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Περίληψη 
 

 

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής 

ιδιαίτερα με τη μορφή πληροφοριακών συστημάτων, αναδεικνύεται 

πολύτιμος σύμμαχος σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις επιχειρήσεις 

και ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα είναι τα Συστήματα 

Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource 

Planning-ERP). 

 

Στις μέρες μας τα συστήματα ERP αποτελούν την βασική έκφραση 

της πληροφορικής στο τομέα της Διοίκησης των επιχειρήσεων 

συμβάλλοντας καταλυτικά στην οργάνωση και στην λειτουργικότητα 

των διαφόρων επιχειρησιακών μονάδων (εταιρείες, βιομηχανίες, 

οργανισμοί ,δημόσιο κ.λ.π.)  

 

Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να εξεταστεί ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή των συστημάτων ERP καθώς και η ελληνικοποίησή τους 

μέσα από την μελέτη μιας περίπτωσης στην Ελλάδα. 

 

 

 

Ευχαριστώ τον Κ.Χατζηγιαννάκη Δημήτρη  

για την καθοριστική του συμβολή και τα στοιχεία που πρόσφερε. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πληροφορική  στην καθημερινή μας ζωή έχει επιδράσει θετικά στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας σε πολλούς τομείς. Ένας από 

τους πολλούς τομείς όπου διαφαίνεται άμεσα η ανάπτυξη της 

πληροφορικής είναι οι επιχειρήσεις ,γιατί η σωστή λειτουργία τους 

έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Το πρόβλημα των σύγχρονων επιχειρήσεων δεν είναι πλέον από πού 

και πώς θα  συγκεντρωθούν τα διάφορα δεδομένα της επιχείρησης 

που ενδιαφέρουν την διοίκηση αλλά πως θα τα αξιοποιήσει όσο πιο 

αποτελεσματικά γίνεται. 

Για την συγκέντρωση δεδομένων και την αξιοποίηση τους έχουν 

αναπτυχθεί ποικίλα  συστήματα ERP από διάφορες εταιρείες 

κατασκευής λογισμικού, ελληνικές και διεθνείς. 

Τα συστήματα ERP είναι απαραίτητο εργαλείο για τα στελέχη των 

επιχειρήσεων ώστε να βρουν λύσεις σε προβλήματα όπως “ τρόποι 

για υψηλότερα περιθώρια κέρδους, μείωση εξόδων ,μέγιστη 

ικανοποίηση πελατών ,κ.λ.π.) 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει την σημασία της 

εφαρμογής των ERP συστημάτων στο χώρο της διοίκησης των 

διαφόρων επιχειρησιακών μονάδων, αναφέροντας την ιστορική τους 

διαδρομή ,την ιεραρχική τους δομή ενώ επίσης γίνεται  και αναφορά 

στην εγχώρια αγορά ERP, στον ηγέτη των ERP τόσο στην Ελλάδα 

όσο και παγκοσμίως καθώς και στην ελληνικοποίηση που κατάφερε 

να πετύχει. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα είναι η 



δεκαετής και πλέον επαγγελματική απασχόληση στον τομέα 

υλοποίησης ERP συστημάτων. 

Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο  

γίνεται μια εισαγωγή για την ιστορική διαδρομή των πληροφοριακών 

συστημάτων και λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την  

υποστήριξη της οργάνωσης και των λειτουργιών μιας επιχείρησης. 

Στη συνέχεια δίνονται ορισμοί όσο αφορά τις αρχιτεκτονικές των 

συστημάτων και γίνεται αναφορά για το ρόλο του διαδικτύου στα 

συστήματα ERP. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αγορά του ERP στην 

Ελλάδα καθώς και γίνεται  ανάλυση της ελληνικοποίησης. 

Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί 

η έννοια των συστημάτων ERP, και ειδικότερα γίνεται αναφορά στο 

λογισμικό της εταιρίας SAP όσο αφορά την αρχιτεκτονική του, την 

ιστορική του διαδρομή τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εγχώριο 

μέσω της SAP HELLAS. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται τα οφέλη από την εισαγωγή 

του συστήματος SAP, οι προσφερόμενες από τη SAP HELLAS 

λύσεις και υπηρεσίες, οι κυριότερες λύσεις SAP που 

χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά ενώ γίνεται και εκτενής 

αναφορά στις διαδικασίες προμήθειας και υλοποίησης 

πληροφοριακών συστημάτων SAP R/3 που έχει καθιερώσει η SAP 

HELLAS στην ελληνική αγορά. 

Τελειώνοντας στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

συστημάτων ERP και ειδικότερα του SAP. 

 



1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ: Συστήματα Προγραμματισμού 

Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP) 

 
Στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται η έννοια των συστημάτων 

προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων ERP (Enterprise 

Resources Planning) και δίνεται η ιστορική διαδρομή τους.  Στη 

συνέχεια απεικονίζεται η γενική ιεραρχική δομή τους σε ομάδες 

εφαρμογών και υποσυστήματα (Modules). 

 

1.1 Ιστορική διαδρομή 

 

 

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για την 

υποστήριξη της οργάνωσης και των λειτουργιών μιας επιχείρησης 

ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 με απλές εφαρμογές ελέγχου 

αποθεμάτων.  Εταιρείες όπως η ΙΒΜ κατασκεύασαν συστήματα για 

τον έλεγχο της στάθμης των αποθεμάτων ενός μεγάλου αριθμού 

ειδών αποθήκης.  Αυτά τα συστήματα υπολόγιζαν την πρόγνωση της 

ζήτησης με τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων και καθόριζαν τις 

επιμέρους παραμέτρους των παραγγελιών, όπως το απόθεμα 

ασφαλείας, τη στάθμη αναπαραγγελίας και το μέγεθος των μερίδων 

παραγγελίας. Η υπολογιστική ισχύς χρησιμοποιoύνταν κυρίως για 

την εκτέλεση υπολογισμών. 

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 αναπτύχθηκαν οι πρώτες 

εφαρμογές προγραμματισμού υλικών MRP (Material Requirements 



Planning), (Orlicky,1975).  Η βασική ιδέα του MRP είναι ότι οι 

απαραίτητες ποσότητες υλικών (πρώτες ύλες και εξαρτήματα) 

μπορούν να υπολογισθούν με βάση τις ημερομηνίες παραδόσεως 

των τελικών προϊόντων με ένα "προς τα πίσω" χρονικό 

προγραμματισμό.  Θεωρητικά, αν ο χρονικός προγραμματισμός γίνει 

με ακρίβεια, τότε τηρούνται ελάχιστα αποθέματα πρώτων υλών και 

ενδιαμέσων εξαρτημάτων - εκτός από κάποια αποθέματα ασφαλείας 

- διότι η παραλαβή των απαραίτητων ποσοτήτων γίνεται ακριβώς 

όταν χρειάζονται. 

 

Η δεκαετία του 1970 έφερε μια ουσιαστική αλλαγή, καθώς 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες δυνατότητες ολοκληρωμένης 

υποστήριξης όλων των επιχειρησιακών διεργασιών. Πολλοί 

ερευνητές όπως ο Blumenthal (1969) υποστήριξαν ότι πρέπει να 

δημιουργηθούν αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων που να 

συνδυάζουν την επεξεργασία των συναλλαγών (transaction 

processing), την υποστήριξη των αποφάσεων (decision support) και 

την πληροφόρηση της διοίκησης μιας επιχείρησης (management 

information) σ’ ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Αυτό το όραμα σύντομα 

έγινε πραγματικότητα, χάρη σε δύο τεχνολογικές καινοτομίες. 

 

Η πρώτη καινοτομία ήταν η έλευση της άμεσης επεξεργασίας (on-line 

processing) μέσω οθονών. Η άμεση επεξεργασία βελτίωσε την 

εισαγωγή δεδομένων και έτσι διαδικασίες, όπως η παραγγελιοληψία 

και η τιμολόγηση μπορούσαν πλέον να μηχανογραφηθούν. Η 

δεύτερη καινοτομία ήταν η μεγάλη ανάπτυξη των συστημάτων 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems) 



(ΜcFadden κ.α.). Οι βάσεις δεδομένων είναι σημαντικές, καθώς 

επιτρέπουν στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν με ενιαίο τρόπο 

στοιχεία απ’ όλα τα τμήματα της επιχείρησης.  Ο συνδυασμός της 

άμεσης επεξεργασίας και των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων δημιούργησαν τα επιχειρηματικά συστήματα 

πληροφόρησης (Business Information Systems).  

 

Στις παραγωγικές επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα έγιναν γνωστά ως 

συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγικών Πόρων ή MRP 

ΙΙ(Manufacturing Resourses Planning, Wight ,1984). Με το MRP II 

μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια σε κάθε χρονική περίοδο 

τις απαιτήσεις σε παραγωγικούς πόρους, δηλαδή τις ποσότητες 

πρώτων υλών και εξαρτημάτων, τις ώρες απασχόλησης των μέσων 

παραγωγής, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους πόρους που 

κρίνονται απαραίτητοι, όπως π.χ.  οι  χρηματοροές, προκειμένου να 

ικανοποιηθεί ένα πλάνο παραγωγής τελικών προϊόντων.  Η μέθοδος 

αποτελεί εξέλιξη της μεθόδου Material Requirements Planning 

(MRP), με την οποία υπολογίζουμε μόνο τις απαιτήσεις σε πρώτες 

ύλες και εξαρτήματα.  

 

Στην προσέγγιση MRP II στηρίχθηκαν και τα σημερινά 

ολοκληρωμένα Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών 

Πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP), τα οποία εκτός από τη 

λειτουργία της παραγωγής καλύπτουν όλες τις άλλες λειτουργίες της 

επιχείρησης, δηλαδή την εμπορία, τη διοίκηση προσωπικού και τη 

χρηματοοικονομική λειτουργία.   

 



Στα τέλη του 1970 και στις αρχές του 1980 το MRP II ήταν σχεδόν 

συνώνυμο με τον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής, 

τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Ωστόσο υπήρχαν και κριτικές που 

αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητα της αντίληψης MRP του 

προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής τόσο από την Ιαπωνία με 

την εισαγωγή συστημάτων Just-In-Time (JIT) (Womack,1991,1994) 

όσο και από Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς (Burbidge, 1989). Παρ' όλες 

τις κριτικές, το σημαντικό σημείο είναι ότι πλέον ήταν εφικτή η 

σχεδίαση τυποποιημένων πακέτων λογισμικού. 

 

Στη δεκαετία του 1980 αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό η λειτουργικότητα 

των πακέτων MRP II και επεκτάθηκαν στη διαχείριση της διανομής 

και αργότερα, σε τομείς όπως το λογιστήριο, το ανθρώπινο δυναμικό, 

η διεύθυνση έργων κλπ. Η αυξημένη λειτουργικότητα των πακέτων 

υπαγορεύονταν από τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων για 

διαχείριση πολλαπλών επιχειρησιακών θέσεων (sites) και κάλυψη 

των αναγκών διαφορετικών τύπων παραγωγής. Αυτή η 

λειτουργικότητα όμως δημιούργησε δραματική αύξηση στην 

πολυπλοκότητα, που οι περισσότερες αρχιτεκτονικές δεν μπορούσαν 

να χειριστούν.  

 

Για ν’ αντιμετωπιστεί αυτή η πολυπλοκότητα, παράλληλα υπήρξε μία 

ουσιαστική αλλαγή στην τεχνολογία. Στον εξοπλισμό όπου 

κυριαρχούσαν τα κεντρικά συστήματα mainframes, τα οποία 

λειτουργούσαν σε ειδικά δωμάτια και τα χειρίζονταν μόνο  ειδικοί 

(Alsop, 1998), επικράτησε η αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή 

(client/server architecture) 2 ή και 3 βαθμίδων (2-tier και 3-tier).  Τα 



συστήματα αυτά αποτελούνται από δίκτυα υπολογιστών, που έχουν 

συνήθως έναν ή περισσότερους κεντρικούς εξυπηρετητές βάσεων 

δεδομένων (database servers) και συνδεδεμένους μικροϋπολογιστές 

(clients), που χειρίζονται τις εφαρμογές. Επίσης καθιερώθηκαν και τα 

λεγόμενα «ανοιχτά» λειτουργικά συστήματα (open systems), όπως το 

UNIX που είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί σε πολλούς διαφορετικού 

τύπου υπολογιστές.  

 

Η άνθηση των συστημάτων επιχειρησιακής οργάνωσης ERP 

(Enterprise Resource Planning) ήρθε στη δεκαετία του 1990 ως 

επέκταση των συστημάτων MRP II σε όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης. Μια πιο αναλυτική απόδοση του όρου ERP θα 

μπορούσε να είναι συστήματα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και 

Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων. Χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας πληροφορικής που συνόδευσαν την εκρηκτική ανάπτυξη 

των συστημάτων ERP είναι εκτός από τις σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων (relational databases), η αρχιτεκτονική 

πελάτη/εξυπηρετητή, η χρήση αντικειμενοστραφών γλωσσών 

προγραμματισμού (object-oriented), τα εργαλεία λογισμικού για 

ανάπτυξη εφαρμογών (CASE tools), η ανοιχτή αρχιτεκτονική 

συστημάτων για εύκολη επικοινωνία (Kroenke, D., 2006).  Τις 

σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης των συστημάτων ERP καθορίζει πλέον 

η αλματώδης ανάπτυξη του Διαδικτύου (Internet).  

 

 



1.2 Αρχιτεκτονικές Συστημάτων 

 

1.2.1 Αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή 3-βαθμίδων.  

 

Το μοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή είναι ένα από τα μοντέλα 

κατανεμημένης αρχιτεκτονικής. Εγκαθιδρύει το μοντέλο της μηχανικής 

διαχώρισης των τριών κύριων συστατικών της επεξεργασίας 

πληροφοριών:  

 

 Αποθήκευση δεδομένων (πληροφορίες).  

 Λογική της εφαρμογής (κανόνες και συνταγές). 

 Παρουσίαση (εμφάνιση στον τελικό χρήστη). 

 

Η χρήση της αρχιτεκτονικής πελάτη/εξυπηρετητή αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες καινοτομίες στα πληροφοριακά συστήματα (Willard, 

2000). Ο πυρήνας αυτών των συστημάτων είναι η σύνδεση των 

υπολογιστών σε τοπικά δίκτυα (Local Area Network - LAN) και δίκτυα 

ευρείας περιοχής (Wide Area Network - WAN) (West και Ptak, 1996). 

Συνήθως προτιμάται η υπολογιστική λειτουργία σε δίκτυο με 

ομαδοποιημένους (clustered) εξυπηρετητές και λεπτούς (thin) 

πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι πελάτες είναι μη 

προγραμματιζόμενα τερματικά με δυνατότητες προηγμένου γραφικού 

περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη, αλλά χωρίς οδηγούς 

δισκετών ή μόνιμο λογισμικό εφαρμογής. Αυτή η σύνθεση επικρατεί 

λόγω απόδοσης λειτουργικότητας και χαμηλότερου κόστους.  

 



1.3 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 

Το λογισμικό, που έχει δομηθεί με αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τους 

κατασκευαστές των συστημάτων ERP. Ο αντικειμενοστραφής 

προγραμματισμός μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά η αντίληψη 

της κατασκευής δομικών στοιχείων και της ένωσης συστατικών 

παραμένει σταθερή. Είτε αποκαλούνται αντικείμενα, συστατικά, 

κατανεμημένα συστατικά (distributed components), μοιρασμένα 

πλαίσια εργασίας (shared frameworks) ή Java applets, οι τεχνικές 

ανάπτυξης που βασίζονται στην κατασκευή λογισμικού με την 

ανάμειξη και το ταίριασμα τυποποιημένων κομματιών θα 

αντικαταστήσουν το λογισμικό, που είναι γραμμένο με 

προσανατολισμό στις διαδικασίες (Michel, 1997 και 1998).  

 

1.4 Ανοιχτή αρχιτεκτονική 

Ανοικτά θεωρούνται τα συστήματα που μπορούν να ανταλλάξουν 

δεδομένα με εξωτερικά συστήματα ακόμη και ενός ετερογενούς 

περιβάλλοντος. Ο όρος αναφέρεται και στον εξοπλισμό και στο 

λογισμικό. Τα αντικειμενοστραφή συστήματα προσφέρουν ανοιχτή 

αρχιτεκτονική, ώστε ο χρήστης να συνδυάζει και να ταιριάζει 

συστατικά του λογισμικού από διαφορετικούς προμηθευτές. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, γίνονται πιο εύκολα οι αλλαγές και οι 

τροποποιήσεις του κώδικα από τους προγραμματιστές και είναι 

δυνατό να αναβαθμίζεται μόνο το τμήμα που είναι απαραίτητο και όχι 

όλο το πρόγραμμα.  

 



1.5 Το Διαδίκτυο (Internet) και οι σύγχρονες τάσεις στα συστήματα 
ERP 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αυξανόμενη τάση των προμηθευτών 

συστημάτων ERP ν’ αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους, ώστε να 

κάνουν χρήση του Διαδικτύου (Web-enabling ERP). Οι εφαρμογές 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την πρόσβαση σε πληροφορίες 

ιστοσελίδων (web-sites) και σύνδεση με τα μηχανογραφικά 

συστήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (πελάτες, 

προμηθευτές, υπεργολάβοι, τράπεζες, κλπ.). Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού και πρωτοκόλλων του 

Διαδικτύου (π.χ. JAVA, HTML, κλπ.) και διευκολύνει τη συνεργασία 

κατά μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων σε συστήματα SCM (Supply 

Chain Management).   

 

Πολλοί προμηθευτές πακέτων ERP προσφέρουν ή σχεδιάζουν να 

προσφέρουν εφαρμογές- πελάτη (applets), που βασίζονται στη Java. 

Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο πακέτο ERP μέσω ενός browser, 

ενώ το σύστημα μπορεί να φιλοξενηθεί ακόμη και σε μία τρίτη 

εταιρεία.  Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σταδιακά η μετάβαση από την 

αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή στην Service-Oriented 

Architecture (SOA), που βασίζεται στις τεχνολογίες του Διαδικτύου. 

 

Επόμενη σημαντική τάση των συστημάτων ERP, που συνδέεται 

στενά με την προηγούμενη, είναι η ανάγκη για ευελιξία και 

διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών λογισμικού (Interoperability).  Στη 

δεκαετία του ’90 τα συστήματα ERP κατηγορήθηκαν για έλλειψη 



ευελιξίας και μονολιθικότητα που δυσκόλευε την ενσωμάτωση άλλων 

εξειδικευμένων εφαρμογών και δεν παρακολουθούσε τη διαρκή 

εξέλιξη των δομών των επιχειρήσεων.  Σύγχρονα διαδικτυακά 

προϊόντα διασυνδεσιμότητας (με τη βοήθεια της γλώσσας-

πρωτόκολλο XML), όπως το Netweaver της SAP AG και το Biztalk 

της Microsoft εξυπηρετούν ακριβώς αυτή την ανάγκη για ολοκλήρωση 

εφαρμογών πολλών διαφορετικών κατασκευαστών λογισμικού (best 

of breed) σ’ ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, του οποίου 

ραχοκοκαλιά και μόνον είναι το σύστημα ERP (π.χ. mySAP) . 

 

1.6 Ορισμοί 

Το αντικείμενο των συστημάτων ERP (Enterprise Resources 

Planning), που είναι  η επιχειρησιακή οργάνωση, δηλ. ο συντονισμός 

και η ορθολογική χρήση των επιχειρησιακών πόρων (εργασία, υλικά, 

κεφάλαια), αποτελεί πρόβλημα τόσο πολύπλοκο και ογκώδες, ώστε 

να προσφέρεται ιδανικά για λύσεις με την υποστήριξη Η/Υ.  Στο 

Σχήμα 1.1 φαίνεται ένα παράδειγμα συστήματος ERP 

εγκαταστημένου σε ελληνική βιομηχανική επιχείρηση, το οποίο 

αποτελείται από τέσσερα κυκλώματα εφαρμογών, το εμπορικό 

κύκλωμα, το οικονομικό κύκλωμα, το κύκλωμα παραγωγής και το 

κύκλωμα έρευνας και ανάπτυξης. 

 



 

Σχήμα 1.1.  Παράδειγμα συστήματος ERP σε ελληνική βιομηχανία. 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του Τσιτσιρίγγου (2006), 

ο όρος ERP χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την εταιρεία 

Gartner Group (Hicks/Stecke, 1995). Ο Davenport (1998, 2000) 

θεωρεί ότι το ERP αποτελεί ένα πακέτο λογισμικού, το οποίο 

υπόσχεται την ολοκλήρωση όλων των πληροφοριών που 

διακινούνται σε μια επιχείρηση. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις 

οικονομικές υπηρεσίες, τη λογιστική, τη διοίκηση των ανθρώπινων 

πόρων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον πελάτη.  Παραπλήσιο 

ορισμό δίνει και ο Hicks (1997) ορίζοντας το ERP ως την 



αρχιτεκτονική λογισμικού, που διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών 

μεταξύ όλων των λειτουργιών μέσα σε μία επιχείρηση.   

Συμπερασματικά, τα συστήματα ERP διαφέρουν από τα 

παραδοσιακά εμπορικά πακέτα λογισμικού (legacy systems) στο ότι 

χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση των πληροφοριών προς 

υποστήριξη των περισσότερων οικονομικών, εμπορικών, 

παραγωγικών και ανθρώπινων λειτουργιών της επιχείρησης (Shanks, 

Seddon, Willcocks, 2003).  Αυτό γίνεται με τη χρήση ενιαίας εταιρικής 

βάσης δεδομένων, όπου όλες οι συναλλαγές της επιχείρησης 

εισάγονται, επεξεργάζονται, παρακολουθούνται και αναφέρονται σε 

περιβάλλον πραγματικού χρόνου (real-time). 

