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ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

Τα μεγάλα τεχνολογικά βήματα τα τελευταία χρόνια βοήθησαν πολλές επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους, 

την ανάπτυξη, την αποτελεσματική διαχείριση, τη παρακολούθηση και τον έλεγχο καθώς 

και την προώθηση της βέλτιστης απόφασης διαχωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα 

ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. 

Η διπλωματική εργασία «Mine Administration Systems – Ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

Μοντέλου και Στρατηγικής»  διαπραγματεύεται την δημιουργία μίας νέας τεχνολογικής 

επιχείρησης στο κλάδο της τεχνολογίας. Η μελέτη συμπεριλαμβάνει την εξέταση 

ποικίλων θεμάτων σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο του Διατμηατικού 

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αναλύονται επιχειρησιακά και επιχειρηματικά θέματα 

όπως οι Ανθρώπινοι Πόροι, το Μάρκετινγκ, η Στήριξη και Λήψη Αποφάσεων, η 

Διοίκηση Λειτουργιών, η Χρηματοοικονομική Στρατηγική, οι Στρατηγικές Διοίκησης 

και η Λογιστική. 

Η    προτεινόμενη εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των «start-up» επιχειρήσεων 

τεχνολογίας. Στόχος της είναι η κατασκευή και προμήθεια ενός διαχειριστικού 

συστήματος ανθρώπινων πόρων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με έμφαση στη 

στήριξη και λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

των λατομείων και ορυχείων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω  συνεντεύξεων με 

στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τεχνικών εταιρειών σε 

συνδυασμό με διετές εργαστηριακή μελέτη τεχνικών θεμάτων. Η μελέτη ανέδειξε την 

αναγκαιότητα εισαγωγής νέων τεχνολογικών συστημάτων τα οποία θα εκσυγχρονίσουν 
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τις διαδικασίες κατά τις οποίες εκτελούνται συγκεκριμένες και γενικές λειτουργίες αυτών 

των επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με την έρευνα, οι  επιχειρήσεις του κλάδου  χρησιμοποιούν σύγχρονα 

συστήματα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων μόνο στα οικονομικά τους τμήματα. 

Τα υπόλοιπα τμήματα δεν κάνουν χρήση προηγμένων συστημάτων διότι οι διαθέσιμες 

τεχνολογίες δεν  εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές 

διεργασίες τους να πραγματοποιούνται με χρονοβόρες διαδικασίες χωρίς να υπάρχει 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. 

Η υπο-σύσταση εταιρεία στοχεύει προσεκτικά ένα τμήματα της αγοράς με σκοπό την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της. Η ιδέα του διαχειριστικού συστήματος 

«Mine Administration Systems» δεν παρουσιάζει ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα. Οι 

λειτουργείες του συστήματος   οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή την μελέτη αποτελούν 

τεχνολογικά επιτεύγματα της προηγούμενης δεκαετίας, χωρίς ωστόσο να έχουν πρακτική 

εφαρμογή στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων.Το «Mine Administration Systems»  

εξειδικεύει της χρήσης της  υπάρχουσας τεχνολογίας για ένα συγκεκριμένο κλάδο και 

την εξυπηρέτηση των αναγκών του, δημιουργώντας μία στοχευμένη στρατηγική 

μάρκετινγκ προώθησης προϊόντος «niche marketing».  

Στην μελέτη εξετάζονται όλα τα οικονομικά και ανταγωνιστικά κριτήριά με σκοπό την 

επιλογή του κατάλληλου  εισοδηματικό, προσεγγίζεται η τάση της αγοράς και των 

επιχειρήσεων να συνάπτουν συνεργασίες με τρίτους για την παραγωγή συγκεκριμένων 

εργασιών «outsourcing». Ταυτόχρονα η μελέτη εξετάζει τον εταιρικό τρόπο λειτουργείας 

και επικεντρώνεται στον διοικητικό σχεδιασμό της επιχείρησης με έμφαση στην 

οργάνωση και διοίκηση, ορίζει την νομική της μορφή και εξετάζει τις 

χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες τα επόμενα πέντε έτη. Για το σκοπό αυτό 
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πραγματοποιούνται τρείς βασικές υποθέσεις σεναρίων, το αισιόδοξο, το μέσο και το 

απαισιόδοξο σενάριο τα οποία εξετάζουν και προτείνουν μέτρα και στρατηγικές 

ανάλογες με την τάση της αγοράς και την επιτυχία του εγχειρήματος. Η εξέταση των 

δαπανών και των εσόδων ανά σενάριο συνυπολογίζονται για την ανάλυση του νεκρού 

σημείου το οποίο ορίζει τις κεφαλαιακές ανάγκες της επιχείρησης.  

