

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η περίπτωση της τράπεζας Efg Eurobank μπορεί να θεωρηθεί μία από τις 

επιτυχημένες περιπτώσεις υιοθέτησης των συστημάτων αυτών, καθώς έγινε 

αποδεκτή από την πρώτη στιγμή από τους εργαζομένους, οι οποίοι ήταν και οι 

άμεσα ενδιαφερόμενοι.  

Παρόλο που δεν είχαμε στη διάθεση μας οικονομικούς δείκτες για την 

ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής θεωρούμε ότι τα οφέλη τα οποία έχουν αναφερθεί 

αντιστάθμισαν το οποιοδήποτε κόστος, μακροπρόθεσμα. 

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα οποία 

είναι πολύ πιθανό να εξετάζονται από το αρμόδιο τμήμα. Η τράπεζα Efg Eurobank 

επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων σε όλους τους τομείς που μπορούν να εφαρμοστούν. 
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