Διευρύνοντας την έννοια των συστημάτων ERP πέρα από τα στενά 

όρια ενός πακέτου λογισμικού, ο Tadjer (1998) συνδέει τα συστήματα 

ERP με την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

(business process reengineering), ορίζοντας το ERP ως μιά 

επιχειρησιακή λύση αναδιοργάνωσης που εφαρμόζει επιχειρησιακούς 

κανόνες και βέλτιστες πρακτικές, ως μέρος του σχεδιασμού όλου του 

φάσματος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

Ο Zuckerman (1999) κάνει το διαχωρισμό μεταξύ της φιλοσοφίας 

ERP και των πακέτων ERP. Ισχυρίζεται ότι τεχνικά θα μπορούσε ένα 

σύστημα ERP να λειτουργήσει και χειρόγραφα. Ο Fortson στο ίδιο 

άρθρο ορίζει το ERP ως θεώρηση όλου του οργανισμού σαν μία 

συγκεντρωτική ομάδα από πόρους και μετά βελτιστοποίηση αυτών 

των πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Στην 

ίδια λογική με τον Zuckermann κινούνται και οι Jacobs και Bendoly 



(2003) που κάνουν διάκριση στην έρευνα που γίνεται στο 

εννοιολογικό και στο τεχνικό περιβάλλον των συστημάτων ERP. 

 

Πιο προχωρημένη είναι η άποψη του Sweat (1998) ότι τα συστήματα 

ERP εξελίσσονται σε εταιρικά οικοσυστήματα (corporate 

ecosystems), που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές 

αποφάσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα στενά όρια ενός λογισμικού. Τα 

συστήματα ERP κατά τον συγγραφέα δεν είναι μόνο ένας σημαντικός 

παράγοντας στην αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών, αλλά 

επηρεάζουν τη δημιουργία επιχειρησιακών σχέσεων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, την αναδιάρθρωση της Διοίκησης και άλλους 

στρατηγικούς χειρισμούς.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ERP ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

 

 

Πριν την εγκατάσταση ενός ERP συστήματος σε μια εταιρεία θα 

πρέπει να έχουμε αποφασίσει τους στόχους για τους οποίους 

θέλουμε να το εγκαταστήσουμε.  Από την εμπειρία μας στο 

αντικείμενο, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι μάλλον σπάνια οι ελληνικές 

εταιρίες που προχωρούν σε μία τέτοια λύση έχουν προετοιμαστεί 

κατάλληλα για να απαντήσουν σε αυτά τα βασικά ερωτήματα πριν 

αρχίσουν τη διαδικασία εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος. 

 Το γεγονός αυτό δυσκολεύει αφάνταστα τη μετάβαση από το παλιό 

σύστημα στο νέο, επιμηκύνει τη διαδικασία και το κόστος της 

υλοποίησης και έχει αρνητική επίπτωση όσον αφορά την ωφέλεια 

που θα μπορούσε να αποκομίσει μια επιχείρηση από το ERP. 

Στατιστικά, η πλέον συνηθισμένη απάντηση που παίρνει κάποιος  

όταν θέτει το ερώτημα: «γιατί ERP;», είναι "διότι υπάρχει έλλειψη 

επαρκούς πληροφόρησης από το παλιό σύστημα".  

'Αποψή μας είναι ότι η απαίτηση για reporting είναι η απλούστερη 

που θα μπορούσε να έχει μια εταιρία από ένα πληροφοριακό 

σύστημα, δεδομένου ότι σχεδόν οποιοδήποτε πακέτο σε παραθυρικό 

περιβάλλον που βασίζεται (ή και έχει μέρος της λογικής του 

αναπτυγμένο) σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) δίνει τη 

δυνατότητα να αντληθεί η απαιτούμενη πληροφόρηση με όλους τους 

τρόπους. Με άλλα λόγια, αυτή και μόνο η απαίτηση είναι μικρή σε 



σχέση με το μέγεθος της επένδυσης που πρέπει να κάνει η εταιρία 

για το ERP. 

 Δυστυχώς πολύ σπανιότερα οι εταιρίες είναι προετοιμασμένες να 

ζητήσουν από το ERP να υποστηρίξει συγκεκριμένες διαδικασίες και 

οργανωτικά σχήματα. Παρ' όλα αυτά, ένα έργο ERP είναι μια πολύ 

καλή ευκαιρία για να επιβληθούν νέες διαδικασίες και οργανωτικές 

λύσεις σε μία εταιρία. Αυτό δυστυχώς γίνεται συνήθως κατανοητό 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης . 

 

2.1 Προμηθευτές  ERP  συστημάτων  υλοποίησης  

Αν και πλέον είναι κοινότυπο να επισημαίνεται, ένας βασικός 

διαχωρισμός των λύσεων ERP που διατίθενται είναι: (α)  ελληνικά 

ERP, (β). και μεγάλα πολυεθνικά πακέτα 

Στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά τα ελληνικά πακέτα, μπορούμε 

να αναφέρουμε τα: Atlantis, ComPak Win, Computer Logic ERP 

System, Orama ERP και Singular Enterprise, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις σε συγκρίσιμα επίπεδα.  

Εδώ βέβαια δεν τίθενται θέματα ελληνικοποίησης, οι απαιτούμενοι 

πόροι που πρέπει να δεσμευτούν στο έργο της εγκατάστασης είναι 

δυνατόν να είναι κάπως λιγότεροι, αλλά η προσφερόμενη 

λειτουργικότητα και ολοκλήρωση κυκλωμάτων είναι στην παρούσα 

φάση πιο λιτή. 

 Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι οι ελληνικοί Οίκοι σε γενικές 

γραμμές επενδύουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση 



στα προϊόντα τους λύσεων αναφορικά με τα logistics και την 

παραγωγή. Σημαντικό είναι ακόμα το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρίες 

στο χώρο του ERP έχουν αρκετά διαφοροποιημένες στρατηγικές 

αναφορικά με τα προϊόντα τους, όσον αφορά τόσο την αρχιτεκτονική 

ανάπτυξής τους όσο και τα νέα κυκλώματα που σταδιακά εντάσσουν 

σε αυτά. 

 Η επιχείρηση που θα αρχίσει μια μακροχρόνια σχέση με έναν Οίκο 

Λογισμικού πρέπει να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική του προϊόντος 

ERP που θα υιοθετήσει θα καλύπτει τις μελλοντικές της απαιτήσεις 

οργάνωσης.  

Αναφορικά με την επιλογή ERP είναι τέλος σημαντικό να επισημανθεί 

ότι οι τάσεις που επικρατούν στην αγορά σήμερα ευνοούν εφαρμογές 

που βασίζονται στην πλατφόρμα Windows NT περισσότερο (σε 

σχέση με το UΝΙΧ και το AS-400) και συνεργάζονται με όλες τις 

βάσεις δεδομένων: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, κ.λπ. Επίσης 

αναφέρεται ως σημαντικό τεχνικό στοιχείο αξιολόγησης η προσέγγιση 

του λογισμικού στο μοντέλο της 3-tier Client-Server αρχιτεκτονικής, 

που εξασφαλίζει ταχύτητες επικοινωνίας με remote sites, στοιχείο με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που λειτουργούν 

υποκαταστήματα. 

Στην ελληνική αγορά όσον αφορά τα μεγάλα πολυεθνικά πακέτα 

δραστηριοποιούνται έντονα λύσεις SAP R/3, BaaN IV, JDEdwards, 

και επίσης Platinum, Oracle Financials,Microsoft , MFG/PRO 

ERP/ERM System καθώς και το κλασικό BPCS. Τα πλεονεκτήματα 

αυτών των λύσεων σε γενικές γραμμές είναι η υψηλή τους 



παραμετρικότητα, η ολοκληρωμένη (integrated) ενσωμάτωση 

περιφερειακών κυκλωμάτων (Παραγωγή, Διαχείριση 

Έργων/Συμβάσεων, Συντήρηση Εξοπλισμού, Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων, κ.ά.) και τέλος, η λειτουργικότητα work-flow που 

επιτρέπει τη μηχανογραφική υποστήριξη λ.χ. διαδικασιών 

commitment management ή pre-sales. 

 Δεν είναι σωστό να μιλήσουμε για "μειονεκτήματα" αυτών των 

λύσεων, αλλά βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι, παρ' όλο που η 

υψηλή τους παραμετρικότητα τους προσδίδει σημαντική ευελιξία για 

να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, η υιοθέτησή τους προϋποθέτει ότι η ενδιαφερόμενη 

εταιρία έχει ήδη αποκτήσει ή είναι αποφασισμένη να αποκτήσει 

σαφείς διαδικασίες.  

Επιπλέον, εφόσον θέλει να ωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 

από τη μεγάλη στην περίπτωση αυτή επένδυση, είναι υποχρεωμένη 

να δεσμεύσει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους στην διαδικασία της 

εγκατάστασης (implementation).  

To ζήτημα, της ελληνικοποίησης βέβαια υπήρξε και συνεχίζει σε 

πολλές  περιπτώσεις να είναι σοβαρό, και γι' αυτό μόνο οι Οίκοι που 

αντιπροσωπεύουν διεθνή πακέτα και έχουν επενδύσει σημαντικά σε 

αυτόν τον τομέα έχουν κερδίσει ήδη αξιόλογα μερίδια αγοράς.  

Οι συνθήκες διείσδυσης αυτών των πακέτων προσκρούουν στην 

εθνική μας νομοθεσία (ελληνοποίηση – localization) με τις 

περίπλοκες ρυθμίσεις ιδίως του ΚΒΣ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), 



πλην όμως και εδώ η Πολιτεία, έστω με αργά βήματα, αίρει σταδιακά 

τις ακραίες και άσκοπες διατάξεις, πράγμα που μειώνει τα 

προβλήματα εισόδου και εγκατάστασης προηγμένου λογισμικού με 

διεθνή καταξίωση και προδιαγραφές για εμπορικές εφαρμογές. 

Στην Ελλάδα οι σημαντικότεροι ξένοι οίκοι που αντιπροσωπεύουν 

πακέτα ERP είναι κατά κύριο λόγο η SAP , η MICROSOFT και η 

ORACLE,σε αντίθεση όμως με την SAP HELLAS η MICROSOFT  και 

η ORACLE που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν έχουν 

επενδύσει ανάλογα στην ελληνικοποίηση των ERP που 

αντιπροσωπεύουν. 

H Oracle Ελλάς Α.Ε.Ε., θυγατρική της Oracle Corporation, ιδρύθηκε 

το 1988 με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη της τεχνολογίας και 

των λύσεων της Oracle στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σήμερα η 

Oracle κατέχει την πρώτη θέση στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

(RDBMS) στην Ελλάδα.  

Έχει αναλάβει την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής, στον 

ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι 200 και πλέον συνεργάτες της 

προσφέρουν μεγάλο εύρος λύσεων για την κάλυψη των αναγκών 

κάθε επιχείρησης. 

 Η Oracle είναι η μόνη εταιρεία η οποία υλοποιεί πλήρεις e-business 

λύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις σχέσεις της επιχείρησης με πελάτες 

(CRM) και προμηθευτές (i-procurement, exchange, e.t.c.), καθώς και 

όλες τις εσωτερικές λειτουργίες της ίδιας επιχείρησης (ERP).  



Οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογική υποδομή βασισμένη 

στην Oracle Internet πλατφόρμα. Το λογισμικό της Oracle λειτουργεί 

σε PC΄s, workstations, minicomputers, mainframes και massive 

parallel συνδεδεμένους υπολογιστές, όπως επίσης και σε personal 

digital assistants και set-top devices.  

Όσο αφορά την Oracle το πακέτο ERP είναι γνωστό ως   Oracle E-

Business Suite. 

Μέχρι το 2000 το Oracle ήταν σχεδόν «ανύπαρκτο» ως ERP, και 

στην Αμερική ακόμα, πρώτη δύναμη ήταν το SAP με μεγάλη 

διαφορά. Από το 2002-3 η Oracle άρχισε τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές (Baan, PeopleSoft, JD Edwards κλπ). Με αυτόν τον τρόπο 

η Oracle ανέβηκε στα ίδια μεγέθη με το SAP (αναφέρομαι στα ERP, 

γιατί η Oracle είναι από παλιά γνωστή βάση δεδομένων). 

  Παρόλο που η ιστορία της Oracle στην Ελλάδα είναι παλιά λόγω της 

βάσης δεδομένων, οι εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα περιορίζονται 

στον Δημόσιο τομέα με εξαίρεση ελάχιστες εταιρείες (5-8) του 

ιδιωτικού τομέα, στις οποίες ουσιαστικά η ελληνικοποίηση δεν 

προϋπήρχε στο ERP ως μια σταθερή πλατφόρμα αλλά υλοποιούνταν 

διαφορετικά από πελάτη σε πελάτη από τα  εκάστοτε τμήματα 

προγραμματιστών  από πελάτη σε πελάτη.   

 

 



Η παρουσία της Microsoft Business Solutions (ERP ) στην Ελλάδα 

ξεκινάει από το 2003. Η ελληνική παρουσία της Microsoft Business 

Solutions, αποτελεί την πρώτη επέκταση, όταν η Microsoft Corp. 

εξαγόρασε τη Navision a/s, και εντάχθηκε  στη Microsoft Hellas.  

Ως μια από τις επτά επιχειρηματικές διευθύνσεις της Microsoft, η 

Microsoft Business Solutions είναι το εξελικτικό αποτέλεσμα της 

συγχώνευσης των Great Plains Software Inc., Microsoft bCentral, 

Navision a/s και της δημιουργίας νέων προσφερόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών, όπως το Microsoft Business Solutions Customer 

Relationship Management (CRM) και το Microsoft Retail 

Management 

Ο στόχος της Microsoft Business Solutions ήταν οι επιχειρήσεις 

μεσαίου μεγέθους στην Ελλάδα να έχουν πρόσβαση σε μια ελληνική 

έκδοση του Microsoft Business Solutions-Navision 3.60 απόλυτα 

προσαρμοσμένη στα τοπικά δεδομένα.  

Η Microsoft Business Solutions-Navision (παλαιότερα γνωστή ως 

Attain) είναι μια ολοκληρωμένη λύση επιχειρηματικής διοίκησης που 

συνοδεύεται από αποδεδειγμένα εχέγγυα αποδοτικότητας κόστους, 

γρήγορης και εύκολης υλοποίησης.  

Για να πετύχει την ελληνική έκδοση του Microsoft Business Solutions-

Navision 3.60 απόλυτα προσαρμοσμένη στα τοπικά δεδομένα, τα 

δύο πρώτα χρόνια ίδρυσε ένα εσωτερικό τμήμα το οποίο ασχολήθηκε 

με την ελληνικοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με τους 

σημαντικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες της Microsoft 

Business Solutions. 



Στην συνέχεια η ελληνικοποίηση του προγράμματος ανατέθηκε σε 

συνεργάτη του εξωτερικού σε συνεργασία με έναν από τους 

σημαντικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες της Microsoft 

Business Solutions στην Ελλάδα που ήταν η REAL CONSULTING. 

Το Microsoft Navision  διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά 

από τους πιστοποιημένους συνεργάτες της Microsoft Business 

Solutions οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σωστή παραμετροποίησή 

του σύμφωνα με α) τις ανάγκες των χρηστών και β) την συμβατότητά 

του με τους ελληνικούς νόμους. 

 

• Η ελληνικοποίηση όμως δεν καλύπτει τους κλάδους 

επιτηδευματιών (π.χ. τράπεζες) για τις οποίους  ισχύουν ειδικές 

διατάξεις του ΚΒΣ και λοιπών νόμων περί λογιστικών εγγραφών, 

τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων προς εκπλήρωση 

φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

Επίσης το 2007 η Microsoft παρουσίασε σε συνεργασία με την DIS 

(Dynamic Integrated Solutions), τη λύση επιχειρησιακής οργάνωσης 

της Microsoft, με το όνομα Microsoft Dynamics AX.  

 

Το Microsoft Dynamics AX τοποθετείται στην κορυφή της οικογένειας 

λύσεων Microsoft Dynamics για μεγάλες επιχειρήσεις. Με την 

προσθήκη της λύσης αυτής, η Microsoft κατατάσσεται πλέον 

ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της αγοράς εφαρμογών λογισμικού 

και για μεγάλες επιχειρήσεις.  

 



Το Microsoft Dynamics AX διατίθεται ήδη σε 40 και πλέον χώρες, με 

8,000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Στην ελληνική αγορά προσφέρεται 

ελληνικοποιημένο (σύννομο), από τη DIS, στρατηγικό συνεργάτη 

(Independent Software Vendor-ISV) της Microsoft, για την εισαγωγή 

και προώθηση του Microsoft Dynamics AX.  

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι και η παρουσία της Microsoft στον τομέα 

ERP είναι πρόσφατη στην Ελλάδα, ενώ στο κομμάτι της 

ελληνικοποίησης δεν το ελέγχει η ίδια άρα δεν υπάρχει για τα δύο 

ERP μια κεντρική διαχείριση της ελληνικοποίησης , αλλά έχει ανατεθεί 

σε διαφορετικούς συνεργάτες με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην 

καλύπτονται έγκαιρα οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω των συχνών 

αλλαγών της ελληνικής νομοθεσίας. 

 

2.2  Ελληνικοποίηση συστημάτων 

 

Η διαδικασία της προσαρμογής και διαμόρφωσης του επιχειρησιακού 

λογισμικού ώστε να αποκτήσει επιπλέον λειτουργικότητα, με την 

οποία να καλύπτει τις ειδικές για κάθε χώρα νομικές απαιτήσεις (local 

legal requirements) και επιχειρηματικές πρακτικές (business practice) 

ονομάζεται Τοπικοποίηση (localization) και ειδικά για την Ελλάδα 

ονομάζεται  Ελληνικοποίηση (Hellenization). 

 

 

 

 



Οι στόχοι της Ελληνικοποίησης όσον αφορά τη Λογιστική 

 

 Εγκατάσταση Χώρας (Country install) 

 Γενικά Θέματα Ελληνικοποίησης (προδιαγραφές, μετάφραση, 

ημερολόγιο) 

 Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) 

 Φόροι (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι φόροι) 

 Κανόνες καταχώρησης βασικών αρχείων (Λογαριασμοί Γενικής 

Λογιστικής, Πελάτες, Προμηθευτές, Τράπεζες, Πάγια) 

 Κανόνες καταχώρησης λογιστικών εγγραφών 

 Έλεγχοι καταχωρήσεων (validations)  

 Ειδικές κινήσεις Λογιστικής (Αξιόγραφα, προκαταβολές, 

εγγυήσεις) 

 Διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών 

 Περιοδικές εργασίες κλείσιμο έτους (αποτίμηση ξένου 

νομίσματος, μεταφορά υπολοίπων) 

  Συγκεντρωτική κατάσταση Αγορών και Πωλήσεων (ΜΥΦ)  

 Βεβαιώσεις προμηθευτών 

 

 Αναλυτική Λογιστική Οικονομικών εφαρμογών (FI CO)  

 Λογιστική Ειδικού σκοπού (Special Purpose Ledger) 



 Καταχώρηση εγγραφών Ισολογισμού 

 Μέθοδοι αυτόματων πληρωμών (επιταγές και τραπεζικές 

μεταφορές)  

 Ολοκλήρωση με άλλα υποσυστήματα (εγγραφές από 

Διαχείριση Υλικών και Πωλήσεων) 

 Παραστατικά Λογιστικής (Αποδείξεις είσπραξης και Πληρωμής, 

Λογιστική Εγγραφή). 

 Προγράμματα και Εκτυπώσεις Ελληνικοποίησης (Αναλυτικό και 

Γενικό Καθολικό Γενικής Λογιστικής, Ισοζύγιο Γενικής 

Λογιστικής, Ισοζύγιο και  Αναλυτικό Καθολικό Πελατών, 

Ισοζύγιο και  Αναλυτικό Καθολικό Προμηθευτών, Μητρώο 

Παγίων, ΦΠΑ, Ισοζύγιο σε μαγνητικό μέσο) 

 Ελληνικοποίηση σε πολυεθνικές εταιρίες με διπλά λογιστικά 

σχέδια – Συσχέτιση (mapping) με ξένα λογιστικά σχέδια 

 

Οι στόχοι της Ελληνικοποίησης όσον αφορά την Εφοδιαστική 

 

 Βασική Παραμετροποίηση Διαχείρισης Υλικών Τύποι Υλικών 

(Material Types), Κατηγορίες αποτίμησης (valuation classes), 

Τύποι κινήσεων (movement types) 

 Λογαριασμοί Υλικών (ομάδα 2) και Λογιστικές εγγραφές από 

εγγραφές υλικών 



 Λογιστική Αγορών, κανόνες καταχώρησης Εντολών αγορών, 

παραλαβών και τιμολογίων, φάκελοι εισαγωγών, κλείσιμο 

φακέλων εισαγωγών, εκκαθαρίσεις  

 Φόροι Πωλήσεων - Φορολογική κατηγοριοποίηση υλικών και 

πελατών 

 Λογαριασμοί Εσόδων και Εκπτώσεων Πωλήσεων  

 Παραστατικά Διαχείρισης υλικών και Πωλήσεων (Δελτία 

Αποστολής, Τιμολόγια) 

 Φορολογικοί Μηχανισμοί 

 Βασική Παραμετροποίηση Παραγομένων Υλικών Τεχνικές 

προδιαγραφές (Bill of Materials) και Φασεολόγια (Routings)  

 Κανόνες καταχώρησης Εντολών παραγωγής (production 

Orders)  

 Αποτίμηση Υλικών (Material Valuation) κατά SAP και κατά τον 

Ελληνικό νόμο ομοιότητες και διαφορές 

 Βιβλίο Αποθήκης, έννοιες, παραμετροποίηση και κανόνες 

καταχώρησης 

 Αποτίμηση και Κοστολόγηση Αγοραζομένων και Παραγομένων 

Υλικών  

 Αναλυτική λογιστική εφοδιαστικής (ομάδα 93, 94, 96), εγγραφές 

αναλυτικής Λογιστικής  

 Βιβλία Παραγωγής Κοστολογίου 



2.3  Η συνεχής  διαδικασία  της  Ελληνικοποίησης 

 

Η Τοπικοποίηση δεν είναι ένα έργο που εκτελείται μια μόνο φορά 

όταν το σύστημα SAP ERP πρωτοεμφανίζεται σε μια χώρα αλλά μια 

συνεχής διαδικασία που αφορά ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον τόσο σε σχέση:  

• με τη νομοθεσία που συνεχώς αλλάζει με νέες διατάξεις 

(π.χ. η Ελληνικοποίηση τα τελευταία χρόνια είχε να 

αντιμετωπίσει θέματα όπως η αλλαγή των ποσοστών του 

ΦΠΑ, η αύξηση των ψηφίων των κωδικών του ΑΦΜ, η 

θέσπιση του Φορολογικού Μηχανισμού κλπ) όσο και σε 

σχέση  

• με τη διαρκή αύξηση της  λειτουργικότητας του SAP που 

παρέχεται από τις νέες εκδόσεις. 