Η μελέτη ολοκληρώνετε με το κεφάλαιο «Συμπεράσματα και Προτάσεις» το οποίο 

εξετάζει συνοπτικά την ίδρυση της επιχείρησης και την αναγκαιότητα ύπαρξής της. 

Παρουσιάζει τα ευρήματα των προηγούμενων κεφαλαίων και ολοκληρώνει τις προτάσεις 

για το σχέδιο δράσης. Σημαντικά στοιχεία  και σχετικές πληροφορίες για τις δυνατότητες 

επένδυσης ξένων κεφαλαίων εξετάζονται ανά σενάριο  δίνοντας στον αναγνώστη την 

δυναμική της επιχείρησης τα προσεχή έτη. 
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1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι συγγραφείς του βιβλίου «Essentials of strategic management» David Hunger & 

Thomas. L. Wheelen αναφέρουν ότι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο 

στρατηγικού management ξεπερνούν σε απόδοση αυτούς που έχουν άγνοια του όρου.   

Επί της συνέχειας στην βιβλιογραφία σχολιάζουν και στηρίζονται στην υπόθεση ότι μία 

επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να ακολουθεί στρατηγικές βασισμένες στο ένστικτο 

και την διαίσθηση του εκάστοτε «manager» από τη στιγμή που θα καταλαμβάνει η ίδια 

έναν υπολογίσιμο χώρο στην αγορά. Μία επιχείρηση οφείλει να περιλαμβάνει στοιχεία 

όπως όραμα, αποστολή και στόχους στο μοντέλο του στρατηγικού «management». 

Εξετάζοντας τα ουσιώδη  στοιχεία πραγματοποιείται μία προσέγγιση σχεδιασμού 

υλοποίησης των στόχων αυτών. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ή «business plan» της 

επιχείρησης αποτυπώνεται στα παρακάτω κεφάλαια  σύμφωνα με τη συλλογή των 

στοιχείων  από εργαστηριακές δοκιμές, συνεντεύξεις και εργασιακή εμπειρία των 

τελευταίων ετών.  

 

1.2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Σημαντικό κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας αποτελεί η ονομασία και το λογότυπο της 

ως μέσο επικοινωνίας (Σιωμίκος, Γ. (2004)). Το «brand name» χαράσσει την φιλοσοφία 

και τον τρόπο εργασίας της επιχείρησης. Σχετικά με την εταιρεία που εξετάζεται σε αυτή 

την εργασία προτείνεται η λατινική γραφή τριών χαρακτήρων οι οποίοι παρουσιάζουν  

το τι πραγματεύεται η επιχείρηση. Το όνομα «MAS» εν συντομία των αγγλικών λέξεων 

Mine Administration Systems αποτυπώνει το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης, 
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των οποίων στοιχεία αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους. Ένα προσχέδιο του 

λογότυπου παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Το λογότυπο συμπεριλαμβάνει τα 

αρχικά των λέξεων Mine Administration Systems και ένα γραμμικό σχήμα το οποίο 

αποτυπώσει την μορφή ενός κυκλώματος ή μιας σύνδεσης. 

 

Εικόνα 1.1 – Λογότυπο «Mine Administration Systems» 

1.3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ 

Η τοποθεσία είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας κόστους και κέρδους, 

επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, το μέγεθος επαφής με τους πελάτες, ενώ 

η επιλογή της οφείλει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση του οφέλους (Heizer, J. & Render 

B. (2007)). Κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης η περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελεί πρώτη 

επιλογή για την τοποθεσία της επιχείρησης.  

Το 2001 δημιουργήθηκε η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ στη περιοχή της 

Θέρμης Θεσσαλονίκης  με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 

Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)  και σκοπό την ανάπτυξη Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής 

Τεχνολογίας.  Σ’ αυτήν συμμετέχουν οι σημαντικότερες εταιρίες πληροφορικής της 

Βορείου Ελλάδος και αρκετοί Φορείς και Οργανισμοί της πόλης . Στόχος της εταιρείας 

είναι να ενταχθεί στην «Θερμοκοιτίδα» της Τεχνόπολη. 

Η Θερμοκοιτίδα έχει πρωταρχικό στόχο την παροχή απαραίτητων υποδομών, 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και χρηματοδοτικών επενδυτικών σχεδίων σε καινοτόμες 

εταιρίες προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητά τους στην αγορά. 