 

2.4  Προδιαγραφές της Ελληνικοποίησης 

 

• H προσαρμογή του SAP στις Ελληνικές απαιτήσεις, 

επιτυγχάνεται μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, που του 

επιτρέπει να καλύπτει τις Ελληνικές νομικές υποχρεώσεις (legal 

requirements) και τις επιχειρηματικές πρακτικές (business 

practices) που ακολουθούνται στην Ελλάδα. 

• Η διαμόρφωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τις διαδικασίες που προβλέπει ο 



κατασκευαστής και έχουν καθοριστεί από το ειδικό τμήμα 

Διεθνούς ανάπτυξης της SAP A.G. (International Development 

Group)  

Τα κυριότερα θέματα της Ελληνικοποίησης  

 

• Η Μετάφραση των χρησιμοποιουμένων από το σύστημα 

λέξεων από την πρωτότυπη γλώσσα στις άλλες με το δεδομένο 

ότι η χρήση της γλώσσας τις περισσότερες φορές αποτελεί 

μέρος των νομικών υποχρεώσεων (για παράδειγμα η Χρήση 

της Ελληνικής Γλώσσας στην Ελλάδα και Κύπρο, της Γαλλικής 

στη Γαλλία και Βέλγιο κλπ) 

• Η Παραμετροποίηση των βασικών φορολογικών κανόνων που 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα (για παράδειγμα οι φόροι και τα 

ποσοστά του ΦΠΑ στην Ελλάδα 19% και 20% στη Γερμανία)  

• Η Αύξηση της Λειτουργικότητας για την κάλυψη ειδικών 

αναφορών που απαιτεί η κάθε χώρα για παράδειγμα η 

απαίτηση υποβολής ετήσιας κατάστασης πωλήσεων και 

αγορών ΜΥΦ στην Ελλάδα, η Χρήση  Δελτίου Αποστολής στην 

Ιταλία κλπ 

• Οι Κανόνες καταχώρησης (Posting Rules)  για τη δημιουργία 

αρχείων και εγγραφών όπως για παράδειγμα η Υποχρεωτική 

αιτιολογία στις εγγραφές Γενικής Λογιστικής, υποχρεωτική 

αναγραφή της ΔΟΥ και του επαγγέλματος των πελατών στα 

Τιμολόγια στην Ελλάδα 



• Οι Κανόνες εκτέλεσης διαδικασιών σύμφωνα με νομικούς 

κώδικες όπως το Ετήσιο κλείσιμο έτους που επιβάλλεται να 

γίνεται στην Ελλάδα με εγγραφές ενώ στη Γερμανία γίνεται 

μόνο με μεταφορά υπολοίπων χωρίς να απαιτούνται εγγραφές. 

 

2.5 Τεχνικός ορισμός της Ελληνικοποίησης 

 

Σύμφωνα με προδιαγραφές και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί 

από το International Development Group της SAP A.G., η 

Ελληνικοποίηση διαχειρίζεται την Ελλάδα όπως η Τοπικοποίηση όλες 

τις υπόλοιπες χώρες και συγκεκριμένα με την υλοποίηση μιας καλά 

τεκμηριωμένης πρότυπης Ελληνικής εταιρίας (Greek Model Company 

GR01), που τηρεί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και μπορεί 

να εγκατασταθεί στο σύστημα με την τυπική διαδικασία του 

συστήματος SAP ERP, που ονομάζεται εγκατάσταση χώρας (Country 

Install). 

 

2.6 Παραδοτέα της Ελληνικοποίησης 

 

• Η μεταφρασμένη έκδοση του SAP ERP στα Ελληνικά 

• Ένα σύνολο επιπλέον προγραμμάτων, αντικειμένων (π.χ. 

πίνακες, οθόνες, κινήσεις), δεδομένων και παραμέτρων που 

απαρτίζουν την Ελληνική πρότυπη εταιρία (Greek Model 

Company GR01) που είναι συμβατή με τον Ελληνικό νόμο και 

τις Ελληνικές επιχειρησιακές πρακτικές 



• Τεκμηριωμένη αναλυτική περιγραφή των λύσεων σχετικές με τη 

συμβατότητα με τον Ελληνικό νόμο και τις Ελληνικές 

επιχειρησιακές πρακτικές στο κείμενο του εγχειριδίου της 

χώρας (country manual) 

• Υποστήριξη και Εκπαίδευση Ελλήνων χρηστών και συμβούλων 

σε θέματα Ελληνικοποίησης 

2.7 Στρατηγική Εκδόσεων Ελληνικοποίησης 

 

Η στρατηγική εκδόσεων της Ελληνικοποίησης (Release strategy) 

καθορίζεται από την SAP AG και αφορά τόσο τις εκδόσεις (versions - 

releases) αλλά και τα patches. 

Προαπαιτούμενα  Ελληνικοποίησης 

• Η ορθή εγκατάσταση του συστήματος (Proper Installation of the 

R/3 System)  

• Η συμμόρφωση με την πολιτική αναβαθμίσεων των Ελληνικών 

εκδόσεων (Compliance to Hellenic Versions upgrading policy) 

• Η εκπαίδευση για την Ελληνικοποίηση, η οποία μπορεί να δοθεί 

αφού ολοκληρωθεί α) η  τυπική SAP εκπαίδευση, που αφορά 

τα διάφορα υποσυστήματα και θεωρείται προαπαιτούμενη και 

β) η εκπαίδευση που αφορά τις αλλαγές κάθε έκδοσης (Delta 

training) 

• Η συμμόρφωση με τους κανόνες καταχώρησης που 

απαιτούνται για την Ελλάδα 

 



2.8 Βασικά Χαρακτηριστικά της Ελλάδας 

 

• Είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξ αιτίας αυτού 

έχει ένα σημαντικό μέρος των νομικών της υποχρεώσεων κοινό 

με την υπόλοιπες χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως: 

o Έχει νόμισμα το ευρώ,  

o υποβάλει Intrastat,  

o έχει φορολογία επί τιμολογίων που σχετίζεται με το ΦΠΑ, 

στην οποία διαφέρει μόνο κατά το ποσοστό που είναι 

διαφορετικό για κάθε χώρα  

• Έχει υποχρεωτικό Λογιστικό σχέδιο, όπως το Βέλγιο, που της 

δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα της τυποποίησης όλων των 

εταιριών που λειτουργούν στη χώρα, το οποίο προβλέπει 

συγκεκριμένη κωδικοποίηση, περιγραφή λογαριασμών και 

λειτουργία που περιγράφεται στα κείμενα του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). 

• Χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα, και όπως κάθε χώρα της 

Ευρώπης έχει  νομοθεσία που περιγραφικά προδιαγράφει τις 

εκτυπώσεις των Βιβλίων και των Στοιχείων που απαιτούνται για 

τον έλεγχο των επιχειρησιακών κινήσεων κάθε εταιρίας.  

o Χαρακτηριστικά βιβλία είναι τα ημερολόγια (Journals), τα 

ισοζύγια (Trial Balances), τα αναλυτικά καθολικά 

(Ledgers), , το μητρώο παγίων (Assets Register) κλπ 



πολλά από τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν σε 

θεωρημένα έντυπα. με σύνολα (page totals) κλπ. 

o Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα τιμολόγια (invoices), 

Δελτία αποστολής (Delivery Notes), Ακυρωτικά 

(Cancellation Notes) κλπ. 

• Έχει υποχρεωτική υποβολή ετησίων ηλεκτρονικών αρχείων, 

όπως το προσωρινό ισοζύγιο (συνήθως της  31/12) και τη ΜΥΦ 

(Συγκεντρωτική αγορών και πωλήσεων). 

• Έχει φορολογικούς κωδικούς ΑΦΜ (Tax Codes) που 

περιλαμβάνουν ψηφία ελέγχου (check digits) regarding (AFM)  

2.9 Βασικά σημεία που η Ελλάδα διαφέρει 

 

Τα σημεία στα οποία διαφέρει σημαντικά η Ελλάδα από τις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες είναι:  

• η Αναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger),  

• η κοστολόγηση,  

• το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών 

• το βιβλίο αποθήκης (Warehouse Book) και  

οι μεταχρονολογημένες επιταγές (Post dated checks) οι οποίες όμως  

απαντώνται σε πολλές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 



3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SAP   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιστορία της SAP στον κόσμο και 

την Ελλάδα και η γενική περιγραφή του πακέτου λογισμικού SAP 

ERP, που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές λειτουργίας του. 

Παράλληλα το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και στον μεγαλύτερο 

προμηθευτή  ERP παγκοσμίως ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και 

την ελληνικοποίηση του .  

 

3.1  Η Ιστορία της SAP 

Η SAP είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία λογισμικού της 

Ευρώπης και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, (συναγωνιζόμενη 

τις Αμερικανικές Microsoft, IBM και Oracle). Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 

1972 στην πόλη Mannheim της Γερμανίας από 5 συμβούλους και 

προγραμματιστές πρώην συνεργάτες της IBM Γερμανίας (Hasso 

Plattner, Dietmar Hopp, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, and 

Hans-Werner Hektor). 

 

Το όνομά της οφείλεται στα αρχικά γράμματα του επεξηγηματικού 

τίτλου της εταιρίας, που κατά την ίδρυσή της ήταν στα Γερμανικά 

(System Analyse und Programmentwicklung) και στα Αγγλικά 

(“Systems Analysis and Program Development). 

 

Το όραμά των 5 ιδρυτών της, ήταν αφενός να αναπτύξουν ένα 

τυποποιημένο πακέτο λογισμικού για επιχειρήσεις, καθώς 

παρατηρούσαν ότι όλοι οι πελάτες τους, που αρχικά ήταν μεγάλες 

Γερμανικές επιχειρήσεις, ζητούσαν σχεδόν πανομοιότυπα 



προγράμματα και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, 

ώστε τα επιχειρησιακά δεδομένα του πακέτου αυτού, να 

καταχωρούνται μια φορά και να είναι διαθέσιμα σε όλους τους 

χρήστες σε πραγματικό χρόνο αμέσως μετά την καταχώρησή τους. 

 

Το όραμα αυτό υλοποιήθηκε σταδιακά στις διάφορες εκδόσεις των 

πακέτων της SAP και αποδείχτηκε ότι ήταν το κλειδί της τεράστιας 

επιτυχίας της. 

 

Με την πάροδο του χρόνου η SAP μετασχηματίστηκε από μια μικρή 

τοπική εταιρία λογισμικού, σε μια παγκόσμιου βεληνεκούς 

πολυεθνική εταιρία, που έχει γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες 

στον κόσμο, απασχολώντας περίπου 30.000 υπαλλήλους, με κύριο 

αντικείμενο την παραγωγή και την υποστήριξη πολλών προϊόντων 

και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού.  

 

Σήμερα η εταιρία έχει μετονομαστεί, διατηρώντας τα ίδια αρχικά SAP 

σε Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung και 

στα Αγγλικά σε Systems, Applications And Products in Data 

Processing, και εδρεύει στην πόλη Walldorf της Γερμανίας, που 

βρίσκεται κοντά στη Χαϊδελβέργη.  

 

Στις αρχές του 1970, που ιδρύθηκε η SAP, δεν υπήρχε η αντίληψη 

των πακέτων ERP (Enterprise Resource Planning), όπως τη 

γνωρίζουμε σήμερα. Με το σύστημα R/1, η SAP δημιούργησε ένα 

λογισμικό, που διαχειριζόταν επιχειρησιακά δεδομένα σε μια κεντρική 

βάση δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο και έκανε αίσθηση στο χώρο 



της πληροφορικής, η οποία όμως αρχικά περιορίστηκε αποκλειστικά 

στη Γερμανία. 

Το 1979 όμως, που παρουσιάστηκε το σύστημα R/2, η SAP έκανε 

δυναμική εμφάνιση στην παγκόσμια αγορά, αποκτώντας πολλούς 

πολυεθνικούς πελάτες, επεκτείνοντας τη φήμη της σε όλη τη Δυτική 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. 

 

Τη δεκαετία του 1980 αυτά τα συστήματα (όπως το R/2) 

ονομάστηκαν ERP, και τα πανεπιστήμια αλλά και η αγορά άρχισε να 

τα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον, δίνοντας μεγάλη έμφαση 

στην ολοκλήρωση (integration) των εφαρμογών, που κάλυπταν κύρια 

τα Οικονομικά (Financials), την Εφοδιαστική (Logistics) και τους 

Ανθρώπινους πόρους (Human Resources). Την περίοδο αυτή η SAP 

σχεδίασε το σύστημα R/3 (το οποίο  παρουσίασε σαν ολοκληρωμένο 

προϊόν το 1992) και έγινε ο ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς των ERP 

(ERP market leader).  

 

Τη δεκαετία του 1990, έγινε η μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου 

(Internet), και η SAP δημιούργησε αντίστοιχα προϊόντα για τη νέα 

οικονομία (new economy) και τις εταιρίες του διαδικτύου (dotcom 

companies), που ονομάστηκαν προϊόντα  νέων διαστάσεων (new 

dimension products). Τα προϊόντα  αυτά περιλάμβαναν εφαρμογές 

όπως οι Αγορές μέσω διαδικτύου (Internet purchasing - SAP 

Enterprise Buyer), η Διαχείριση  πελατειακών σχέσεων (SAP 

Customer Relationship Management), ο Εξελιγμένος 

Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση  (SAP Advanced Planning and 

Optimization) κλπ. 



Τη δεκαετία του 2000, η SAP επαναπροσδιόρισε την έννοια του ERP 

συστήματος,  που πια δεν αντιμετωπίζεται απλά σαν ένα σύστημα με 

μια κοινή βάση δεδομένων, η οποία παρέχεται σαν ένα προϊόν προς 

αγορά και εγκατάσταση, αλλά σαν ένας συνδυασμός προϊόντων που 

καλύπτουν βασικές διαδικασίες (processes), όπως οι αγορές, οι 

πωλήσεις η παραγωγή κλπ. και στην ουσία παρέχεται σαν μια λύση 

(solution) που αποτελείται από πολλά συστατικά (components). 

 

Έτσι σήμερα η SAP προσφέρει πολλά αυξο-μειώσιμα κλιμακωτά 

προϊόντα (scalable products), για εταιρίες διαφόρων μεγεθών που 

προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές 

διαδικασίες. 

 

Τη δεκαετία αυτή τα παρεχόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SAP, 

έχουν στόχους που προσδιορίζονται από την ανάγκη διείσδυσης 

στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Small and Medium 

Enterprises SMB), που αποτελεί το νέο πεδίο δράσης του 

ανταγωνισμού ολόκληρης της βιομηχανίας λογισμικού, το οποίο 

απαιτεί ολοένα και πιο εύκολες και γρήγορες στην εγκατάσταση 

λύσεις με χαμηλότερο κόστος και ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

 

Η παραγωγή Λογισμικού ήταν πάντα για την SAP η κύρια 

δραστηριότητα, στην οποία οφείλει τη μεγάλη της επιτυχία. Ιστορικά 

υπάρχουν 2 βασικά προϊόντα – πακέτα λογισμικού που συνέβαλλαν 

καθοριστικά στην ανάπτυξη της SAP.  

Το πρώτο που παρουσιάστηκε το  1979 είχε την ονομασία R/2 και 

λειτουργούσε  αποκλειστικά σε μεγάλους υπολογιστές (mainframes) 



και το δεύτερο που παρουσιάστηκε το  1992 είχε την ονομασία R/3 

και λειτουργούσε  με την τεχνολογία πελάτη εξυπηρετητή (client 

server). 

 

Το σημαντικότερο προϊόν ERP, που κατασκεύασε η εταιρία SAP, 

ήταν το σύστημα SAP R/3, που  για πολλούς ήταν αυτό που 

προσέδωσε στη SAP την ηγετική της θέση. Το SAP R/3 οφείλει το 

όνομά του, αφενός στο όνομα της κατασκευάστριας εταιρίας και 

αφετέρου στα βασικά χαρακτηριστικά του που το κατέστησαν  

πρωτοποριακό και μοναδικό στον κόσμο. 

Συγκεκριμένα το R αντιστοιχεί στο Real Time Data Processing που 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του SAP R/3, 

καθώς όλες οι ενημερώσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο και δεν 

απαιτείται κλείσιμο ημέρας ή χρονοβόρες και ενίοτε επικίνδυνες 

μαζικές ενημερώσεις υποσυστημάτων (batch processing), και ο 

αριθμός 3 αφορά την 3 επιπέδων τεχνολογική αρχιτεκτονική, επί της 

οποίας λειτουργεί το σύστημα SAP R/3 (3 tier architecture) και η 

οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα: 

 

• Επίπεδο κεντρικού υπολογιστή, που εξυπηρετεί κυρίως τη 

διαχείριση των λειτουργιών της Βάσης Δεδομένων (Central 

Computer - Data Base Server)  

 

• Επίπεδο υπολογιστή εφαρμογών, που εξυπηρετεί τη βασική 

διαχείριση των προγραμμάτων των εφαρμογών (Application 

server)  

 



• Επίπεδο σταθμών εργασίας, που εξυπηρετεί τη βασική 

διαχείριση της καταχώρησης και της εμφάνισης των δεδομένων 

στις οθόνες που χειρίζονται οι χρήστες (Presentation machine) 

 

Με την αρχιτεκτονική αυτή, ο χρήστης έρχεται σε επαφή μόνο με το 

τελευταίο επίπεδο στους σταθμούς εργασίας (Presentation Server), οι 

οποίοι είναι προσωπικοί υπολογιστές και χειρίζεται το σύστημα με το 

γνωστό σε αυτόν περιβάλλον εργασίας π.χ. Windows, που του 

επιτρέπει α) το άνοιγμα πολλών διαφορετικών παραθύρων εργασίας 

(sessions) του συστήματος SAP, αλλά και άλλων εφαρμογών, όπως 

για παράδειγμα επεξεργαστών κειμένων, λογιστικών φύλλων  κλπ.,  

και β) τη διαχείριση των παραμέτρων των εκτυπωτών, των δικτύων, 

των μορφών των χαρακτήρων (fonts, character sets) κλπ. 

 

 

Παράλληλα τη δεκαετία του 1990, η SAP αναπτύχθηκε σε μεγάλη 

πολυεθνική επιχείρηση,  η οποία για να καλύψει τους πελάτες της σε 

παγκόσμιο επίπεδο και εγκαταστάθηκε με θυγατρικές επιχειρήσεις σε 

πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η εξάπλωση αυτή 

σε πολλές χώρες, συνοδεύτηκε με κατάλληλη ανάπτυξη ειδικού 

συμπληρωματικού λογισμικού, που σκοπό είχε την κάλυψη των 

νομικών απαιτήσεων κάθε χώρας, που ονομάζεται λογισμικό 

τοπικοποίησης (localization software), το οποίο για την Ελλάδα 

ονομάστηκε Ελληνικοποίηση. 

 



3.2 Η ιστορία της SAP στην Ελλάδα 

 

Το πακέτο λογισμικού της SAP, ήταν γνωστό στην Ελλάδα από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, που το χρησιμοποιούσαν ήδη, στην 

έκδοση R/2, από τη δεκαετία του 1980, όμως η Γερμανική εταιρία 

SAP AG δίσταζε να ανοίξει θυγατρική εταιρία στην Ελλάδα, καθώς 

εκτιμούσε ότι η αγορά για πακέτα σαν το SAP R/2 ήταν πολύ μικρή 

σε σχέση με την επένδυση που απαιτούσε η Ελληνικοποίση. 

 

Μετά όμως την έκδοση του πακέτου SAP R./3, η πολιτική της SAP 

AG άλλαξε και ίδρυσε μαζικά πολλές θυγατρικές εταιρίες στην 

Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ιαπωνία κλπ και εξέτασε και το 

ενδεχόμενο να ανοίξει θυγατρική εταιρία και στην Ελλάδα. 

 

Κατά τη διερεύνηση της Ελληνικής αγοράς, αφού κατέγραψε τις 

νομικές απαιτήσεις της χώρας μας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αγορά επιχειρησιακού λογισμικού για διεθνή πακέτα εξακολουθούσε 

να είναι πολύ μικρή και μάλιστα χαρακτηρίστηκε σαν απαγορευτική 

συγκρινόμενη με το κόστος της ανάπτυξης του λογισμικού της 

Ελληνικοποίησης, που είχε ήδη λεπτομερώς μελετήσει.  

 

Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει την πολιτική που εφάρμοσε και σε 

άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα (όπως π.χ. η Τουρκία και το 

Ισραήλ) και επέτρεψε την ίδρυση εταιρίας με τον τίτλο SAP Hellas, 

που όμως αρχικά θα λειτουργούσε σαν καθαρά Ελληνική επιχείρηση,  

και η οποία όταν μετά από κάποια χρόνια κατάφερνε να υλοποιήσει 



επιτυχώς την Ελληνικοποίηση και να εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά, 

θα είχε το δικαίωμα να την εξαγοράσει πλήρως και να τη λειτουργήσει 

σαν θυγατρική της εταιρία, όπως σε όλες τις τεχνολογικά προηγμένες 

χώρες. 

 

 

Έτσι ξεκίνησε η ιστορία της SAP Hellas, που περιλαμβάνει τις 

παρακάτω βασικές ημερομηνίες σταθμούς: 

 

 

• Τον Οκτώβριο του 1994 ιδρύθηκε στην Ελλάδα με έδρα την 

Αθήνα, η SAP Hellas από τον Κ. Καραγιώργη, με κύριο σκοπό 

την εξυπηρέτηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων που διέθεταν 

το SAP και τη δημιουργία της Ελληνικοποίησης στο σύστημα 

SAP R/3. 

• Το Σεπτέμβριο του 1995 παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση της 

Ελληνικοποίησης και άρχισε η υλοποίηση το πρώτου έργου 

SAP στην Ελλάδα. Παράλληλα από αυτό το μήνα και μέχρι το 

2000 η SAP Hellas λειτούργησε σαν αποκλειστικά Ελληνική 

εταιρία υπό τη Διεύθυνση των Φ. Χατζησάββα, Α. 