Επιπλέον παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις  και υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται 



1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mine Administration Systems 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Executive MBA 3 

για την λειτουργεία της εταιρείας ελαχιστοποιώντας το απαιτούμενο κεφάλαιο έναρξης 

της δραστηριότητας τους. Σύμφωνα με την Τεχνόπολη ΑΕ οι σημαντικές παροχές 

διακρίνονται στις:  

 Γραφειακές εγκαταστάσεις (χώροι διαφόρων μεγεθών)  

 Πρόσβαση σε συνεδριακές αίθουσες και αίθουσες επαγγελματικών συναντήσεων  

 Γενικές υπηρεσίες (υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο, φωτοτυπικό μηχάνημα, 

προβολέα πολυμέσων, διαδραστικό πίνακα, τηλεοράσεις, ευρυζωνική σύνδεση 

στο διαδίκτυο)  

 Υπηρεσίες υποστήριξης Επιχειρήσεων (κατάρτιση νέων επιχειρηματιών, 

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.α.)  

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταβίβασης γνώσης και εμπειρίας (mentoring)  

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες (σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, στρατηγικές 

marketing)  

 Χρηματοοικονομική στήριξη  

 Ευκαιρίες για εγχώρια και διεθνή δικτύωση 

Πέραν των παραπάνω πλεονεκτημάτων η πόλη της Θεσσαλονίκης παρέχει άριστες 

συγκοινωνιακές δυνατότητες. Η γεωγραφική θέση της πόλης καθιστά εύκολη πρόσβαση 

στην Εγνατία οδό,  την Εθνική οδό ενώ το Αεροδρόμιο Μακεδονία παρέχει άμεση 

πρόσβαση στους «μεγάλους παίκτες» της αγοράς. Σύμφωνα με τις μελέτες του Σύνδεσμο 

Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων «ΣΜΕ» και της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ 

«ΔΕΗ», οι κύριοι πελάτες δραστηριοποιούνται στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, 

Χαλκιδικής και Δράμας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς σε Βαλκανικές 

χώρες οι οποίες αποτελέσουν αγορές για την πώληση των υπηρεσιών της επιχείρησης.  

Υπό εξέταση  τίθεται το θέμα της δημιουργίας υποκαταστήματος στην νότια Ελλάδα για 
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την εξυπηρέτηση των πελατών της Μεγαλόπολης Πελοποννήσου. Η εξέταση θα 

πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό στάδιο.     

 

Εικόνα 1.2 Χάρτης Βορείου Ελλάδας και τοποθεσίες πελατών  

Πηγή: (Google Maps (2012)) με σχόλια μελετητή  

 

1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ 

Για την καλύτερη και πιο ευέλικτη διαχείριση της εταιρείας προτείνεται η σύσταση 

ανώνυμης εταιρείας με συμμέτοχή της ομάδας εργασίας στη μετοχική σύνθεση. Η 

ανώνυμη εταιρεία είναι η επιχείρηση του μεγάλου κεφαλαίου και προσφέρει στην 

επιχείρηση σπουδαία υπεροχή έναντι των άλλων μορφές επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Η ανώνυμη εταιρεία εμπνέει αυξημένη εμπιστοσύνη στον κύκλο των 

συναλλασμένων µε αυτήν (τράπεζες προμηθευτές, πελάτες),   η ευθύνη των μετόχων 

απέναντι στους δανειστές της περιορίζεται στο ύψος της συμμετοχής τους σε αυτήν, έχει 

Μελλοντικοί Πελάτες 

Άμεση Πελάτες

ΕΔΡΑ 
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φορολογικά πλεονεκτήματα, και εξασφαλίζει τις καλές σχέσεις μεταξύ των μετόχων 

(Λαζαρίδης, Τ. Γ. & Παπαδόπουλος, Λ. Δ. (2005)). 

Υπό εξέταση τίθεται το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό 

σχήμα  ο οποίος θα συνεισφέρει επενδυτικά στην επιχείρηση απαλλάσσοντας την από  

απαιτήσεις  δανεισμού. Ο ιδανικός στρατηγικός επενδυτής προέρχεται από τον χώρο της 

τεχνολογίας με κατάλληλο δίκτυο πωλήσεων-service έτσι ώστε να μειώσει τις απαιτήσεις 

καινούργιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό  και «Brand Name» για την 

άμεση εξασφάλιση εμπιστοσύνης των πελατών.  