Βαζακόπουλο, Γ. Χριστοφίδη και Δ. Χατζηγιαννάκη, 

• Τον Ιανουάριο του  1996 λειτούργησαν παραγωγικά οι πρώτες 

εγκαταστάσεις και η Ελληνικοποίηση δοκιμάστηκε επιτυχώς. 

• Τον Οκτώβριο του 1997 λειτούργησε επιτυχώς η πρώτη 

εγκατάσταση σε πολυεθνική επιχείρηση με την Ελληνικοποίηση 

ενταγμένη σε διεθνές σύστημα, σε συνεργασία με διεθνές 

λογιστικό σχέδιο και η SAP Hellas επεκτάθηκε στην Κύπρο 



• Τον Ιούνιο του 1999, η SAP Hellas είχε προσωπικό 320 

ατόμων στην Ελλάδα και την Κύπρο και άρχισε τη συνεργασία 

με την SAP A.G. Γερμανίας για την εξαγορά της καθώς κάλυπτε 

πλήρως όλες τις απαιτήσεις.  

• Τον Αύγουστο του 2000 η SAP Hellas εξαγοράστηκε κατά 

100% από τη Γερμανική SAP A.G. και από τότε μέχρι σήμερα 

λειτουργεί ως θυγατρική της εταιρία. 

 

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σημαντικό ρόλο για την εξάπλωση 

του SAP στην Ελλάδα έπαιξαν και οι πρώτοι συνεργάτες Π. 

Μηλιόπουλος και Α. Παπαργύρης που από τα πρώτα χρόνια της SAP 

Hellas συμμετείχαν με τους συμβούλους τους σε πολλά έργα. 

 

Σήμερα η SAP Hellas κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά 

λογισμικού και λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση του Χ. Τριζόγλου, 

εξακολουθώντας να παρέχει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, στην 

ολοένα και μεγαλύτερη Ελληνική αγορά Λογισμικού, που 

πλαισιώνεται από πολλούς και αξιόλογους επίσημα πιστοποιημένους 

συνεργάτες (certified partners) που παρέχουν υπηρεσίες (SAP 

Service Partners) όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

 

 

• IBM 

• Real Consulting 

• DD Synergy 

• Singular Logic 



• ELSOP 

• TEKA Systems A.E. 

• Agile A.E. 

• Intrasoft International 

• Step One 

• Unisystems 

• Lavisoft  κλπ. 

 

Οι εγκαταστάσεις του λογισμικού SAP ERP στην Ελλάδα συνεχώς 

αυξάνονται και περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερους τομείς 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, το 

εμπόριο, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το Δημόσιο κλπ. καλύπτοντας 

όλο και μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής αγοράς. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις σημαντικότερες 

εγκαταστάσεις  στην Ελλάδα ομαδοποιημένες κατά δραστηριότητα: 

 

Νοσοκομεία 

 

• Ιασώ 

• Μητέρα  

• Υγεία 

• Mediterranean 

• Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

• Δημόσια Νοσοκομεία ΠΕΣΥΠ 

 



Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών και Τηλεφωνίας 

 

• Wind (ΤΙΜ) 

• Vodafone  

• Telepassport Hellas S.A 

• Forthnet S.A 

• Tellas 

 

Πολυεθνικές Εταιρίες  

 

• Lever Hellas 

• Colgate Palmolive  

• Procter & Gamble 

• Sony  

• Pirelli Hellas 

• Beiersdorf (Hellas) S.A. 

• Coca Cola Hellas 

• Αθηναϊκή Ζυθοποιία  

• Siemens 

• Kraft Foods Hellas SA 

• ALSTOM HELLAS A.E. 

• Asea Brown Boveri S.A. 

 

Φαρμακευτικές εταιρίες 

 

• Janssen-Cilag (Hellas) S.A. 



• Glaxo 

• ΦΑΜΑΡ 

 

Βιομηχανίες Τροφίμων  

 

• ΕΛΑΙΣ 

• Vivartia   

• ΦΑΓΕ 

• ΜΕΒΓΑΛ 

• ΒΙΚΗ 

• Κρέτα Φάρμ 

• Γιώτης 

 

Βιομηχανίες Τσιμέντων  

 

• ΑΓΕΤ Ηρακλής 

• ΤΙΤΑΝ 

• ΧΑΛΥΨ  

 

Εταιρίες πετρελαίων 

 

• Ελληνικά Πετρέλαια 

• ΜΟΤΟΡΟΙΛ 

• ΕΚΟ 

 

Τράπεζες 



 

• Τράπεζα της Ελλάδος 

• Εθνική Τράπεζα 

• Alpha Βank  

 

Τεχνικές εταιρείες 

 

• Ελληνική Τεχνοδομική 

• ΓΕΚ 

 

Ασφαλιστικές εταιρίες 

 

• Εθνική Ασφαλιστική 

• Alpha Ασφαλιστική 

• Interamerican 

• Victoria 

 

Εταιρίες Αυτοκινήτων 

 

• Mercedes-Benz Hellas S.A. 

• Citroen 

• Karenta 

 

Εμπορικές εταιρίες 

 

• Γερμανός 



• Πλαίσιο 

• ΕΛΓΕΚΑ 

Εκδοτικές – Εκτυπωτικές εταιρίες 

 

• Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΔΟΛ 

• ΙΝΦΟΡΜ ΛΥΚΟΣ 

• Παπασωτηρίου 

 

Βιομηχανικές εταιρίες 

 

• Όμιλος Βιοχάλκο 

• ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

• ΕΑΒ 

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 

• Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων 

• ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

• Μύλοι Παπαφίλη 

• ΕΒΟ 

• ΜΕΤΚΑ 

• ΑΚΡΙΤΑΣ 

• Κλωστήρια Ναούσης 

• Νεοχημικη 

• S&B Industrial Minerals  S.A 

• Βαρβαρέσσος 

• ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. 

 



Ναυτιλιακές εταιρίες 

 

• Ceres Hellenic Shipping Enterprises 

• Minoan Lines Shipping S.A 

 

 

Στην Κύπρο επίσης λειτουργούν αρκετές σημαντικές εγκαταστάσεις  

που υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη της SAP Hellas όπως: 

 

• Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου – ΑΗΚ (Electricity Authority of 

Cyprus) 

• ΚΕΟ 

• Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus)  

• Λαϊκή Τράπεζα (LAIKI BANK)  

• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Hippokrateon Private Hospital)  

• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

• Photos Photiadis Breweries Ltd  

• The Ministry of Health of Cyprus 

 

Η κάλυψη όλων αυτών των τόσο διαφορετικών επιχειρήσεων με το 

πακέτο λογισμικού SAP ERP, επιτυγχάνεται με την κατάλληλη 

προσαρμογή του σε κάθε μια επιχείρηση, κυρίως μέσω της 

παραμετροποίησης και κατ ελάχιστον μέσω της ανάπτυξης ιδιαίτερων 

για κάθε εταιρία προγραμμάτων. 
 



4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ : SAP ERP 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά στα 

οποία οφείλεται η μεγάλη επιτυχία και η ευρεία αποδοχή του 

συστήματος SAP από τις μεγάλες επιχειρήσεις  σε Ελλάδα και 

εξωτερικό. 

Οι πίνακες και τα σχεδιαγράματα που παρουσιάζονται  στο κεφάλαιο 

αυτό προ’εχονται από την εργασιακή μου εμπειρεία 

4.1 Ομάδες εφαρμογών στο  SAP 

Το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού SAP είναι ένα 

πολύγλωσσο και πολυεταιρικό πακέτο λογισμικού που μπορεί να 

διαχειρίζεται δεδομένα έτσι προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες που εργάζονται 

σε πολλές εταιρίες που είναι κατανεμημένες σε πολλές χώρες 

(καλύπτοντας τις λογιστικές και φορολογικές νομοθεσίες τους 

παράλληλα με τις γενικά αποδεκτές αρχές της Λογιστικής) και 

επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με συνεργάτες (π.χ. πελάτες, 

προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.) σε όλον τον κόσμο.  

 

Δομικά αποτελείται από υποσυστήματα (modules) που 

χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων (data base) και επικοινωνούν 

μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, 

επιτρέποντας ένα μεγάλο αριθμό αυτόματων ενημερώσεων.  Με την 

κατάλληλη παραμετροποίηση του συστήματος (configuration) είναι 

δυνατή η προσαρμογή του στις ανάγκες οποιουδήποτε κλάδου της 

οικονομίας και οποιασδήποτε επιχείρησης. 



Τα SAP  έχει  τη γενική αρχιτεκτονική που φαίνεται στο Σχήμα 1.2.  

Στον πυρήνα των συστημάτων αυτών βρίσκεται το λογισμικό 

συστήματος (system software) και το σύστημα βάσης δεδομένων 

(Data Base Management System όπως Oracle, Sybase, SQL Server, 

κλπ.).  Αυτά αποτελούνται από το λειτουργικό σύστημα (Microsoft 

Windows, UNIX, OS/400, κλπ), τον εξυπηρετητή δεδομένων 

(Database server), τα εργαλεία διαχείρισης του συστήματος (π.χ. 

διαχείριση ασφάλειας δεδομένων), το λογισμικό διαχείρισης δικτύων 

και τον εξυπηρετητή διαδικτύου (Web server).  Ο επόμενος φλοιός 

του συστήματος ασχολείται με τη διαχείριση των κύριων αρχείων 

μόνιμου χαρακτήρα (master files), όπως π.χ. το αρχείο ειδών.  Στη 

συνέχεια υπάρχουν οι εφαρμογές λογισμικού που κυρίως 

ασχολούνται με τη διαχείριση των κινήσεων (transactions), όπως π.χ. 

οι κινήσεις της αποθήκης.  Τέλος, ο εξωτερικός φλοιός περιλαμβάνει 

τις εφαρμογές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, που στηρίζεται 

στις διαχειριζόμενες από τους εσωτερικούς φλοιούς πληροφορίες. 

 

 



 

 

Σχήμα 1.2.  Γενική αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήματος SAP 

 

Τα κυριότερα υποσυστήματα (modules) του ολοκληρωμένου πακέτου 

λογισμικού SAP ομαδοποιούνται στις παρακάτω ομάδες εφαρμογών 

(Σχήμα 1.3): 

• Οικονομικές εφαρμογές (ERP Financials)  

• Εφαρμογές εφοδιαστκής (ERP Logistics) 

• Εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (ERP Human 

Resources)  

 

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης, 

προσφέρονται και οι παρακάτω συμπληρωματικές λύσεις: 

• Customer Relationship Management για τη διαχείριση  

πελατειακών σχέσεων  

• Product Lifecycle Management για τη διαχείριση των 

λειτουργιών της ανάπτυξης προϊόντων (product development), 

της ασφάλειας προϊόντων (product safety), του ελέγχου 

ποιότητας (quality) και της συντήρησης (maintenance). 

• Supply Chain Management για τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας  

• Supplier Relationship Management για τη διαχείριση σχέσεων 

με τους προμηθευτές όπως τις προμήθειες από το διαδίκτυο 

(Procurement over the Internet) και τις διαδικτυακές αγορές 

(marketplaces). 



• Business Intelligence για τη διαχείριση των πληροφοριών και 

την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων 

• Enterprise Portal για τη διαχείριση και αποδοτική χρήση του 

όλου συστήματος  σε περιβάλλον Διαδικτύου (Internet). 

 

 

Σχήμα 1.3.  Οι κύριες ομάδες εφαρμογών του συστήματος SAP 

 



4.2 Οι κυριότεροι λόγοι  επιτυχίας του SAP ERP 

 

Οι κυριότεροι λόγοι στους οποίους οφείλεται η τεράστια επιτυχία του 

SAP ERP τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω: 

 

• Διαθέτει τη μεγαλύτερη λειτουργικότητα από οποιοδήποτε άλλο 

επιχειρηματικό λογισμικό καθώς χιλιάδες προγραμματιστές 

αυξάνουν καθημερινά τις δυνατότητές του, οι οποίες 

παραδίδονται με συνεχείς εκδόσεις (versions and releases) 

στους χρήστες και μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας 

επιχείρησης σε ενιαίο περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται να 

αγοραστούν συμπληρωματικά λογισμικά  

 

 

• Χρησιμοποιεί πάντα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, καθώς 

είναι ανοικτό (open) και συνεργάζεται με πολλές πλατφόρμες 

υλικού (Hardware H/W), λειτουργικών συστημάτων (operating 

systems) και βάσεων δεδομένων (data bases) και επικοινωνεί 

με το διαδίκτυο (Internet) και επιτρέπει εσωτερικό ταχυδρομείο 

και διαδικασίες ροής εργασίας (workflow) πραγματοποιώντας το 

γραφείο χωρίς χαρτιά 

 

 

• Είναι απόλυτα παραμετροποιήσιμο, έτσι ώστε να καλύπτει όλες 

τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών ακολουθώντας 

τις βέλτιστες πρακτικές (Best Practices) αναλυμένες σε 



στοιχειώδεις επιχειρησιακές κινήσεις (elementary business 

transactions), χωρίς να απαιτείται επέμβαση στον πηγαίο 

κώδικα του συστήματος, που παράγεται και συντηρείται από 

την SAP AG 

 

• Είναι πολύ εύχρηστο, ευέλικτο και φιλικό στους χρήστες, καθώς 

έχει σχεδιαστεί εργονομικά από ειδικούς επιστήμονες, έτσι ώστε 

να διευκολύνει την καταχώρηση, να εντοπίζει και να ελέγχει τις 

κρίσιμες πληροφορίες και να επιτρέπει τη διαδραστική 

επεξεργασία (interactive) των δεδομένων των οθονών με τους 

χρήστες υπό μορφή διαλόγων (dialogue) 

 

• Διαθέτει πολλά αρχεία πληροφοριών, τα οποία είναι διαφανή 

(transparent) στους χρήστες και πλήρως τεκμηριωμένα 

(documented) όπως επίσης και προγράμματα με τους πηγαίους 

κώδικες (source code) καθώς το σύστημα είναι interpreter, έτσι 

ώστε να παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη πληροφόρηση σε 

πραγματικό χρόνο (real time) 

 

• Επιτυγχάνει πολύ καλό δείκτη ενεργών συμβούλων και 

προγραμματιστών ανά πελάτη. Δηλαδή κάθε πελάτης 

υποστηρίζεται τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, από 

τους πιο πολλούς και πιο έμπειρους συμβούλους και 

προγραμματιστές από οποιοδήποτε άλλο Λογισμικό. Οι δείκτες 

αυτοί έχουν στον αριθμητή τους τον αριθμό των ενεργών 

συμβούλων και προγραμματιστών και στον παρονομαστή τους 

τον αριθμό των πελατών που ήδη χρησιμοποιούν το SAP. 



 

• Φαίνεται ότι θα είναι για πολλά χρόνια ακόμη σύμφωνα με τις 

πιο έγκυρες διεθνείς μελέτες το καλύτερο λογισμικό του κόσμου 

κατέχοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως με ποσοστό περίπου 

36% της αγοράς. Ο ανταγωνισμός τόσο σε Παγκόσμιο επίπεδο 

όσο και σε κάθε χώρα ξεχωριστά, συνεχώς υποχωρεί 

παραχωρώντας στο σύστημα SAP ERP ολοένα και μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς 

 

• Παρά τη φαινομενικά υψηλή τιμή του, είναι στην 

πραγματικότητα ένα από τα πιο φτηνά λογισμικά της Διεθνούς 

αλλά και της Ελληνικής αγοράς, σχετικά με το συνολικό κόστος 

κτήσης (Total Cost of Ownership), καθώς όλη η διαθέσιμη 

λειτουργικότητα παραδίδεται στον πελάτη με τιμή που εξαρτάται 

από τον αριθμό των χρηστών, καλύπτοντας τις όποιες 

μελλοντικές επεκτάσεις της επιχείρησης χωρίς να  έχει κρυφά 

κόστη (hidden costs) 

 

• Επιτυγχάνει χαμηλά κόστη συντήρησης (maintenance costs), 

στα οποία περιλαμβάνονται και οι αναβαθμίσεις (upgrades), 

στις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι αυξήσεις της 

λειτουργικότητας που παράγεται καθημερινά από την SAP AG 

 

• Επιτυγχάνει χαμηλά κόστη λειτουργίας (operation costs), κύρια 

γιατί είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και λειτουργεί με ενημερώσεις 

σε πραγματικό χρόνο και συνεπώς δεν απαιτούνται ημερήσιες 

και μηνιαίες συμφωνίες 



• Απαιτεί τις λιγότερες καταχωρήσεις καθώς διαθέτει τις πιο 

οργανωμένες μορφές δεδομένων σε κατάλληλες ιεραρχίες 

(κατακόρυφα) και συνδέσεις (οριζόντια), έτσι ώστε τα δεδομένα 

να καταχωρούνται μόνον μια φορά και μάλιστα στο πιο ορθό 

λογικά και από επιχειρηματική πλευρά επίπεδο σύμφωνα με τις 

βέλτιστες πρακτικές 

• Διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη μορφή προστασίας των 

δεδομένων από παραβιάσεις μέσω καταλλήλων 

εξουσιοδοτήσεων (authorizations), μενού επιλογών χρηστών, 

προκαθορισμένων μεταβλητών αναφορών και καταγραφικών 

μηχανισμών (logs) και παρέχει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

ασφάλειας 

• Είναι το πιο προσωπικό λογισμικό γιατί κάθε χρήστης διαθέτει 

τις επιλογές του και τα προσωπικά του συχνά 

χρησιμοποιούμενα δεδομένα, που καθορίζονται από τον ίδιο, 

επιτρέποντας την ελαχιστοποίηση των καταχωρήσεων και των 

σφαλμάτων 

• Περιλαμβάνει ένα άρτιο περιβάλλον ανάπτυξης (development 

environment) και προγραμματισμού (programming 

environment), για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες 

προγραμματιστές και ένα φιλικό σύστημα άντλησης 

πληροφοριών και δημιουργίας αναφορών για χρήση από 

κοινούς χρήστες που επιθυμούν άντληση πληροφοριών 

 

• Μπορεί να λειτουργεί σε πολύγλωσσο, πολυνομισματικό, 

πολυδιασπασμένο και πολυεταιρικό περιβάλλον επιτρέποντας 



διαδικασίες ενοποίησης και συνένωσης δεδομένων 

πολύπλοκων και τεράστιων πολυεθνικών επιχειρήσεων σε ένα 

και μόνο παγκόσμιο σύστημα (global system) 

• Η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η έναρξη της 

λειτουργίας του, γίνεται από έμπειρους συμβούλους Λογισμικού 

τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, που έχουν εκπαιδευτεί 

και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα 

και μεθοδολογίες και βρίσκονται υπό διαρκή ποιοτικό έλεγχο 

• Η εκπαίδευση των χρηστών υποστηρίζεται με τη χρήση 

καταλλήλων παρουσιάσεων, ασκήσεων  και κειμένων που 

παρέχουν στους εκπαιδευόμενους εκτός από θεωρητική 

κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση με προκαθορισμένα 

δεδομένα σε ειδικά για εκπαίδευση συστήματα 

 

• Καλύπτει πλήρως τη νομοθεσία πολλών χωρών 

εξυπηρετώντας πολυεθνικές εταιρίες αλλά και τον Ελληνικό 

νόμο, πλεονεκτώντας ιδιαίτερα στα θέματα της Κοστολόγησης, 

της Αναλυτικής Λογιστικής, της Αποτίμησης των Αποθεμάτων, 

της Αποτίμησης ξένων νομισμάτων, της Διαχείρισης Παγίων της 

Ελληνικής Μισθοδοσίας κλπ 

 

• Παρέχει  εύχρηστες αναφορές (βιβλία) που απαιτούνται από 

τον Ελληνικό νόμο (Ημερολόγια Ισοζύγια, Μητρώα Παγίων, 

Γενικά και Αναλυτικά καθολικά, Βιβλία Αποθήκης, Ληξιάρια 

αξιογράφων, Ισολογισμό) 



• Παρέχει όλες τις  δυνατότητες εκτύπωσης στοιχείων που 

απαιτούνται από τον Ελληνικό νόμο (Τιμολόγια, Πιστωτικά και 

Ακυρωτικά Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Εκκαθαρίσεις, 

Αποδείξεις Είσπραξης και Πληρωμής κλπ) 

• Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο λογισμικό, παρέχοντας πέρα 

από την απέραντη τεκμηρίωση σε CD, και το εγχειρίδιο χρήσης 

που απαιτείται από τον ΚΒΣ προσαρμοσμένο σε κάθε πελάτη, 

καθώς και ειδικές σημειώσεις και εγχειρίδια χρήσης ανά τελικό 

χρήστη 

• Είναι πολύ καλά δοκιμασμένο στην ελληνική πραγματικότητα 

και τηρεί πέρα από τις γενικές και ειδικές για την Ελλάδα 

σημειώσεις (notes), που επιτρέπουν την άμεση προσαρμογή 

των παραμέτρων στις τυχόν άμεσες αλλαγές των νόμων όπως 

για παράδειγμα η  αλλαγή ΑΦΜ, η αλλαγή των ποσοστών του 

ΦΠΑ, η υιοθέτηση του ΕΥΡΩ κλπ 

• Είναι το πιο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό λογισμικό, καθώς 

επιτρέπει την αλυσιδωτή διασύνδεση των πληροφοριών και των 

επιχειρησιακών γεγονότων, που είναι διαθέσιμες στους χρήστες 

και ανακαλούνται από οποιοδήποτε κόμβο της αλυσίδας των 

δεδομένων 

 

 

• Η επένδυση στο SAP αποσβένεται ταχύτερα από κάθε άλλο 

Λογισμικό, με την απόκτηση άμεσης και αξιόπιστης  

πληροφόρησης τόσο για τον Ελληνικό νόμο όσο και για την 

Διοίκηση για την υποστήριξη λήψεως αποφάσεων αλλά και 



αυξάνοντας την υπεραξία της κάθε επιχείρησης που το 

χρησιμοποιεί , καθώς είναι δεδομένη η αξιοπιστία των 

πληροφοριών που παρέχει παράλληλα με την τήρηση των 

βέλτιστων διαδικασιών και των διατάξεων των νόμων σε όλες 

τις χώρες που λειτουργεί. 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του συστήματος SAP ERP, 

καθημερινά μεγαλώνουν και οι ολοένα και περισσότερες επιτυχείς 

εγκαταστάσεις του τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, 

αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την ποιότητα και σταθερότητά 

του. 

 

Παγκοσμίως το σύστημα SAP ERP αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από 

τα προϊόντα επιχειρησιακού λογισμικού που προσφέρονται από 

μεγάλες εταιρίες κατασκευής λογισμικού όπως η Microsoft και η 

Oracle, που όμως στην Ελλάδα κύρια λόγω της Ελληνικοποίησης δεν 

φαίνονται να είναι τόσο ανταγωνιστικά, όσο σε άλλες χώρες. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Οι προσφερόμενες από την SAP λύσεις, υπηρεσίες και συστατικά 
εφαρμογών  

Με την παρουσίαση του συστήματος SAP R/3, η SAP δημιούργησε 

ένα παγκόσμιο πρότυπο για τα πακέτα λογισμικού ERP, το οποίο 

βελτιώθηκε μετά από συνεχείς κύκλους εκδόσεων αναβαθμίσεων 

(release cycles) που παραδίδει ανελλιπώς η SAP.  

 

Σε κάθε νέα έκδοση, το λογισμικό συμπληρώνεται με νέα 

λειτουργικότητα (functionality), με νέες εφαρμογές και νέες 

διασυνδέσεις καθώς  η βασική στρατηγική της SAP για τα προϊόντα 

της (product strategy) ήταν και είναι η επέκταση και όχι η 

αντικατάσταση (Extend rather than replace). 

 

Η SAP AG. στις αρχές της δεκαετίας του 2000, 

επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του συστήματος ERP, δεν το 

αντιμετωπίζει πια σαν ένα πακέτο λογισμικού με μια κοινή βάση 

δεδομένων, που παρέχεται σαν ένα προϊόν προς αγορά και 

εγκατάσταση, αλλά σαν ένα συνδυασμό προϊόντων που καλύπτουν 

βασικές διαδικασίες (processes), όπως οι αγορές, οι πωλήσεις η 

παραγωγή κλπ. Έτσι σήμερα η SAP παρουσιάζεται σαν μια εταιρία 

που παρέχει λύσεις (solutions) που αποτελούνται από πολλά 

συστατικά (components), τα οποία παρέχονται με τη μορφή των  

πακέτων λύσεων που περιλαμβάνουν  πολλά αυξομειώσιμα 

κλιμακωτά προϊόντα (scalable products) που ανάλογα απευθύνονται 

σε  εταιρίες διαφόρων μεγεθών. 

 



 

Το πλήρες πακέτο λύσεων της SAP ονομάζεται  mySAP Business 

Suite και απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις, με μεγάλο αριθμό 

χρηστών και πολύπλοκες διαδικασίες. Η λύση mySAP Business Suite 

αποτελείται από ιδιαίτερες επιμέρους λύσεις SAP (individual SAP 

solutions), οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένες λειτουργίες και 

βασίζονται όλες στην τεχνολογία SAP NetWeaver (SAP NetWeaver 

technology). 

 

Με τη λύση mySAP ERP, η SAP απευθύνεται σε εταιρίες που 

χρειάζονται εφαρμογές για τα Οικονομικά (Accounting), τους 

Ανθρώπινους Πόρους (human resources), και την Εφοδιαστική 

(logistics), τόσο για τις κεντρικές τους εγκαταστάσεις και «εταιρίες 

έδρες», όσο και για τις θυγατρικές τους σε όλο τον κόσμο, που 

μπορεί να είναι από απλές εταιρίες πωλήσεων και διανομής, μέχρι 

πολύ σύνθετα εργοστάσια με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και 

πολύπλοκες διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain). 

 

  

Η λύση της SAP που αφορά εταιρίες που δρουν σε μία χώρα και 

έχουν σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων ονομάζεται  mySAP All-in-

One και αφορά καθετοποιημένες λύσεις ανά κλάδο (vertical industry-

specific) και ανά χώρα (country-specific), οι οποίες υλοποιούνται 

κύρια από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της SAP (SAP 

certified partners). 

 

 



Η τρέχουσα έκδοση στην οποία αναφέρεται σήμερα τόσο το πλήρες 

πακέτο λύσεων mySAP Business Suite  όσο και το mySAP All-in-One 

είναι  η SAP R/3 Enterprise release. 

 

Για τις μικρές επιχειρήσεις η SAP  έχει αναπτύξει τη λύση SAP 

Business One, που έχει μορφή παρόμοια με αυτή των  Microsoft 

Windows και είναι πολύ απλή στη χρήση και πλήρως ολοκληρωμένη 

με τις εφαρμογές Microsoft Word and Excel. Στην Ελλάδα αυτή η 

λύση δεν υποστηρίζεται καθώς δεν έχει ακόμη Ελληνικοποιηθεί. Η 

λύση SAP Business One δεν βασίζεται στο σύστημα SAP R/3, αλλά 

σε άλλο λογισμικό που είναι ειδικά κατασκευασμένο  για μικρές 

επιχειρήσεις. 

 

Τόσο οι παρεχόμενες λύσεις όσο και τα επιμέρους συστατικά, είναι 

όλα προϊόντα της SAP, που διακρίνονται μεταξύ τους ονοματολογικά 

με βάση τους παρακάτω κανόνες: 

  

• Όλες οι λύσεις (solutions) έχουν ονόματα που ξεκινούν με το 

πρόθεμα  «mySAP» και στη συνέχεια περιλαμβάνουν  λέξεις 

που αφορούν διαδικασίες και λειτουργίες όπως τις 

αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Παράδειγμα MySAP CRM. 

 

• Όλα τα συστατικά (components) έχουν ονόματα που ξεκινούν 

με το πρόθεμα  «SAP»  και στη συνέχεια περιλαμβάνουν  λέξεις 

που αφορούν τα μέρη από τα οποία αποτελούνται τεχνικά οι 

λύσεις.  Παράδειγμα SAP ERP. Τα συστατικά περιλαμβάνουν 

διαδικασίες και λειτουργίες όπως τις αντιλαμβάνεται ο 



σύμβουλος και ο τεχνικός με αντίληψη από τα μέσα προς τα 

έξω (inside-out focus).  Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα 

ονοματολογίας αποτελεί το συστατικό SAP NetWeaver, το 

οποίο αν και περιλαμβάνει άλλα συστατικά δεν θεωρείται λύση 

αλλά ένα ειδικό σύνθετο συστατικό καθώς είναι η τεχνολογική 

πλατφόρμα (technical platform) με την οποία συνδέονται όλα τα 

άλλα συστατικά. 

 

Για παράδειγμα το  mySAP CRM  (mySAP Customer Relationship 

Management) είναι μια λύση (καθώς το όνομά της ξεκινάει με το 

πρόθεμα  «mySAP») και ακολουθείται από τον όρο CRM - Customer 

Relationship Management που είναι ένα σύνολο λέξεων που 

εκφράζει αυτό που αντιλαμβάνεται ο πελάτης σαν ένα σύνολο 

εφαρμογών με σκοπό τη Διαχείριση  πελατειακών σχέσεων. Η λύση 

αυτή τεχνικά αποτελείται από τα επιμέρους συστατικά SAP ERP, 

SAP Enterprise Portals, SAP Business Information Warehouse, και 

SAP Customer Relationship Management που πρέπει να 

εγκατασταθούν σε ένα σύστημα και να παραμετροποιηθούν 

κατάλληλα από τους συμβούλους.  

 

Έτσι το SAP CRM Customer Relationship Management είναι 

συστατικό, καθώς το όνομά του ξεκινάει με το πρόθεμα  «SAP» και 

ακολουθείται από τον όρο CRM - Customer Relationship 

Management που είναι ένα σύνολο λέξεων που εκφράζει αυτό που 

αντιλαμβάνεται ο σύμβουλος και ο τεχνικός, με αντίληψη από τα μέσα 

προς τα έξω (inside-out focus) σαν ένα σύνολο εφαρμογών 

Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 



4.4 Οι κυριότερες λύσεις της SAP που χρησιμοποιούνται στην 
Ελληνική αγορά  

Εκτός από τη λύση mySAP ERP, που είναι η λύση που 

χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί 

είναι οι παρακάτω: 

• mySAP CRM - Customer Relationship Management για τη 

διαχείριση  πελατειακών σχέσεων  

• mySAP PLM - Product Lifecycle Management για τη διαχείριση 

των λειτουργιών της ανάπτυξης προϊόντων (product 

development), της ασφάλειας προϊόντων (product safety), του 

ελέγχου ποιότητας (quality) και της συντήρησης (maintenance). 

• mySAP SCM - Supply Chain Management για τη διαχείριση 

όλων των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας  

• mySAP SRM - Supplier Relationship Management για τη 

διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές, όπως τις 

προμήθειες από το διαδίκτυο (Procurement over the Internet) 

και τις διαδικτυακές αγορές (marketplaces). 

• mySAP Financials για τη διαχείριση των κεφαλαίων και την 

παρακολούθηση της Λογιστικής, του κόστους και της 

κερδοφορίας 

• mySAP Human Resources για τη διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων από την πρόσληψη μέχρι τη μισθοδοσία και την 

εκπαίδευση 

 

 



• mySAP Business Intelligence για τη διαχείριση και ανάλυση 

των πληροφοριών με σκοπό την τεκμηριωμένη λήψη 

αποφάσεων 

• mySAP Enterprise Portal για τη διαχείριση και παρουσίαση των 

πληροφοριών σε μορφή δεδομένων πύλης για την αποδοτική 

χρήση του όλου συστήματος  

 

Πέρα από τα προϊόντα, τις λύσεις και τα συστατικά. η SAP παρέχει 

και υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πελάτες και τους συνεργάτες 

της  να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη χρήση 

των προϊόντων και των λύσεων που παρέχει.  

Το SAP Service Marketplace είναι μια δικτυακή πύλη (portal), από 

την οποία δίνονται πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους, για 

όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω καταλόγων και επιτρέπουν 

την άμεση συνεργασία με την SAP AG στη διεύθυνση 

http://service.sap.com. 

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται από τη SAP μέσω της 

δικτυακής πύλης SAP Service Marketplace είναι οι παρακάτω: 

 

• Υπηρεσίες Δικτύου Εξυπηρέτησης πελατών (Customer 

Services Network - SAP CSN). Το Δίκτυο αυτό είναι μια 

συλλογή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν  συμβουλευτικές 

υπηρεσίες υλοποίησης έργων, υποστήριξης (Support) με τη 

βάση δεδομένων των σημειώσεων της SAP  (SAP Notes) κλπ 

 

 

http://service.sap.com/


• Διαχείριση Συστημάτων (System Management) που αφορά 

υπηρεσίες που παρέχονται με τη χρήση του SAP Solution 

Manager, που είναι ένα εργαλείο υλοποίησης και ελέγχου 

παραγωγικών συστημάτων και διαμορφώσεων συστημάτων 

(system landscapes). 

• Υπηρεσίες παροχής γνώσεων και Εκπαίδευσης (Knowledge & 

Training) με τεκμηρίωση για την εκπαίδευση και υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού συστήματος IDES 

Τα προϊόντα, οι λύσεις και τα συστατικά, καθώς και οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες της SAP συνεχώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται 

ακολουθώντας την τελευταία λέξη  της επιστήμης και της τεχνολογίας 

τόσο σε σχέση με τις σύγχρονες τεχνικές όσο και σε σχέση με τις 

βέλτιστες πρακτικές. Σε κάθε νέα έκδοση, τόσο το λογισμικό όσο και 

οι πρακτικές συμπληρώνονται με νέα λειτουργικότητα και νέες 

εφαρμογές υλοποιώντας την πολιτική της επέκτασης και όχι η 

αντικατάστασης.  

Με βάση αυτή την πολιτική το σύστημα SAP ERP μπορεί να 

λειτουργήσει με πολλούς τρόπους ανάλογα με τις τιμές των 

καταλλήλων παραμέτρων που καθορίζουν τη λειτουργία του. Είναι 

επομένως μεγάλης σημασίας να γνωρίζουν εκ των προτέρων, αυτοί 

που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα SAP ERP, τόσο τις 

δυνατότητες όσο και τις παραλλαγές των λειτουργιών του, ώστε να 

είναι σε θέση να αποφασίσουν πως θα εκμεταλλευτούν καλύτερα τη 

διαθέσιμη λειτουργικότητά του. 

 

 

 



4.5  Η δομή των εφαρμογών του SAP ERP 

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού SAP ERP είναι ένα 

πολύγλωσσο και πολυεταιρικό πακέτο λογισμικού, που μπορεί να 

διαχειρίζεται δεδομένα, τα οποία είναι έτσι προσαρμοσμένα, ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες 

που εργάζονται σε πολλές εταιρίες, που είναι κατανεμημένες σε 

πολλές χώρες, καλύπτοντας τις λογιστικές και φορολογικές 

νομοθεσίες τους παράλληλα με τις Γενικά Αποδεκτές Αρχές της 

Λογιστικής. Σε ένα τέτοιο  περιβάλλον οι χρήστες  χρησιμοποιούν 

πολλές γλώσσες, και επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με 

συνεργάτες που μπορεί να είναι πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι 

κλπ σε όλον τον κόσμο καταχωρώντας επιχειρησιακές κινήσεις και 

παρακολουθώντας τα αποτελέσματά τους.  

 

Επειδή οι διάφορες εταιρίες που χρησιμοποιούν το σύστημα SAP 

ERP, μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, η συνολική 

προσφερόμενη λειτουργικότητα του λογισμικού των εφαρμογών, είναι 

πολύ μεγάλη έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους.  

 

Παρόλη όμως αυτή την τεράστια προσφερόμενη λειτουργικότητα που 

αφορά όλες τις εταιρίες του κόσμου, υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών 

που έχουν ακόμη πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, οι οποίες 

καλύπτονται με ειδικές κλαδικές λύσεις (industry solutions) του 

συστήματος SAP ERP, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη 



περισσότερες επιλογές και εφαρμογές από αυτές ενός τυπικού 

συστήματος. 

Οι κλαδικές λύσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι 

παρακάτω: 

• Κλαδική λύση για Νοσοκομεία (Industry Solution Hospitals) 

• Κλαδική λύση για Τηλεπικοινωνίες (Industry Solution Telecom) 

• Κλαδική λύση για Πετρέλαια (Industry Solution Oil) 

• Κλαδική Λύση για Τράπεζες ((Industry Solution Banking) κλπ 

Το σύνολο των επιλογών που προκύπτει από όλη τη διαθέσιμη 

λειτουργικότητα είναι πολύ μεγάλο και γι αυτό υπήρξε η ανάγκη να 

ομαδοποιηθεί και να δομηθεί κατάλληλα ιεραρχικά, με έναν λογικό και 

αποδοτικό τρόπο, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι χρήστες, στην 

πλοήγηση (navigation), στην εκπαίδευση (training) και στην ανεύρεση 

της λειτουργικότητας (functionality search) που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν. 

Έτσι το ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού SAP ERP, έχει 

υποδιαιρεθεί σε μέρη που ονομάζονται υποσυστήματα (modules), σε 

καθένα από τα οποία έχουν συνδεθεί οι αντίστοιχες επιλογές που 

εκτελούν οι χρήστες.  Οι επιλογές  που εκτελούν οι χρήστες έχουν 

κωδικοποιηθεί κατάλληλα με κωδικούς κίνησης (transaction codes) 

και έχουν δομηθεί σε μενού περιοχών επιλογών (area menus) με 

τέτοιο τρόπο ώστε κάθε υποσύστημα να έχει το δικό του μενού 

περιοχών των επιλογών του και τους δικούς του κωδικούς κίνησης. 

Παράλληλα κάθε υποσύστημα έχει τη δική του περιοχή 

παραμετροποίησης έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώνεται 

κατάλληλα από τους συμβούλους. 

 



Δομικά λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύστημα SAP ERP 

αποτελείται από υποσυστήματα (modules), που χρησιμοποιούν κοινή 

βάση δεδομένων (data base) και επικοινωνούν μεταξύ τους 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας 

έναν μεγάλο αριθμό αυτόματων ενημερώσεων, οι οποίες 

επιτυγχάνονται με την κατάλληλη παραμετροποίηση (Configuration). 

Επειδή όμως και τα υποσυστήματα του SAP ERP είναι πολλά, έχουν 

και αυτά ομαδοποιηθεί σε ομάδες εφαρμογών καθεμία από τις οποίες 

περιλαμβάνει αρκετά υποσυστήματα. 

Τα υποσυστήματα (modules) του ολοκληρωμένου πακέτου 

λογισμικού SAP ERP ομαδοποιούνται στις παρακάτω ομάδες 

εφαρμογών : 

 

• Ομάδα Οικονομικών εφαρμογών (Financials) 

• Ομάδα εφαρμογών της Εφοδιαστικής (Logistics) 

• Ομάδα εφαρμογών Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(Human Resources) 

Η ομάδα των οικονομικών εφαρμογών έχει σκοπό την 

παρακολούθηση των οικονομικών πληροφοριών των εταιριών που 

αφορούν λογαριασμούς, κόστη, κερδοφορίες κλπ. Τα κυριότερα 

υποσυστήματα της Ομάδας των Οικονομικών εφαρμογών που 

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα είναι: 

• Η Οικονομική Διαχείριση (Financial Accounting - FI)  

• Η Ελεγκτική (Controlling - CO)  

• Η Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury - TR)  

• Η Διαχείριση έργων (Project System - PS)  



Η ομάδα των εφαρμογών της  Εφοδιαστικής έχει σκοπό την 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών κινήσεων που αφορούν τα 

υλικά και τις διακινήσεις τους από τις αγορές τους, έως τις πωλήσεις 

και την Παραγωγή. Τα κυριότερα υποσυστήματα της ομάδας 

εφαρμογών της  Εφοδιαστικής που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα 

είναι: 

• Η Διαχείριση των Υλικών (MM Material Management) 

• Οι Πωλήσεις  και η Διανομή (SD Sales and Distribution) 

• Ο Προγραμματισμός της Παραγωγής (PP Production Planning) 

• Η Συντήρηση εγκαταστάσεων (PM Plant Maintenance)  

Η ομάδα των εφαρμογών της Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων 

Πόρων έχει σκοπό την παρακολούθηση των επιχειρησιακών 

κινήσεων που αφορούν τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της 

εταιρίας. Τα κυριότερα υποσυστήματα της Ομάδας εφαρμογών 

Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Πόρων που χρησιμοποιούνται στην 

Ελλάδα είναι: 

• H Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (HR Human Resources)  

• H Μισθοδοσία (PY Payroll)  

 

Η ένταξη των υποσυστημάτων σε ομάδες εφαρμογών δεν είναι 

απόλυτα αυστηρή, ακόμα και από την ίδια τη SAP, καθώς υπάρχει 

τουλάχιστον ένα βασικό υποσύστημα που αφορά  τη Διαχείριση των 

έργων (Project System - PS) που έχει  ομαδοποιηθεί τόσο στην 

ομάδα οικονομικών εφαρμογών όσο και στην ομάδα των εφαρμογών 

της  Εφοδιαστικής. 

 



 

4.6 Διαδικασίες προμηθειών πληροφοριακών συστημάτων SAP R/3 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διαδικασίες προμηθειών 

πληροφοριακών συστημάτων από την πλευρά της επιχείρησης / 

οργανισμού που θα τα χρησιμοποιήσει. Το κείμενο επικεντρώνεται 

στην προμήθεια υπηρεσιών συμβούλου υλοποίησης έργων SAP.  

Δίνεται από τον πελάτη στον προμηθευτή η πρότυπη δομή του 

τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI) και του 

τεύχους πρόσκλησης υποβολής προσφορών (RFP).  Συζητούνται τα 

κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης προσφορών και στη συνέχεια 

οι διαδικασίες σύναψης της σύμβασης έργου (contract engineering).     

 

Η προμήθεια ενός συστήματος ERP SAP και των συναφών 

υπηρεσιών αναδιοργάνωσης αποτελεί στρατηγική απόφαση για 

οποιαδήποτε επιχείρηση/ οργανισμό, η οποία καθορίζει και δεσμεύει 

μακροπρόθεσμα τη μορφή της επιχειρησιακής της οργάνωσης όπως 

και την αποτελεσματικότητά της.  Απαιτούνται λοιπόν αυστηρές 

διαδικασίες προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του 

πληροφοριακού συστήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής 

σημαντικές και απαραίτητες φάσεις: 

• Πριν από τη σύμβαση με τον προμηθευτή 

 

o Διαδικασίες επιλογής και προμήθειας του λογισμικού ERP 

o Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών (RFP) 

o Επιλογή του συμβούλου υλοποίησης του έργου ERP 



• Φάση της σύνταξης της σύμβασης (contract engineering) 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

o Επίβλεψη & έλεγχος παραλαβής 

o Λειτουργία επιτροπής εποπτείας (steering committee) 

o Ανάλυση κινδύνων (risk management) 

o Εσωτερική γραμματεία του έργου 

o Παράπλευρες οργανωτικές ενέργειες και έργα 

• Μετά την παράδοση σε λειτουργία 

o Διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής (change 

management) 

o Μελέτη & επίβλεψη επεκτάσεων 

o Συντήρηση αρχείων & διαδικασιών 

o Διαχείριση σχέσεων & συμβάσεων με προμηθευτές 

o Υποστήριξη χρηστών 

Επιλογή συμβούλου υλοποίησης 

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (RFI) 
 
Μετά τον καθορισμό των εταιρειών στις οποίες στέλνεται η 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (RFI=Request For Interest), 

συντάσσεται το σχετικό τεύχος. Ο σκοπός του τεύχους αυτού είναι να 

γνωστοποιήσει στην αγορά το επικείμενο έργο υλοποίησης του 

λογισμικού SAP και να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ 

των υποψήφιων εταιρειών συμβούλων υλοποίησης και τις 

παρεχόμενες  από αυτές υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει 

προεπιλογή τους.  Η συνέχεια της διαδικασίας προμήθειας μετά τη 

φάση του RFI επικεντρώνεται συνήθως στις τρεις επικρατέστερες 

εταιρείες.  