 

1.5 ΣΤΟΧΟΙ 

Οι εταιρεία οφείλει να θεσπίσει τους στόχους από πρωταρχικά στάδια λειτουργείας της. 

Οι στρατηγικές οι οποίες θα θεσπίσουν τα διοικητικά στελέχη θα προσαρμοστούν 

σύμφωνα με τους στόχους της και θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους  στο μεσο-

μακροπρόθεσμο  σχεδιασμό. Οι τρείς ουσιαστικοί στόχοι περιγράφονται ως εξής: 

1. Δημιουργία λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  οι οποίοι αφορούν την 

διαχείριση πόρων (μηχανολογικός εξοπλισμός, υπάλληλοι, διαχείριση αποθήκης και 

εφοδιασμού υγρών καυσίμων)  σε στοχευόμενη αγορά (τεχνικές εταιρείες με 

ιδιωτικό στόλο) 

2. Πωλήσεις των υπηρεσιών  

3. Τεχνική Υποστήριξη και συντήρηση (after sales) 
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1.6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ 

Αποστολή της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών εκσυγχρονισμένης 

μηχανογράφησης οι οποίες σκοπεύουν στην βελτίωση της γενικής λειτουργίας, την 

εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την μείωση του λειτουργικού κόστους  των 

επιχειρήσεων που πραγματοποιούν μεταφορές υλικών σε μη χαρτογραφημένες περιοχές.  

Όραμα της εταιρείας είναι η δημιουργία διαχειριστικού συστήματος το οποίο θα είναι 

απαραίτητο για την λειτουργία των επιχειρήσεων στους περιγραφόμενους κλάδους τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

 

1.7 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

1.7.1 Ανταγωνιστική	τιμολογιακή	πολιτική	

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ως στόχο την αντικατάσταση υφιστάμενων 

λειτουργιών με νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες χαμηλού κόστους. Η τιμολογιακή 

πολιτική που διαμορφώνεται μειώνει το λειτουργικό κόστος των πελατών ενώ λαμβάνει 

υπόψη το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των υπηρεσιών και του μελλοντικού 

ανταγωνισμού (Σουμπενιώτης, Δ. (2012)).   

1.7.2 Ευκολία	στη	χρήση	

Η δυσκολία προσαρμογής του προσωπικού σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες αποτελεί 

παράγοντα που ενδεχομένως να εμποδίσει την είσοδο τους στη σχετική αγορά. Έχοντας 

αναλύσει τις ικανότητες του προσωπικού που θα διαχειρίζεται το πληροφοριακό 

σύστημα, το περιβάλλον χρήσης του οφείλει να προσαρμοστεί στις ελάχιστες απαιτήσεις 

σε γνώση ενός χρήστη. Στόχος του τμήματος εξέλιξης αποτελεί η δημιουργία λογισμικού 
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το οποίο  προϋποθέτει  ελάχιστη διαδικασία εκμάθησης χρήσης του. Επιπλέον  η εταιρεία 

επιβάλλεται να κινηθεί στην κατεύθυνση   δημιουργίας εξοπλισμού η οποία δεν απαιτεί 

εγκατάσταση παρά μόνο τοποθέτηση στην καμπίνα ενός οχήματος. 

1.7.3 Υψηλής	ποιότητας	συστήματα		

Κατανοώντας τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των εργοταξίων (σκόνη, κραδασμοί 

ακραίες  θερμοκρασίες) έχει πραγματοποιηθεί η ανάλογη πρόβλεψη για τις προδιαγραφές 

των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία των ηλεκτρονικών 

συσκευών. Τα υλικά επιλέγονται βάση ποιοτικής ανάλυσης ενώ η επιχείρηση σκοπεύει 

να ορίσει  συστήματα ελέγχου ποιότητας κατασκευής. Η ποιότητα όλο και περισσότερο 

διαμορφώνεται ως διαφοροποιητής στο πεδίο της αγοράς. Κατά επέκταση οι επιχειρήσεις 

με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απολαμβάνουν ευδιάκριτο πλεονέκτημα 

ανταγωνιστικότητας έναντι των επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα 

(Τσιότρας, Γ., (1997)). Όσον αφορά τους ενδογενείς εταιρικούς παράγοντες η χρήση 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας οδηγούν στην ελάττωση ανεξάρτητων επιθεωρήσεων 

και στην αποσαφήνιση των διεργασιών. 