Οι πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται με το RFI διακρίνονται στις 

εξής ομάδες: 

• Παρουσίαση της εταιρείας – συμβούλου. 

• Οργανωτική δομή, προσωπικό και παρεχόμενες υπηρεσίες. 

• Οικονομικά στοιχεία. 

• Πελατολόγιο / συναφή έργα. 

• Επενδύσεις. 

• Εξοπλισμό / Εργαστήρια που διέθετε ο προμηθευτής. 

• Μεθοδολογίες εφαρμογής έργων SAP. 

• Επίσκεψη σε πελάτη και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης 

(case study). 

 

   Η πρόσκληση υποβολής προσφορών  RFP (Request For 
Proposal) 

 

Η προεπιλογή των συμβούλων υλοποίησης (συνήθως 3 εταιρείες) 

καθορίζει τις εταιρείες στις οποίες στέλνεται το τεύχος RFP, για να 

υποβάλουν τις σχετικές προσφορές. Η δομή και το περιεχόμενο του 

τεύχους RFP πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να δευκολύνεται η 

αξιολόγηση των προσφορών με βάση προαποφασισμένα κριτήρια.  

 

Το τεύχος RFP πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους βασικούς όρους και 

απαιτήσεις του συμβολαίου συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και 

του προμηθευτή. Καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης 

των προσφορών.   



4.7  Έρευνα αγοράς συμβούλων υλοποίησης συστημάτων SAP 

 

Οι εταιρείες συμβούλων που είναι πιστοποιημένες από την SAP AG 

ως SAP Consulting Partners για την εφαρμογή του λογισμικού SAP 

R/3 κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

 

• Global Partners. Διεθνείς εταιρείες οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα εγκατάστασης του SAP σε οποιοδήποτε μέρος του 

κόσμου. 

• Management Consultants. Εταιρείες που επικεντρώνονται στην 

ανάλυση και στο σχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών 

μέσα από ένα σύστημα ERP. 

• IT Consultants. Εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν τις 

σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης και ανάπτυξης του 

λογισμικού ERP. 

• Local Partners. Εταιρείες τοπικής εμβέλειας, οι οποίες 

εξειδικεύονται στην αγορά μιας χώρας ή ενός βιομηχανικού 

κλάδου. 

Μετά από έρευνα αγοράς και ανάλογα με το μέγεθος, την 

πολυπλοκότητα και τη διεθνή διάσταση του έργου SAP, ζητείται η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες συμβούλων μιας από τις 

παραπάνω κατηγορίες είτε από κοινοπραξίες εταιρειών που ανήκουν 

σε περισσότερες από μιά κατηγορίες. 

 

 

 



4.8  Προεπιλογή συμβούλων υλοποίησης  

 

Η αξιολόγηση των συμβούλων, που ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI), στηρίζεται σε: 

 

• Μελέτη και συγκριτική ανάλυση των στοιχείων που περιέχουν οι 

φάκελοι των εταιρειών με τις απαντήσεις στο RFI. 

• Στοιχεία αξιολόγησης των SAP Partners σύμφωνα με σχετική 

μελέτη διεθνών αξιολογητών (π.χ. Gardner Group). 

 

 

4.9 Μεθοδολογία  Υλοποίησης Έργου  ERP  - SAP HELLAS 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία ASAP 

(Accelerated SAP) για την υλοποίηση έργων SAP.  Περιγράφεται 

επίσης η προετοιμασία του έργου με τον ορισμό του 

οργανογράμματος, των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών και στη 

συνέχεια οι φάσεις και οι δραστηριότητες του έργου.  Επικουρικά της 

μεθόδου ASAP δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία ανάλυσης 

κινδύνων έργου (risk management) από την πλευρά της επιχείρησης-

χρήστη. 

 

Το έργο υλοποίησης συστημάτων ERP, όπως και οποιοδήποτε 

τεχνικό έργο, μπορεί να ιδωθεί από δύο οπτικές γωνίες, εκείνη του 

εργοδότη και κύριου του έργου (επιχείρηση-δέκτης) και εκείνη του 

εργολήπτη.   



 

Οι μεγάλοι εργολήπτες έργων ERP, είτε εταιρείες πληροφορικής είτε 

εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, έχουν αναπτύξει αναλυτικές 

μεθοδολογίες υλοποίησης (implementation methodologies), όπως η 

ASAP (Accelerated SAP) της SAP AG, με τυποποιημένες φάσεις και 

δραστηριότητες, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των ομάδων 

έργου και να διασφαλίσουν την επιτυχημένη εγκατάσταση στον 

πελάτη τους.   

 

Το έργο γι’ αυτούς ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης αγοράς 

των αδειών χρήσεως του λογισμικού και ολοκληρώνεται με την 

παράδοση του συστήματος ERP σε παραγωγική λειτουργία (LIVE). 

 

Το έργο ERP ιδωμένο από την οπτική γωνία του κύριου του έργου, 

δηλαδή της επιχείρησης-χρήστη του συστήματος, δεν περιορίζεται 

στην εγκατάσταση του λογισμικού αλλά περιλαμβάνει και άλλες 

σημαντικές φάσεις πριν και μετά την σύμβαση με τον εργολήπτη, 

όπως : 

 

o τη σύνταξη τεύχους προδιαγραφών,  

o την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

o την πρόσκληση υποβολής προσφορών (RFP = Request For 

Proposal),  

o τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής λογισμικού και 

συμβούλου υλοποίησης,  



o τη διαπραγμάτευση και τελική διαμόρφωση της σύμβασης 

(contract engineering),  

o την επίβλεψη και τον έλεγχο παραλαβής του έργου  

o μετά την παράδοση σε   λειτουργία- τη διαχείριση της 

οργανωτικής αλλαγής,     

o τη διαχείριση των συμβάσεων συντήρησης & υποστήριξης και 

τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών για την 

όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του συστήματος ERP 

 

 

 

 

 

4.10 Η μεθοδολογία ASAP 

 

 

Η μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP) αποτελεί διεθνώς 

αναγνωρισμένη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργων 

ERP, προπάντων με το λογισμικό SAP. Ακριβώς επειδή βασίζεται 

στη φιλοσοφία, στα πρότυπα και στη θεώρηση της εσωτερικής δομής 

των υποσυστημάτων (modules) του SAP R/3 κρίνεται ως η πλέον 

κατάλληλη για τη διασφάλιση της ορθότητα και της συνέπειας όλων 

των διαδικασιών υλοποίησης και διαχείρισης του έργου. Η 

μεθοδολογία περιλαμβάνει πέντε (5) επιμέρους φάσεις του έργου 

ERP, όπως παρουσιάζονται στο σχήμα  που ακολουθεί: 



 

 

 
 

Τα βασικά βήματα της μεθοδολογίας ASAP για την υλοποίηση έργων 

ERP 

1. Προετοιμασία του Έργου (Project Preparation) 

2. Ανάλυση διαδικασιών και απαιτήσεων (Business 

Blueprint) 

3. Υλοποίηση (Realization) 

4. Τελική προετοιμασία (Final Preparation) 

5. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας & Υποστήριξη (Go Live 

& Support) 

Συνεχής βελτίωση (Continuous Change) 

Στην συνέχεια περιγράφονται  με λεπτομέρεια οι φάσεις της 

μεθοδολογίας ASAP 

 

 



4.11 Προετοιμασία του Έργου (Project Preparation) 

Στη φάση αυτή γίνεται ο προγραμματισμός του έργου, συμφωνείται ο 

τρόπος εργασίας, προετοιμάζεται το περιβάλλον εργασίας και 

πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του 

έργου.  

Αναλυτικότερα στη φάση αυτή ολοκληρώνονται τα εξής: 

 Ορισμός έκτασης του έργου και τρόπος υλοποίησης (project 

scope definition) 

 Χρονοδιάγραμμα έργου 

 Συμφωνία επί διαδικασιών, προτύπων και μέσων υλοποίησης 

 Συγκρότηση ομάδας έργου και κατανομή ρόλων και 

υπευθυνοτήτων 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας εργασίας 

 Χώρος και περιβάλλον (υλικοτεχνική υποδομή) εργασίας  

 Εγκατάσταση αρχικού περιβάλλοντος εξοπλισμού 

 Εγκατάσταση του λογισμικού SAP ERP 

 Εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) 

 

 

4.12 Σχεδιασμός του Συστήματος, Ανάπτυξη Διαδικασιών και 
Λειτουργιών της Εταιρίας (Business Blueprint)  

Στη φάση αυτή αναλύονται οι επί μέρους απαιτήσεις λειτουργίας της 

εταιρείας, εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των 

απαιτήσεων και εστιάζεται η προσπάθεια στην κατανόηση των 

επιχειρηματικών στόχων και λειτουργιών της εταιρείας που πρέπει να 

καλυφθούν από το SAP ERP.  



Το πιο σημαντικό παραδοτέο της φάσης αυτής από την Ομάδα 

Έργου είναι  ο “Βασικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός” (Business 

Blueprint) που αποτελεί ένα ενιαίο κείμενο και παραδίνεται στους 

Υπεύθυνους και στην Επιτροπή Εποπτείας για έγκριση. Στο Βασικό 

Σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 

 Οργανωτικές Δομές  

 Απαιτήσεις και έκταση λειτουργιών εταιρείας  

 Προσδιορισμός και περιγραφή λειτουργιών και διαδικασιών 

 Μεταφορές στοιχείων από το τρέχον σύστημα στο SAP ERP 

(conversions) 

 Απαιτήσεις σε εκτυπώσεις 

 Συνοπτική περιγραφή ενδεχόμενων πρόσθετων προγραμμάτων 

(enhancements) 

 Βασικές απαιτήσεις και αρχές για τις εξουσιοδοτήσεις χρήσης 

(authorizations) 

Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιούνται επίσης: 

 

 Εκπαίδευση της ομάδας εργασίας 

 Εργασίες προετοιμασίας του περιβάλλοντος ανάπτυξης 

 Διαδικασίες διαχείρισης του περιβάλλοντος ανάπτυξης  

 

 

 



4.13 Υλοποίηση (Realisation)  

Στη φάση αυτή γίνεται η παραμετροποίηση (customization) του 

συστήματος και αναπτύσσονται επί μέρους προγράμματα ώστε να 

καλυφθούν και αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις όπως τεκμηριώθηκαν 

στην προηγούμενη φάση.  

Στη φάση αυτή ολοκληρώνονται τα εξής: 

 

 

 Βασική παραμετροποίηση του συστήματος  

 Παραμετροποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της προηγούμενης φάσης 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων μεταφοράς των στοιχείων από τα 

υπάρχοντα συστήματα στο SAP ERP (conversions) 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων επί μέρους βελτιώσεων 

(enhancements) 

 Ανάπτυξη εκτυπωτικών προγραμμάτων (reporting) 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων έκδοσης παραστατικών (lay out sets) 

 Προετοιμασία σεναρίων για δοκιμή 

 Δοκιμές του συστήματος 

 Εκπόνηση προγράμματος και υλικού εκπαίδευσης των τελικών 

χρηστών 

 

 

 

 



4.14 Τελική Προετοιμασία (Final Preparation)  

 

Στη φάση αυτή γίνεται η τελική προετοιμασία του συστήματος για την 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, γίνονται επί μέρους επεμβάσεις 

στην παραμετροποίηση και στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

διασυνδέσεων για την μεταφορά στοιχείων, εκπονείται το πρόγραμμα 

τελικών δοκιμών όπως και το πρόγραμμα εργασιών για την έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας. 

 

Στη φάση αυτή ολοκληρώνονται τα εξής: 

 

 Πρόγραμμα εργασιών για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

 Προετοιμασία εσωτερικής υποστήριξης της λειτουργίας του 

συστήματος 

 Προετοιμασία παραγωγικού περιβάλλοντος (εξοπλισμός, 

δίκτυα, κλπ) 

 Εκπαίδευση τελικών χρηστών 

 Τελικές δοκιμές  

 Τελική αποδοχή παραγωγικού συστήματος 

 Μεταφορά δεδομένων και απόφαση για έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας 

 

 

 

 



4.15 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (Go Live& Support)   

 

Η έναρξη αυτής της φάσης ταυτίζεται με την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας του συστήματος. Αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα 

προβλήματα λειτουργίας και ολοκληρώνεται το έργο με την 

παράδοση της λειτουργίας και υποστήριξης του συστήματος στην 

ομάδα εργασίας της εταιρείας.  

Κατά τη φάση αυτή γίνονται τα εξής : 

 

 Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος  

 Υποστήριξη στις πρώτες περιοδικές εργασίες (κλεισίματα 

ημέρας, μήνα κλπ) 

 Εντοπισμός περιοχών ενδεχόμενων προβλημάτων και 

παρεμβάσεις βελτιώσεων. 

 

4.16 Άξονες Δράσης 

Η μεθοδολογία αποτελείται από 9 άξονες δράσεις που 

αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία πακέτων εργασίας τα οποία 

αποτελούν την βάση για την επιτυχή υλοποίηση και αναλύονται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 



4.16.1 ΑΞΙΑ 

 

 
 

 

Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης «ΑΞΙΑ», εστιάζει στην υποστήριξη 

του οργανισμού στην αναγνώριση των υλικών και άυλων ωφελειών 

από την υλοποίηση του επιχειρησιακού πακέτου λογισμικού, έτσι 



ώστε να αξιολογηθεί αντικειμενικά η πραγματική επιχειρησιακή αξία 

που προσδίδεται στον οργανισμό.  

Ο άξονας δράσης αποτελείται από: 

 

 

Στρατηγική πελάτη Κατανόηση απαιτήσεων πελάτη, περιορισμών 

και συνολικού οράματος εταιρίας προκειμένου 

να καθοριστεί η βέλτιστη στρατηγική 

υλοποίησης 

Επιχειρηματική 

μελέτη περίπτωσης 

Δημιουργείται μια μελέτη περίπτωσης που 

υλοποιεί την στρατηγική και εστιάζει στα 

αναμενόμενα οφέλη, κόστος και κινδύνους. 

Μονοπάτι Αξίας  

(Value Delivery 

Map) 

Δημιουργείται ένα μονοπάτι αξίας ή μια 

στρατηγική υλοποίησης που παράγει τα 

αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην μελέτη 

περίπτωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.17 Άνθρωποι, Αλλαγή, μάθηση 

 
 

 



Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης αποτελείται από μια σειρά 

αλληλοεξαρτώμενων ενεργειών οι οποίες εστιάζονται στα μέρη του 

οργανισμού που επηρεάζονται περισσότερο από την υλοποίησης 

ενός επιχειρησιακού πακέτου λογισμικού. Ο συγκεκριμένος άξονας 

δράσης εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος, επιθυμεί και 

μπορεί να λειτουργήσει με τις νέες ή τροποποιημένες διαδικασίες που 

επιβάλει η νέα τεχνολογία.  

Αντικειμενικός στόχος του συγκεκριμένου άξονα δράσης είναι να 

διασφαλίσει ότι ο οργανισμός κατανοεί την ανάγκη για αλλαγές και τις 

επιπτώσεις των αλλαγών και ότι διαθέτει τις ικανότητες και τα 

απαραίτητα κίνητρα για να αλλάξει. Επιπλέον δίνεται βαρύτητα στην 

μεταφορά τεχνογνωσίας στον οργανισμό, στην ανάπτυξη μεθόδων 

και περιεχομένου για μια συνεχόμενη υποστήριξη της καθημερινής 

εργασίας του προσωπικού του οργανισμού. Οι δραστηριότητες του 

συγκεκριμένου άξονα επιταχύνουν την υιοθέτηση των αλλαγών και 

ελαχιστοποιούν την μείωση της απόδοσης που συνήθως 

παρατηρείται αμέσως μετά την υλοποίηση μεγάλων έργων 

πληροφορικής.  

Ο άξονας δράσης αποτελείται από δύο μέρη, Ηγεσία Αλλαγών και 

Μάθηση: 



Ηγεσία Αλλαγών 

Μια ολοκληρωμένη παλέτα εργαλείων και 

μεθόδων που σχεδιάστηκαν για να 

υποστηρίξουν τον οργανισμό – πελάτη για την 

αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών από 

την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, από 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, από ανασχεδιασμό 

διαδικασιών και άλλου είδους αλλαγές. Βασικά 

συστατικά αποτελούν:  

Ηγεσία – Εξασφαλίζεται ότι οι ηγέτες που 

επηρεάζονται από τις αλλαγές είναι 

ενήμεροι για τις αλλαγές αυτές και ενεργά 

συμμετέχουν σε προγράμματα που 

επιφέρουν σημαντικές αλλαγές  

Επικοινωνία – Δημιουργία και υλοποίηση 

στρατηγικών και πλάνων επικοινωνίας και 

εκτέλεση μεγάλων επικοινωνιακών 

προγραμμάτων 

Οργανωτικές δομές, ρόλοι – Εξέταση 

τεχνολογιών, διαδικασιών και δομών και 

σχεδιασμός/ τροποποίηση ρόλων και 

δομών προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στρατηγικοί στόχοι 

Ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 

– Εξασφάλιση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 



(stakeholders) από την πλευρά του 

πελάτη έχουν την πληροφορία, τις 

δυνατότητες και τα εργαλεία που 

χρειάζονται για την ομαλή μετάβαση στο 

νέο περιβάλλον. Περιλαμβάνει την 

δημιουργία και την διαχείριση δικτύου 

αλλαγών και στην αναγνώριση των 

ατόμων αυτών (change champions) που 

θα υποστηρίξουν τις αλλαγές σε ολόκληρο 

τον οργανισμό.  

 

Μάθηση  

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με έμφαση σε 

επιχειρησιακές βελτιώσεις από την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, πακέτων λογισμικού ή 

μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων αλλαγών. 

Περιλαμβάνονται:  

Καθορισμός στρατηγικών εκπαίδευσης: 

Καθορισμός κατάλληλου μείγματος 



στρατηγικών εκπαίδευσης  που 

προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 

εκπαίδευσης των επηρεαζόμενων ατόμων 

ή ομάδων.  

Σχεδιασμός περιεχομένου εκπαίδευσης βάση 

ρόλων και διαδικασιών – Καθορισμός του 

κατάλληλου περιεχομένου εκπαίδευσης 

που ελαχιστοποιεί τις περιττό περιεχόμενο 

και εστιάζει στην στοχευμένη εκπαίδευση: 

Κάθε εργαζόμενος εκπαιδεύεται σε αυτό 

που πραγματικά χρειάζεται.  

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού – Μετατροπή τεκμηρίωσης 

συστήματος σε χρήσιμο εκπαιδευτικό 

υλικό που διατίθεται με διάφορους 

τρόπους, όπως έχει ορισθεί στην 

στρατηγική εκπαίδευσης. (Περιεχόμενο 

ιστοσελίδας, παρουσιάσεις κτλ)  

Χρονοπρογραμματισμός εκπαίδευσης: 

Σύνδεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με 

εργαζόμενους, δημιουργία τμημάτων 

διδασκαλίας και παρακολούθηση 

απόδοσης εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση του Εκπαιδευτή:  Εξασφάλιση ότι οι 

εκπαιδευτές που θα επιλεγούν από τον 



 

οργανισμό, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

ικανότητες να παράσχουν αποτελεσματικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης 

4.18 Διαδικασίες και Πακέτα  

 
 

Ο άξονας δράσης «Διαδικασίες και Πακέτα» ολοκληρώνει την 

εμπειρία και την γνώση της εταιρείας συμβούλων ERP – SAP στην 

υποστήριξη των οργανισμών να υλοποιήσουν νέες ή να 

αναπροσαρμόσουν υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες. Στόχος 

είναι να υποστηρίξει τους οργανισμούς για μια ομαλή μετάβαση από 

το τρέχων στο βελτιωμένο περιβάλλον με το να αναγνωρίσει, 

σχεδιάσει και υλοποιήσει βελτιώσεις στις διαδικασίες.   



Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης περιγράφει τα πακέτα εργασίας που 

πρέπει να εκτελεστούν με στόχο την δημιουργία ενός σχεδίου 

διαδικασιών και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών από την 

παραμετροποίηση μέχρι τον έλεγχο και την θέση σε λειτουργία.  

 

Ο άξονας δράση «Διαδικασίες και Πακέτα» εστιάζει στα ακόλουθα 

αντικείμενα:  

 

Στοχοθέτηση  Δημιουργία ενός λογικού σχεδίου που 

αντιπροσωπεύει την επιθυμητή μελλοντική 

κατάσταση στον οργανισμό. Η δημιουργία 

αυτού του εγγράφου και  η αποδοχή του από 

τον πελάτη οριοθετεί τις προσπάθειες που 

πρέπει να γίνουν 

Αναγνώριση 

ευκαιριών και 

προτεραιότητες  

Αναγνώριση ευκαιριών για βελτιώσεις και 

καθορισμός προτεραιοτήτων.  

Σχεδιασμός 

Διαδικασιών και 

Ολοκλήρωση  

Σχεδιασμός, υλοποίηση και τεκμηρίωση 

βελτιωμένων ή νέων επιχειρησιακών 

διαδικασιών που καθοδηγούν τεχνολογική λύση 

και οργανωτικές δομές.  

GAP Ανάλυση  Αναγνώριση απαιτήσεων οι οποίες δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν από την 

λειτουργικότητα ενός πακέτου λογισμικού και 



καταγραφή των εναλλακτικών τρόπων 

χειρισμού αυτών των απαιτήσεων.  

Παραμετροποίηση 

Λογισμικού 

Μετατροπή επιχειρησιακών απαιτήσεων σε 

τεχνικές απαιτήσεις παραμετροποίησης. 

Περιλαμβάνεται η παραμετροποίηση και η 

πλήρης τεκμηρίωση του συστήματος.  

Σχεδιασμός 

Δεδομένων 

Σχεδιασμός των απαιτούμενων δεδομένων, 

τόσο των σταθερών, όσο και των μεταβλητών 

και καθορισμός στρατηγικής διαχείρισης 

δεδομένων.  

Έλεγχος Εξασφαλίζεται ότι η τεχνολογική λύση 

υποστηρίζει τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις 

των χρηστών, πριν το σύστημα δοθεί σε 

παραγωγική λειτουργία 

Συνεχείς 

βελτιώσεις  

Καθιέρωση μιας διαδικασίας συνεχούς 

αξιολόγησης με σκοπό να διαπιστωθεί ότι οι 

στόχοι του έργου επιτυγχάνονται και να 

αναγνωριστούν περιοχές βελτιώσεων.   

 

 

 



4.19 Επιχειρηματική Ευφυΐα  

 
 
Ο άξονας «Επιχειρηματική Ευφυΐα» είναι υπεύθυνος για την 

οργάνωση, καταγραφή, ανάπτυξη και παράδοση της κρίσιμης 

πληροφορίας για την σωστή λήψη αποφάσεων.  Στόχος είναι η 

εξασφάλιση ότι η τεχνολογική λύση για την υποστήριξη της λήψης 

αποφάσεων παρέχει έγκυρη, έγκαιρη, αξιόπιστη, λογική και ευέλικτη 

πληροφόρηση στον οργανισμό.    



 

Ο άξονας δράσης εστιάζει στα ακόλουθα αντικείμενα: 

 

Γεγονότα - Events Ορισμός τεχνολογικών λύσεων επιχειρηματικής 

ευφυΐας για γεγονότα με βάση τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες.  (Σχεδιασμός και 

εκτέλεση Επιχειρησιακών σεναρίων – Business 

Planning and Simulation) 

Αναλυτική - 

Analytics 

Ορισμός των αποδεκτών της πληροφορίας και 

σχετικές ενέργειες που υποστηρίζουν την 

εξόρυξη της πληροφορίας από βάση 

δεδομένων.  

 



4.20 Τεχνολογία Πληροφορικής  

 
Μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες στην υλοποίηση πακέτων 

επιχειρησιακού λογισμικού αποτελεί η διαχείριση, λειτουργία και 

υποστήριξη των κεντρικών εξυπηρετητών, των δικτύων, των 

σταθμών εργασίας και του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας (GUI). 

Ο άξονας δράσης «Τεχνολογία Πληροφορικής» εστιάζει σε αυτές τις 

ανάγκες και καθορίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

παράδοση του κατάλληλου τεχνικού περιβάλλοντος που θα 

υποστηρίξει την υλοποίηση. Σε αυτό τον άξονα δράσης καθορίζονται 

επίσης και οι τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα για όλες τις 

εφαρμογές λογισμικού.  

 

Ο άξονας δράσης εστιάζει στα ακόλουθα αντικείμενα: 



 

Τεχνικές Υποδομές Αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών, 

σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης, εγκατάσταση 

τεχνικού περιβάλλοντος και δημιουργία 

σχετικών διαδικασιών λειτουργίας των 

συστημάτων  

Ανάπτυξη 

λογισμικού και 

εφαρμογών  

Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών 

και υλοποίηση επεκτάσεων συστήματος και 

τροποποιήσεων στην πρότυπη λειτουργικότητα 

του πακέτου. Περιλαμβάνονται επίσης διεπαφές 

λογισμικού και τρίτες εφαρμογές λογισμικού.    

Σχεδιασμών 

Δεδομένων  

Αναγνώριση και τεκμηρίωση όλων των 

εσωτερικών και εξωτερικών πηγών δεδομένων 

που πρέπει να μεταπέσουν στο νέο σύστημα, 

τόσο για τα δεδομένα που πρέπει να 

μεταπέσουν μία φορά, όσο και για τις συνεχείς 

διεπαφές.  

Ολοκλήρωση 

εφαρμογών 

λογισμικού 

Ορισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφών 

για την ολοκλήρωση του συστήματος με 

υπάρχουσες εφαρμογές, εξωτερικά συστήματα 

και όλες τις οντότητες που αλληλεπιδρούν με το 

σύστημα.  

Τεχνική Αξιολόγηση υπάρχουσας υποδομής τεχνικής 



υποστήριξη υποστήριξης και καθορισμός απαιτήσεων 

υποστήριξης, τεχνολογικών υποδομών και 

προσέγγιση υλοποίησης.  

Τεχνικοί Έλεγχοι Δημιουργία σχεδίου δοκιμών-ελέγχων, σχέδιο 

ελέγχου διαδικασιών εφεδρικών αντιγράφων και 

ανάκτησης, σχέδιο ελέγχων ολοκλήρωσης, 

έλεγχος απόδοσης κτλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.21 Ασφάλεια και Έλεγχος   

 

 
 
 

 

 

 



Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης εστιάζει στον σχεδιασμό και 

υλοποίηση ελέγχων και γενικότερα θεμάτων ασφαλείας για την 

εξασφάλιση αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών και 

συμμόρφωση με κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Βασικοί στόχοι 

αυτών των δραστηριοτήτων είναι:  

 

 Εξασφάλιση ακεραιότητας, αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας της 

πληροφορίας με ελαχιστοποίηση της απώλειας των δεδομένων 

 Δημιουργία και τεκμηρίωση ενός περιβάλλοντος ελέγχου, όπου 

οι ελεγκτές μπορούν να βασιστούν κατά την διάρκεια 

εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων.  

 Επιβεβαίωση ότι οι εταιρικές εφαρμογές αποτελούνται από 

ολοκληρωμένα και πλήρως ελεγχόμενα μέρη και σύμφωνα με 

τις γενικές αρχές ασφαλείας του οργανισμού.  

 Διευκόλυνση της μετάβασης από ένα έργο υλοποίησης πακέτου 

λογισμικού σε μια συνεχή διαδικασία συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένου αξιολόγηση κινδύνων, ενέργειες 

αντιμετώπισης κινδύνων και ασφάλεια πληροφοριακών 

συστημάτων 

 

 

 

 

 

 



Ο άξονας δράσης εστιάζει στα ακόλουθα: 

 

Έλεγχος 

διαδικασιών 

Εσωτερικοί έλεγχοι σχετικοί με τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες 

συμπεριλαμβανομένου ελέγχους εγκατάστασης 

εφαρμογών και  ελέγχους διαδικασιών 

ασφάλειας  

Ασφάλεια 

εφαρμογών  

Ασφάλεια εφαρμογών για τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, τις υποδομές, τις αναφορές και το 

σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. 

Περιλαμβάνονται όλα τα περιβάλλοντα 

εργασίας: Ανάπτυξης, Ελέγχων, Εκπαίδευσης 

και παραγωγής.  

Έλεγχος Διεπαφών 

και ποιότητα 

δεδομένων 

Εσωτερικοί έλεγχοι για την διαχείριση κινδύνου 

της ακρίβειας και της πληρότητας των 

διεπαφών και της μετάπτωσης από παλαιά και 

τρίτα συστήματα.  

Ασφάλεια 

υποδομών  

Αρχιτεκτονική ασφάλειας για τις υποδομές 

πληροφορικής.  

 
 
 
 
 



4.22 Φορολογικά  

 

 
 

 

Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης εστιάζει σε δύο περιοχές:  

Φορολογικά 

θέματα 

ολοκληρωμένα στο 

σύστημα 

Αναγνώριση και ενσωμάτωση στον συνολικό 

σχεδιασμό του πακέτου λογισμικού όλα τα 

φορολογικά θέματα, απαιτήσεις αναφορών 

φορολογικών θεμάτων κτλ με στόχο τον ακριβή 

υπολογισμό φορολογικών και λογιστικών 



θεμάτων 

Άμεσα σχετικά 

φορολογικά θέματα 

Αναγνώριση και αξιολόγηση των φορολογικών 

ελαφρύνσεων και ωφελειών από την επένδυση 

και ειδικότερα από εκπαίδευση, από αλλαγές 

διαδικασιών, από αναδιοργάνωση με στόχο την 

μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας 

(TCO)  

 

 

Ο συγκεκριμένος άξονας στοχεύει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:  

 Πλήρη συμμόρφωση με φορολογικά θέματα, IRS κτλ 

 Μείωση φόρου που πρέπει να καταβληθεί  

 Υλοποίησης μηχανισμών παρακολούθησης και χρήσης 

φορολογικών κινήτρων κτλ  

 Πλήρη χρήση φορολογικού λογισμικού 

 Πλήρη αυτοματοποίηση σε φορολογικά θέματα, πχ αποδόσεις 

ΦΠΑ.  

 Συμμόρφωση με φορολογικά θέματα ακίνητης περιουσίας  

 Αυτοματοποίηση συμμόρφωσης με δασμούς και φόρους 

τελωνείων  

 

 

 



4.23 Υποστήριξη  

 

 
 

 

Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης εστιάζει στην επίτευξη της βέλτιστης 

λύσης υποστήριξης για τον πελάτη. Υπάρχουν πολλά μοντέλα 

υποστήριξης που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την διάρκεια της 

παραγωγικής λειτουργίας και αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν 

προσεκτικά και να επιλεγεί το κατάλληλο μοντέλο το οποίο ταιριάζει 

καλύτερα στις απαιτήσεις και στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Τα 

μοντέλα υποστήριξης ποικίλουν, από επιτόπια υποστήριξη μέχρι την 



πλήρη υποστήριξη από εξωτερικό προμηθευτή (outsourcing) 

ολόκληρων των λειτουργιών πληροφορικής.   

 

Ο άξονας δράσης εστιάζει στα ακόλουθα: 

 

Οργάνωση 

υποστήριξης  

Αξιολόγηση του υφιστάμενου μοντέλου 

υποστήριξης και δυνατότητας κάλυψης νέου 

συστήματος με τις απαραίτητες προσαρμογές 

Υποστήριξη 

τεχνολογικών 

υποδομών  

Αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών 

υποστήριξης και καθορισμός αλλαγών που 

απαιτούνται για την μελλοντική υποστήριξη των 

νέων συστημάτων 

Συμφωνίες 

outsourcing  

Αξιολόγηση των κινδύνων από μια συμφωνία 

Outsourcing, καθορισμός της κατάλληλης δομής 

outsourcing και υλοποίηση.  

Σχεδιασμός 

Προσωπικού 

Καθορισμός του απαραίτητου προσωπικού από 

την πλευρά του πελάτη που απαιτείται για τις 

διαδικασίες υποστήριξης 

Διαχείριση 

παραγωγικού 

περιβάλλοντος 

Εξασφάλιση ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 

και εργαλεία βρίσκονται διαθέσιμα για την 

πλήρη υποστήριξη του παραγωγικού 

περιβάλλοντος 

Συνεχείς Εγκαθίδρυση μηχανισμών συνεχόμενης 



βελτιώσεις  παρακολούθησης και αξιολόγησης των στόχων 

του έργου και αναγνώριση περιοχών 

βελτιώσεων   

 

Τα ακόλουθα συνοψίζουν μερικές ενδεικτικές δραστηριότητες του 

συγκεκριμένου άξονα δράσης: 

 

 Αξιολόγηση επιχειρησιακών διαδικασιών, διεπαφών και 

ποιότητας δεδομένων  

 Καθορισμός προτύπων και διαδικασιών για τις ομάδες εργασίας  

 Καθορισμός στόχων για τον έλεγχο των διαδικασιών, διεπαφών 

και μετάπτωσης  

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος μηχανισμών ελέγχου 

διαδικασιών, διεπαφών, και μεθοδολογιών μετάπτωσης.  

 Καθορισμός μηχανισμών ελέγχου τεχνολογικών υποδομών.  

 Δημιουργία διαδικασιών ασφάλειας δικτύου, λειτουργικού 

συστήματος, βάσης δεδομένων και εφαρμογών  

 Πιστοποίηση ασφάλειας εφαρμογών μέσω ελέγχων (τεχνικών 

και ολοκλήρωσης)  

 



4.24 Διοίκηση Έργου  

 
 
Οι υλοποιήσεις πακέτων επιχειρησιακού λογισμικού εμπλέκουν 

πολλά άτομα και ομάδες εργασίας από διαφορετικούς οργανισμούς. 

Τα άτομα αυτά εκτελούν πολλές και σύνθετες δραστηριότητες ενώ 

αντιμετωπίζουν πιεστικά χρονοδιαγράμματα και τεχνικές προκλήσεις. 

Ο άξονας δράσης «Διοίκηση Έργου» παρέχει την υποδομή και τα 

εργαλεία για σχεδιασμό, ολοκλήρωση και αποτελεσματική διαχείριση 

του έργου. Ένας άλλος στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι 



προσδοκίες του πελάτη ικανοποιούνται εντός χρόνου, κόστους και 

εύρους.  

Ο άξονας δράσης εστιάζει στα ακόλουθα: 

 

Οργανωτική δομή 

έργου και 

στελέχωση 

Δημιουργία οργανωτικής δομής έργου με τους 

κατάλληλους ανθρώπινους πόρους, 

αντιπροσωπευτικό όλου του πεδίου εφαρμογής 

του πακέτου. Δημιουργία επίσης όλων των 

απαραίτητων διαδικασιών για την μεταφορά 

τεχνογνωσίας από τους αναδόχους στον 

πελάτη.  

Προϋπολογισμός  Εξασφάλιση προϋπολογισμού και δημιουργία 

μηχανισμών παρακολούθησης διαθεσιμότητας 

προϋπολογισμού.  

Παρακολούθηση 

έργου 

Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του 

έργου σύμφωνα με το πλάνο του έργου και η 

εξασφάλιση περιοδικών αναφορών προόδου 

του έργου.  

Επικοινωνία  Εξασφάλιση τακτικής επικοινωνίας μεταξύ της 

ομάδας υλοποίησης, καθώς επίσης και 

γενικότερα με τον πελάτη και εξωτερικούς 

ενδιαφερόμενους   

Διασφάλιση Δημιουργία διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν 



Ποιότητας υψηλής ποιότητας παραδοτέα και τελικό προϊόν 

που θα ικανοποιεί πλήρως τις αρχικές 

απαιτήσεις  

Διαχείριση 

Κινδύνων  

Διενέργεια τακτικών αναλύσεων κινδύνου και 

εγκαθίδρυση μηχανισμών και διαδικασιών 

αντιμετώπισής τους  

Επίλυση ανοικτών 

θεμάτων 

Δημιουργία διαδικασιών για την καταγραφή, 

κλιμάκωση και επίλυση ανοικτών θεμάτων 

έργου 

Διαχείριση 

Αλλαγών  

Αναγνώριση αναγκών για αλλαγές κατά την 

διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.  

4.25 Ομάδα Έργου  

 

Πρωταρχικός παράγοντας για την ομαλή εξέλιξη και την επιτυχή 

ολοκλήρωση ενός  έργου θεωρείται ο σχεδιασμός κατάλληλου 

οργανωτικού σχήματος υλοποίησης, διαχείρισης και διοίκησής του. 

Για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού Σχήματος Διοίκησης Έργου 

λαμβάνονται υπ’ όψη : 

 

 Το σύνολο των εμπλεκομένων στο Έργο και ο ρόλος που 

καλούνται να υλοποιήσουν 

 Οι βασικές αρχές διοίκησης του Έργου  

 Οι όροι και κανόνες της Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργου που 

θα στηρίξουν την υλοποίησή του  



 

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί μία σύνθετη ομάδα από την πλευρά 

του πελάτη: 

 κύριοι χρήστες, γνώστες του τρόπου λειτουργίας του πελάτη 

 αναλυτές, προγραμματιστές, τεχνικοί, στελέχη της Δ/νσης 

Πληροφορικής (Μηχανογράφησης)  

 τελικοί  χρήστες που θα κληθούν να λειτουργήσουν το σύστημα 

κατά την παραγωγική του λειτουργία 

 

ενώ η ομάδα  του εκάστοτε αναδόχου είναι συνήθως : 

 

 ειδικοί σύμβουλοι στην παραμετροποίηση των επιμέρους 

υποσυστημάτων 

 προγραμματιστές ABAP, γνώστες του περιβάλλοντος mySAP 

ERP 

 διευθυντές έργων (project managers) και αρχηγοί ομάδων 

εργασίας (team leaders) 

 

4.26 Ρόλοι  & Αρμοδιότητες - Επιτροπή Εποπτείας 

 

Η Επιτροπή Εποπτείας (Steering Committee) του έργου αποτελείται 

από υψηλόβαθμα στελέχη της Εταιρείας και του Αναδόχου.  Έχει τη 

σφαιρική εποπτεία και έλεγχο του έργου και λαμβάνει αποφάσεις για 

τη διευκόλυνση της πορείας υλοποίησής του.  

 



Οι βασικές υπευθυνότητες της Επιτροπής Εποπτείας είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 Προσδιορισμός κατευθύνσεων υλοποίησης του Έργου με 

βάση τους κύριους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας 

 Έγκριση της στρατηγικής υλοποίησης του Έργου 

 Έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

 Έλεγχος της προόδου του Έργου 

 Διαχείριση κινδύνων του Έργου (risk management) 

 Προσδιορισμός προτεραιοτήτων στην υλοποίηση, όπου αυτό 

απαιτείται 

 Εξασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων 

 Επίλυση διαδιευθυνσιακών ή άλλων θεμάτων, όπου αυτά 

δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν σε χαμηλότερο επίπεδο 

 Έγκαιρη έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών τόσο στην 

οργάνωση όσο και στις διαδικασίες της εταιρείας 

 Υποστήριξη των υπευθύνων Έργου για την επίτευξη των 

στόχων του Έργου 

 Εξασφάλιση έγκαιρων αποφάσεων, κυρίως σε θέματα 

ομογενοποίησης μεταξύ των διαφορετικών χωρών, για την 

απρόσκοπτη εξέλιξη του Έργου 

 Τελική έγκριση τυχόν αλλαγών που αφορούν σε όρους της 

σύμβασης υλοποίησης (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός 

κλπ) 



4.27 Διοίκηση Έργου 

  

Η Διοίκηση Έργου είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του Έργου καθ’ όλη 

τη διάρκειά του. Επίσης είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω: 

 

 Καθορισμό εύρους του Έργου 

 Διαχείριση εύρους του Έργου 

 Χρονικό προγραμματισμό  

 Αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό ανά φάση υλοποίησης 

 Καθορισμό υπευθυνοτήτων ανά ομάδα εργασίας 

 Διασφάλιση εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται 

από την Επιτροπή Εποπτείας 

 Συντονισμός κι έλεγχος προόδου εργασιών με βάση το 

χρονοδιάγραμμα και τη σύμβαση, σε στενή επικοινωνία με 

τον Διευθυντή Έργου της Κοινοπραξίας 

 Αξιοποίηση των διαθεσίμων ανθρωπίνων πόρων 

 Έλεγχος των μηνιαίων αναφορών προόδου των Υπεύθυνων 

Υποσυστημάτων.  Οι αναφορές αυτές θα αναφέρουν 

προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία, καθώς και 

προτεινόμενα μέτρα για επίλυση των προβλημάτων 

 Αξιολόγηση των αιτήσεων του ανάδοχου για αλλαγές στο 

πρόγραμμα του Έργου που αφορούν σε χρόνο, κόστος, 

ποιότητα ή ποσότητα των παραδοτέων κι ενημέρωση της 

Επιτροπής Εποπτείας για περαιτέρω ενέργειες και εγκρίσεις 



 Ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας για πιθανές αλλαγές 

στο χρονοδιάγραμμα που αφορούν σε επιμέρους εργασίες ή 

ορόσημα (milestones) και δεν επηρεάζουν τη χρονική 

ολοκλήρωση των φάσεων του Έργου 

 Διενέργεια, όπου θεωρείται απαραίτητο, δειγματοληπτικών 

ελέγχων τόσο για την ποιότητα όσο και για την ποσότητα 

των παραδοτέων 

 Έλεγχος κι αξιολόγηση των παραδοτέων και κοινοποίησή 

τους για μερική / τελική έγκριση / παραλαβή 

 Επίλυση διαφωνιών και αντιμετώπιση δυσχερειών στο Έργο, 

που εντοπίζονται από γραπτό αίτημα ή επισήμανση από το 

Διευθυντή Έργου του αναδόχου, καθώς και με τα 

διαφωνούντα στελέχη. Εποπτεία στην εφαρμογή της 

προκρινόμενης λύσης. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει 

συμφωνία με τον Διευθυντή Έργου του αναδόχου ή τα 

εμπλεκόμενα μέρη, θα πραγματοποιείται συνάντηση με την 

Επιτροπή Εποπτείας για την εύρεση λύσης 

 Τήρηση των διαδικασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

πρόταση τρόπων βελτίωσης 

 Αξιολόγηση των επικινδύνων περιοχών, παίρνοντας 

προληπτικά μέτρα με ανάλογες ενέργειες 

 Εξασφάλιση / διευκόλυνση επικοινωνιών, περιβάλλοντος και 

μέσων εργασίας και συντονισμός ενεργειών, σε συνεργασία 

με τους Υπεύθυνους Υποσυστημάτων 



 Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για επίλυση ανοικτών 

θεμάτων, παρακολούθηση ανοικτών θεμάτων και τήρηση 

στοιχείων. 

 

4.28 Υπεύθυνοι Ομάδων (Team Leaders) 

 
Οι βασικές αρμοδιότητες των Υπευθύνων Ομάδων (Team Leaders) 

από την πλευρά του αναδόχου  είναι οι εξής :  

 Καθοδήγηση των ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό των 

εφαρμογών του συστήματος και την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών του οργανισμού 

 Έλεγχος και δοκιμή συστήματος, καθώς και διαρκής 

εκπαίδευση των υπευθύνων υποσυστημάτων και των 

βασικών χρηστών (on the job training) 

 Συνολική εποπτεία όλων των εφαρμογών του συστήματος 

για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων ολοκλήρωσης 

 Συντονισμός των εργασιών της ομάδας και λήψη γρήγορων 

αποφάσεων σε πιθανά θέματα αλλαγής τρόπου εργασίας 

 Επικοινωνία με την ομάδα Διοίκησης του Έργου, όσον 

αφορά στην πρόοδο των εργασιών, την παροχή ικανών 

πόρων και τα ανοικτά θέματα τα οποία προκύπτουν 

 Τεκμηρίωση διαδικασιών συστήματος 

 Έκδοση μηνιαίας αναφοράς προόδου του υποσυστήματος 

που είναι υπεύθυνοι. 

 



4.29  Σύμβουλοι 

 

Οι σύμβουλοι παρέχουν εξειδικευμένη γνώση του λογισμικού SAP, 

μεταδίδουν αποτελεσματικά τη γνώση αυτή για τον σχεδιασμό και τη 

διαμόρφωση του συστήματος τόσο στους υπεύθυνους ομάδας 

επιχειρησιακών διαδικασιών όσο και στα άλλα μέλη της ομάδας. 