1.7.4 Τεχνική	Υποστήριξη	

Η επιχείρηση θα είναι σε θέση να παρέχει  δύο μεθόδους τεχνικής υποστήριξης, της 

τηλεφωνικής και της «επί τόπου» επίσκεψης στο χώρο του πελάτη, ανάλογα όπως αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Εκτός από την άμεση τεχνική υποστήριξη σε θέματα λογισμικού η 

εταιρία  θα παρέχει εξοπλισμό αντικατάστασης στους πελάτες. Ο εξοπλισμός 

αντικατάστασης θα διατίθεται στους πελάτες από την έναρξη της συνεργασίας και στόχος 

αυτής της πρακτικής είναι η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής  ελαττωματικού 

εξοπλισμού χωρίς καθυστερήσεις σε περίπτωση δυσλειτουργίας.  
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1.7.5 Διασφάλιση	Δεδομένων		

Η εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει την προστασία και την ακεραιότητα όλων των 

δεδομένων παρέχοντας αποθηκευτικό χώρο «database server» υψηλής κωδικοποίησης 

για την αποφυγή κακόβουλων πράξεων σε συνδυασμό με απαιτούμενα αντίγραφα 

ασφαλείας . Στους πελάτες δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύουν τα δεδομένα σε server 

τις επιλογής τους με δική τους ευθύνη. Η εταιρεία θα συνάπτει συμφωνίες 

εμπιστευτικότητας με τους πελάτες της καθώς και με όλους τους υπαλλήλους με σκοπό 

την τήρηση εχεμύθειας και ευγενούς ανταγωνισμού των πελατών της.  

1.7.6 Δημιουργία	ανταγωνιστικού	πλεονεκτήματος	

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο κατέχει η επιχείρηση σήμερα δημιουργείται 

από την έλλειψη ανταγωνισμού καθώς δεν υπάρχει κάποια παρόμοια υπηρεσία και ως εκ 

τούτου αυτό το εγχείρημα θεωρείται ότι δημιουργεί μία καινούργια αγορά. Περεταίρω οι 

δημιουργοί του πληροφοριακού συστήματος βρίσκονται σε διαδικασίες κατοχύρωσης 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άμεσος σκοπός τους είναι η κατοχύρωση πατέντας τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο χρόνος εισόδου του πληροφοριακού συστήματος 

στην αγορά είναι καίριας σημασίας για την διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία ενώ η κατοχύρωση πατέντας θα 

διασφαλίσει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα την απαγόρευση εισόδου 

ανταγωνιστών στον κλάδο που θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  
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2.0 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για τον ορθό σχεδιασμό των υπηρεσιών του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος 

MAS πραγματοποιήθηκε ανάλυση όλων των λειτουργιών μίας επιχείρησης στον κλάδο 

των ορυχείων και λατομείων από την οποία προκύψαν και οι προτεινόμενες λύσεις. Το 

πληροφοριακό σύστημα MAS αποτελείται από ηλεκτρονικές συσκευές και συνοδεύεται 

από λογισμικό. 

 

2.1.1 Ηλεκτρονικός	Εξοπλισμός	

Οι ηλεκτρονικές συσκευές εγκαθίστανται σε όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό των 

πελατών. Η εγκατάσταση στον εξοπλισμό των πελατών είναι μόνιμη ενώ η εγκατάσταση 

στον εξοπλισμό των συνεργατών τους είναι προσωρινή (δεν απαιτεί εγκατάσταση παρά 

μόνο η τοποθέτηση μίας συσκευής στην καμπίνα του οχήματος)  έτσι ώστε να 

πραγματοποιείται άμεσα η έναρξη ή διακοπή συνεργασίας μαζί τους. 

Η συσκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό κουτί το οποίο συμπεριλαμβάνει έναν 

κύκλωμα RF πομποδέκτη (τεχνολογία επικοινωνίας κοντινών αποστάσεων), ένα 

κύκλωμα 3G DATA (αποστολή πληροφοριών στη βάση δεδομένων μέσω δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας), ένα κύκλωμα GPS (γεωμετρικός εντοπισμός τοποθεσίας μέσω 

δορυφόρου), μια οθόνη LCD (παρουσίαση δεδομένων) και δύο διακόπτες οι οποίοι 

μπορούν να εγκατασταθούν είτε στο κουτί είτε στο σασί της καμπίνας για εύκολη 

πρόσβαση και χρήση (Radio Society of Great Britain, (2005)). Η συσκευή λειτουργεί 

συνδεδεμένη στην υποδοχή του αναπτήρα ή στον πίνακα του οχήματος καθώς και με 
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μπαταρία μακράς διάρκειας για την αποφυγή προβλημάτων στην τροφοδοσία ρεύματος. 