Παρέχουν τη γνώση για τις καλύτερες επιχειρησιακές πρακτικές και 

συμμετέχουν στις διαδικασίες σχεδιασμού. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες των συμβούλων είναι:  

 Ενημέρωση, εκπαίδευση της ομάδας εργασίας 

 Οργάνωση συναντήσεων εργασίας για την καταγραφή της 

υφισταμένης κατάστασης και των επί μέρους απαιτήσεων 

λειτουργίας του συστήματος 

 Καταγραφή του βασικού σχεδιασμού 

 Παραμετροποίηση του λογισμικού, ώστε να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις 

 Ανάλυση για τη δημιουργία επί μέρους προγραμμάτων για 

σκοπούς αναφορών αποτελεσμάτων και ανάκτησης 

στοιχείων 

 Καταγραφή και πρόταση λύσεων σε θέματα ολοκλήρωσης, 

αναδιοργάνωσης και διαχείρισης αλλαγών 

 Υποστήριξη των δοκιμών του συστήματος 

 Εκπαίδευση των χρηστών 



 Υποστήριξη των χρηστών κατά την πιλοτική / παραγωγική 

λειτουργία (κυρίως στο 2ο επίπεδο υποστήριξης, μετά τους 

βασικούς χρήστες) 

 Τεκμηρίωση 

 

4.30  Προγραμματιστές ABAP 

Οι προγραμματιστές ABAP είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και τον έλεγχο των προγραμμάτων μετατροπής, των 

προγραμμάτων διασύνδεσης, τη δημιουργία των παραστατικών και 

τις αναφορές ABAP.  

 

Επιπλέον, οι προγραμματιστές ABAP αναλύουν τους τεχνικούς 

σχεδιασμούς, καθώς και τους σχεδιασμούς διαδικασιών, 

χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που δημιουργήθηκαν από τους 

συντονιστές.  

 

4.31  Διαχειριστής Συστήματος – Σύμβουλος Basis 

 

 Εξασφαλίζει ότι τα συστήματα είναι ορθά 

παραμετροποιημένα και είναι έτοιμα στους απαιτούμενους 

χρόνους 

 Δίνει συμβουλές για τη δομή των συστημάτων και τις 

απαιτήσεις hardware / software 

 Καθορισμός και εφαρμογή των προτύπων αρχιτεκτονικής 

συστημάτων κατά SAP 



 Υποστήριξη κατά τους διάφορους ελέγχους των συστημάτων 

 Διαχείριση transport requests 

 Σχεδιασμός διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας 

των συστημάτων 

 Εξασφαλίζει ότι οι εκτυπωτές είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν 

τις ανάγκες εκτυπώσεων έγκαιρα 

 Υπεύθυνος υλοποίησης OSS notes & patches 

 

4.32  Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPOs) 

 

Οι Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 

Owners - ΒΡΟs) είναι στελέχη της Eταιρείας που έχουν διοικητικά την 

τελική ευθύνη για λειτουργίες / διαδικασίες της Εταιρείας.  

Οι κυριότερες ευθύνες τους είναι οι εξής: 

 Αναφορά προόδου του Έργου στην Επιτροπή Εποπτείας για 

τη λειτουργική περιοχή που εκπροσωπούν, εφόσον ζητηθεί 

 Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας για τη γνωστοποίηση των 

παραγόντων επιτυχίας, που έχουν σχέση με τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες στην περιοχή ευθύνης τους 

 Συνεργασία με την Ομάδα Έργου για την ανάπτυξη του 

επιθυμητού  Βασικού Σχεδιασμού (Business Blueprint) των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και ορισμός των κατάλληλων 

στελεχών τους που θα έχουν στο Έργο το ρόλο του βασικού 

χρήστη (συγκεκριμένη περιγραφή του ρόλου σε επόμενη 

παράγραφο) 



 Επισήμανση κρίσιμων επιχειρησιακών σεναρίων αλλά και 

κρίσιμων σημείων σε αυτά και επιβεβαίωση ότι τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τη λύση SAP είναι τα 

αναμενόμενα 

 Εισήγηση προς Έγκριση των ενδεχόμενων αλλαγών στις 

υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες στην κατεύθυνση 

της υιοθέτησης των αντίστοιχων  «βέλτιστων επιχειρησιακών 

πρακτικών» που προτείνονται με την εφαρμογή του SAP 

 Εισήγηση προς Έγκριση των οριζόντιων ροών και των 

συνδέσεων μεταξύ των διαδικασιών ευθύνης τους. 

 

Διαθέσιμος Χρόνος στο Έργο 

 

Οι υπεύθυνοι επιχειρησιακών διαδικασιών θα πρέπει να συμμετέχουν 

σε όλες φάσεις του Έργου και κυρίως στη φάση του εννοιολογικού 

σχεδιασμού (Business Blueprint) και του integration test. 

 

4.33  Βασικοί Χρήστες (Key Users) 

Οι βασικοί χρήστες, είναι στελέχη της Eταιρείας επιλεγμένα από τους 

Υπεύθυνους Επιχειρησιακών Διαδικασιών με άριστη γνώση των 

λειτουργιών και διαδικασιών στην περιοχή ευθύνη τους και 

αποτελούν τον βασικό φορέα αμφίδρομης μεταφοράς της γνώσης 

μεταξύ της ομάδας εργασίας του αναδόχου και του συνόλου των 

μελλοντικών χρηστών του συστήματος.  

Οι κυριότερες αρμοδιότητες των βασικών χρηστών είναι οι εξής: 



 

 Μεταφορά προς και από την Ομάδα Έργου όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών (οργάνωσης και λειτουργίας 

καθώς και ροών εργασιών και πληροφοριών) για μία ακριβή 

καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης που θα συμβάλει 

στην επιτυχημένη ανάπτυξη του νέου συστήματος 

 Βοήθεια και, όπου χρειαστεί, καθοδήγηση της ομάδας 

εργασίας στον σχεδιασμό του συστήματος για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας 

 Κατανόηση της λειτουργικότητας του λογισμικού SAP και 

των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρει, για την αποδοχή 

του βασικού σχεδιασμού και την παραλαβή του τελικού 

προϊόντος 

 Αντιμετώπιση των θεμάτων ολοκλήρωσης (integration), με 

συνολική εποπτεία των επί μέρους δομικών στοιχείων του 

συστήματος που εμπλέκονται 

 Συντονισμός των εργασιών της ομάδας και, όπου έχουν την 

σχετική αρμοδιότητα, λήψη γρήγορων αποφάσεων σε 

πιθανά θέματα αλλαγής τρόπου εργασίας 

 Επικοινωνία με την Ομάδα Διοίκησης του Έργου, όσον 

αφορά στην πρόοδο των εργασιών, στην παροχή ικανών 

πόρων και τα ανοικτά θέματα που προκύπτουν 

 Έλεγχος της τεκμηρίωσης των λειτουργιών του συστήματος, 

του υλικού εκπαίδευσης των τελικών χρηστών και των 

εγχειριδίων χρήσης 



 Διατύπωση πρόσθετων απαιτήσεων της περιοχής ευθύνης 

τους 

 Συνεργασία με τα λοιπά μέλη της ομάδας σε όλες τις φάσεις 

της ανάπτυξης και  υλοποίησης για την επίλυση κάθε 

προβλήματος 

 Αξιολόγηση των επιμέρους και τελικών παραδοτέων κάθε 

φάσης και εισήγηση στον επικεφαλής του φορέα για την 

αποδοχή τους 

 Συμμετοχή στην καταγραφή των σεναρίων και την εκτέλεση 

των εργασιών για τον έλεγχο του συστήματος κατά τη 

διάρκεια της παραμετροποίησης, μετά την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης (integration test)  και κατά τη φάση της 

μετάπτωσης στο παραγωγικό σύστημα 

 Ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών 

όπου κριθεί απαραίτητο 

 Υποστήριξη των χρηστών της Εταιρείας που 

αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα κατά το πρώτο στάδιο της 

πιλοτικής / παραγωγικής λειτουργίας. 

Διαθέσιμος Xρόνος στο Έργο 

Οι βασικοί χρήστες θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 

Έργου.  Όσο περισσότερο χρόνο ασχολούνται οι βασικοί χρήστες με 

τη λύση SAP, τόσο γρηγορότερα και καλύτερα θα γίνει η μεταφορά 

γνώσεως από τους συμβούλους SAP στους χρήστες της Εταιρείας.  

Η αυτονομία της εταιρείας μετά την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο χρόνο που θα 

ασχοληθούν οι βασικοί χρήστες με τη λύση SAP. 



4.34  Χώροι Εργασίας 

Οι χώροι εργασίας της ομάδας υλοποίησης πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Έργου και συνήθως οι ελάχιστες 

απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

 Υλικοτεχνική υποδομή για την ομάδα εργασίας 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 

 Αντιγραφικό μηχάνημα 

 Εκτυπωτές ,τουλάχιστον (1 laser, 1 dot matrix) 

 Δυνατότητα χρήσης internet & e-mail 

 

4.35 Υποδομές πληροφορικής (IT infrastructure) 

 

Για την υλοποίηση του λογισμικού SAP χρησιμοποιείται 

μηχανογραφικός εξοπλισμός αποτελούμενος από κεντρικές μονάδες 

επεξεργασίας (servers), λειτουργικό σύστημα και σχεσιακή βάση 

δεδομένων καθώς και περιφερειακός μηχανογραφικός εξοπλισμός 

(π.χ. εκτυπωτές, τερματικά συλλογής στοιχείων, κλπ). Συστήνεται 

εκτός από το σύστημα ανάπτυξης, στο οποίο αργότερα θα 

λειτουργήσει το τελικό σύστημα παραγωγικής λειτουργίας, να 

υπάρχει και δεύτερο σύστημα δοκιμών (test system), που θα 

χρησιμοποιείται τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την ανάπτυξη 

και δοκιμή σεναρίων λειτουργίας των υπό σχεδίαση επιχειρησιακών 

διαδικασιών.  

 



 

Η συνήθης αρχιτεκτονική για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα βασίζεται σ’ ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων υπολογιστών, 

υλοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα των ανοικτών συστημάτων και 

των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης (sizing) των 

υπολογιστικών μηχανών (επεξεργαστής, μνήμη, κλπ) βάσει 

συγκεκριμένων ερωτηματολογίων των Εξειδικευμένων Κέντρων 

Συνεργασίας (Competence Centers) της SAP με τους προμηθευτές 

εξοπλισμού (π.χ. Sun, IBM, Hewlett-Packard, κ.α.).  

 

Η διαστασιολόγηση λαμβάνει υπόψη της τόσο τον αριθμό χρηστών 

και την κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το μελλοντικό βαθμό 

χρήσης του συστήματος, όσο και το διακινούμενο φόρτο εργασίας 

(εγγραφές) ώστε να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά: διαθεσιμότητα, ευκολία χρήσης, χρόνοι απόκρισης, 

ασφάλεια, δυνατότητα αναβάθμισης, μεταφερσιμότητα και 

διαλειτουργικότητα    

Η εγκατάσταση και προετοιμασία του υπολογιστικού συστήματος και 

των υποδομών πληροφορικής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

έγκαιρα, ήδη από τη φάση του Business Blueprint ώστε να είναι 

έτοιμα στην επόμενη φάση της υλοποίησης.   Παράλληλα γίνεται 

σχετική εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών της Πληροφορικής. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύνταξη των προδιαγραφών ακολουθεί τις εξής βασικές αρχές: 

• Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει την 

υπολογισθείσα στη διαστασιολόγηση συνολική υπολογιστική 

ισχύ. 

• Η προτεινόμενη λύση θα έπρεπε να συνεργάζεται με το 

υπάρχον μηχανογραφικό περιβάλλον της επιχείρησης 

• Η πρόταση θα έπρεπε να περιλαμβάνει : 

o Σχηματική αναπαράσταση της προσφερόμενης λύσης. 

o Κατάλογο προσφερόμενου εξοπλισμού (parts list). 



o Κατάλογο όλων των προϊόντων λογισμικού και εργαλείων 

που θα συμπεριλαμβάνει η προσφορά. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες που θα συνοδεύουν την προσφερόμενη 

λύση 

 

4.36 Διαχείριση κινδύνου 

 

Στα πλαίσια ενός έργου υλοποίησης ERP συστήματος, 

πραγματοποιείται σε μεγάλο  βαθμό αναδιοργάνωση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών είτε υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές 

του λογισμικού είτε υλοποιώντας σ’ αυτό μία εκ των προτέρων 

ανασχεδιασμένη διαδικασία. 

 

Η εγκατάσταση και χρήση SAP σε μια μεγάλη εταιρεία επιφέρει 

πολλές αλλαγές στη λειτουργία της καθώς επίσης και στις 

καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία του προσωπικού. 

Οπότε είναι επιβεβλημένη η κατανόηση της αντίληψης των 

επερχόμενων αλλαγών και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων 

παρεμβάσεων, που θα διασφαλίσουν την καλύτερη και ομαλότερη 

μετάβαση στο νέο τρόπο λειτουργίας.  

 

Η Διεύθυνση έργου σε κάθε υλοποίηση θα πρέπει να οργανώνει μια 

ειδική ομάδα διαχείρισης αλλαγών που θα πετυχαίνει τον παραπάνω 

σκοπό.  

 



Κατά την έναρξη του κάθε έργου θα πρέπει να υπάρχει συστηματική 

και οργανωμένη καταγραφή των κινδύνων του έργου υλοποίησης 

καθώς και των ενεργειών αντιμετώπισής τους. 

 

Η ανάλυση των κινδύνων είναι το στάδιο όπου εκτιμάται η πιθανότητα 

εκδήλωσης του εντοπισμένου κινδύνου και το αντίκτυπο που θα έχει 

στο έργο αν πραγματικά εκδηλωθεί. Είναι ένας τρόπος να καθοριστεί 

η βαρύτητα του κινδύνου και με βάση αυτό να ταξινομηθούν όλοι οι 

κίνδυνοι που εντοπίστηκαν. 

 

 

Στην πορεία υλοποίησης διαφόρων έργων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό έχουν καταγραφεί σχετικοί κίνδυνοι που μπορεί να 

προκύψουν και περιγράφονται παρακάτω ταξινομημένα ως εξής . 

 

 

Στόχοι Έργου : Το έργο είναι πολύ μεγάλο και είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα αν το έργο αποτύχει, να υπάρχει 

και η πιθανότητα  αποτύχει και η επιχείρηση. Πολλές φορές η 

λειτουργική πολυπλοκότητα μιας εταιρείας  είναι εμπόδιο στην 

υλοποίηση του έργου ενώ άνθρωποι κλειδιά που γνωρίζουν την 

πολυπλοκότητα της εταιρείας σε περίπτωση αποχώρησης τους για 

οποιαδήποτε λόγο θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. 

Επιχείρηση     : το πρόγραμμα αλλάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες 

των χρηστών και οι νέες διαδικασίες και το νέο σύστημα μπορεί 

αποδειχθούν πολύ μεγάλη αλλαγή, οι χρήστες δεν θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν σε τέτοιο βαθμό αλλαγής. 



Επίσης Το hardware μπορεί να αποδειχθεί  αδύνατο να 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς εντός των χρονικών ορίων και προβλήματα 

λογισμικού (bugs) μπορεί να καθυστερήσουν ή εμποδίσουν την 

υλοποίηση 

Προσέγγιση - Οργάνωση Έργου   : το αντικείμενο του έργου δεν 

είναι σαφώς ορισμένο και συμφωνημένο, και  μπορεί στην 

πραγματικότητα το έργο να είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι 

αναμενόταν ενώ παράλληλα οι ρόλοι των συμμετεχόντων  δεν είναι 

σαφώς καθορισμένοι και έτσι μπορεί να προκύψουν επικαλύψεις, 

παραλήψεις και διαμάχες. 

Συχνά κατά την πορεία διαπιστώνεται ότι το έργο δεν θα αποδώσει 

όλες τις ανάγκες των χρηστών , ο όγκος των συναλλαγών 

(transactions) και το επίπεδο των αλλαγών να έχουν  υποτιμηθεί ,να 

μην υπάρχει διαθεσιμότητα απαραίτητων στελεχών,και γενικότερα το 

έργο να είναι πολύ σύνθετο για να πραγματοποιηθεί 

 

 

 

Εμπειρία, Εκπαίδευση & Υποστήριξη : Οι χρήστες δεν είναι 

σχετικοί με την τεχνολογία και πολλές φορές η αντίσταση των 

χρηστών κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και γενικότερα της 

συμμετοχής τους στο έργο  μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση 

και παράδοση . 

Για να γίνει σωστή διαχείριση των αλλαγών που επρόκειτο να 

επέλθουν σε μία εταιρεία η οποία θα εγκαταστήσει το SAP είναι 

χρήσιμο να απαντώνται  κάποια ερωτηματολόγια ,και μέσα από τις  



απαντήσεις να βρίσκεται ο τρόπος για την καλύτερη δυνατή 

μετάβαση από το υπάρχον σύστημα στο SAP.  

Ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο είναι το παρακάτω 

 

Α/Α Θεματική Περιοχή Ερώτηση 

1 Υφιστάμενη 

κατάσταση 

Σε ποιο βαθμό οι Διευθυντές πιστεύουν 

ότι τα οφέλη της αλλαγής θα είναι 

περισσότερα και θα αντισταθμίσουν το 

γενικό κόστος της μέχρι στιγμής 

υλοποίησής της; 

2 Σαφήνεια Έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια οι 

νέοι ρόλοι και αρμοδιότητες των 

τμημάτων; 

3 Υπεύθυνοι 

καθορισμού 

διαδικασιών 

Πόσο σίγουροι και ενθουσιώδεις είναι οι 

υπεύθυνοι διαδικασιών με την 

επερχόμενη αλλαγή; 

4 Υπεύθυνοι αλλαγής Οι υπεύθυνοι αλλαγής έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα ώστε να 

υλοποιήσουν την αλλαγή; 

5 Ανταπόκριση Πόσο ικανοί είναι οι Διευθυντές να 

χειριστούν το βαθμό αντίστασης των 

Τμηματαρχών; 

6 Οργανωτική δομή Είναι αναγκαία η οργανωτική αλλαγή σε 

επίπεδο διοικητικού προσωπικού; 



Α/Α Θεματική Περιοχή Ερώτηση 

7 Επικοινωνία Ο σκοπός της αλλαγής είναι κατανοητός 

στο προσωπικό; 

8 Εκπαίδευση και 

επιμόρφωση 

Έχει συμπεριληφθεί ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στον σχεδιασμό του πλάνου 

υλοποίησης της αλλαγής; 

9 Τρόπος Διοίκησης Η υπάρχουσα νοοτροπία διοίκησης θα 

μπορέσει να εναρμονιστεί με τα νέα 

δεδομένα που θα επιφέρει η αλλαγή; 

10 Στόχοι / Στοχοθεσία Το προσωπικό συμμετέχει στη 

διαδικασία στοχοθεσίας για τις ομάδες 

εργασίας στις οποίες ανήκει; 

11 Κίνητρα και 

επιβράβευση 

Έχει συμπεριληφθεί ένα πλαίσιο 

παροχής κινήτρων στο σχεδιασμό του 

πλάνου υλοποίησης της αλλαγής; 

12 Εξωτερικοί 

παράγοντες 

Το έργο υλοποίησης της αλλαγής είναι 

εκτεθειμένο σε εξωτερικούς παράγοντες 

οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν 

αρνητικά; 

13 Πλάνο υλοποίησης Πόσο πλήρες είναι το πλάνο 

υλοποίησης; 

14 Εταιρική κουλτούρα Σε ποιο βαθμό η επερχόμενη αλλαγή θα 

ευθυγραμμισθεί με την υπάρχουσα 

εταιρική κουλτούρα; 



  

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ευκαιρίες που δημιουργεί η εφαρμογή SAP για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης είναι πολλές και με την 

καθοριστική συμβολή της SAP HELLAS στον ελληνικό χώρο πολλές 

εταιρείες στην Ελλάδα απολαμβάνουν αυτά τα ωφέλη . 

Κάποια από τα ωφέλη συνοψίζονται ως εξής: 

• Ουσιαστική μείωση τόσο των αποθεμάτων μέσω του καλύτερου 

συντονισμού των εμπορικών και παραγωγικών λειτουργιών 

παραγγελιών, όσο και των χρόνων διεκπεραίωσης των 

εργασιών και των παραγγελιών,  μέσω του ελέγχου των ουρών 

αναμονής μπροστά από τις θέσεις εργασίας. 

• Αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο με την απαλλαγή των 

υπαλλήλων από μεγάλο φόρτο εργασίας ρουτίνας. 

• Αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας και καλύτερη 

εκμετάλλευση του  παραγωγικού εξοπλισμού από την, λόγω 

καλύτερου συντονισμού, αποφυγή νεκρών χρόνων ή άσκοπων 

υπερωριών. 

• Εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών από την ταχύτερη και 

ακριβέστερη πληροφόρηση. 

• Βελτίωση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας της 

επιχείρησης σε μεταβαλλόμενη ζήτηση και αλλαγές 

προτεραιοτήτων από τους πελάτες, μέσα από τη δυνατότητα 

ταχύτατης αναπροσαρμογής των προγραμμάτων και των 

παραγγελιών. 



• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, συντομότερους και 

συνεπέστερους χρόνους παραδόσεως. 

• Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησης μέσα από την ταχύτητα ανταλλαγής 

πληροφοριών.  Είναι δυνατός ο ενιαίος συντονισμός των 

παραγγελιών α' υλών, των εντολών παραγωγής και της 

διανομής προϊόντων, εποπτεύοντας έτσι ολόκληρη τη διακίνηση 

υλικών από την προμήθεια μέχρι την παράδοση στους πελάτες. 

Τα μεγάλα πακέτα ERP και ειδικότερα το SAP αποτελούν μονόδρομο 

για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σ' όλον τον κόσμο 

σε πολυεταιρικό περιβάλλον με πολλές διαφορετικές γλώσσες και 

νομίσματα, παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς και 

χρησιμοποιούν διαφορετικά λογιστικά συστήματα και συστήματα 

μέτρησης της απόδοσης.  
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