Στη συσκευή υπάρχει επιπλέον υποδοχή για την δυνατότητα σύνδεσής στο «CANBUS» 

των οχημάτων (ανάλογα με το μοντέλο) το οποίο παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τα 

οχήματα (θερμοκρασία-στροφές κινητήρα, σχέση ταχυτήτων, άνοιγμα κλείσιμο πόρτας, 

καύσιμα κτλ) (ISO 11898-1:2003). Σε εξέλιξη βρίσκεται η διασύνδεση με φωτογραφική 

μηχανή η οποία θα τοποθετείτε στους φορτιστές των οχημάτων και θα καταγράφει όλες 

τις διαδικασίες, στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους πελάτες σε περίπτωση 

διαφωνίας με κάποιον συνεργάτη τους.  

2.1.2 Λογισμικό	

Το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος βασίζεται στα πρότυπα της τεχνολογίας 

«SaaS» Software as a Service η οποία χρησιμοποιεί την υπηρεσία «cloud»  (η εφαρμογή 

εκτελείται διαδικτυακά χωρίς εγκατάσταση) και αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία 

στον τομέα των λογισμικών (Software & Information Industry Association, (2001)). 

Αυτό παρέχει την δυνατότητα της χρήσης του λογισμικού από οποιοδήποτε υπολογιστή 

ή φορητή συσκευή χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση λογισμικού με πρόσβαση 

στο διαδίκτυο δίνοντας απεριόριστη ευελιξία στους πελάτες και διατηρώντας την 

ακεραιότητα των δεδομένων από προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάσει ένας Η/Υ 

(ιοί Η/Υ, καταστροφή σκληρού δίσκου κτλ). Σκοπός του λογισμικού είναι η παρουσίαση 

δεδομένων τα οποία καταγράφοντα από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του MAS  σε «Live» 

χρόνο (χωρίς καθυστέρηση), καθώς και η εισαγωγή δεδομένων  (πχ το MAS είναι σε 

θέση να γνωρίζει ότι ένα φορτηγό είναι στο συνεργείο μέσω της χρήσης GPS πόση ώρα 

ήταν εκεί πληροφορίες οι οποίες καταγράφοντα αυτόματα, ενώ ο υπεύθυνος συνεργείου 

οφείλει να δήλωση την βλάβη και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, το κόστος επισκευής 

καταγράφεται αυτόματα εφόσον τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν υπήρχαν στο σύστημα 

διαχείρισης αποθήκης του MAS). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της απευθείας 
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ενημέρωσης μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων για ανώμαλη λειτουργία του 

εργοταξίου (πχ καθυστερημένη έναρξη λειτουργία  εργοταξίου, ανεπαρκής παραγωγή 

κτλ).   

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ MAS 

Η γενική λειτουργία του MAS έχει ως στόχο την διασύνδεση των  τμημάτων τεχνικών 

εταιρειών, μέσω της αυτόματης καταγραφής και μεταφοράς πρωτογενών πληροφοριών 

καθώς και την επεξεργασία τους όπως αυτά απεικονίζονται στο  σχέδιο 2.1. Σε αυτό το 

σχέδιο δεν πραγματοποιείται η διαβάθμιση των χρήσεων των διαφορετικών συστημάτων 

σε σχέση με τις θέσεις εργασίας παρά μόνο οι βασικές λειτουργίες της επιχείρησης.  

Ανάλογα με την θέση εργασίας θα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στην ανάγνωση των 

δεδομένων (ουσιαστικές πληροφόρηση για την διοίκηση, απόκρυψη δεδομένων ή 

στοιχείων σε χαμηλού επιπέδου εργασιακές θέσεις).  
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Σχήμα 2.1 – Διασυνδεσιμότητα τμημάτων με χρήση του MAS 

 

 

2.2.1 Τμήμα	παραγωγής	

Στο τμήμα παραγωγής το MAS καταγράφει όλα τα δρομολόγια και τις φόρτωσης υλικών 

που πραγματοποιούνται σε ένα εργοτάξιο χωρίς χαρτογράφηση (χάρτες χωρίς δρόμους ή 

ταχεία μεταβαλλόμενες καταστάσεις)  όπως τα ορυχεία και τα λατομεία ή η κατασκευή 

ενός νέου δρόμου. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η επιχείρηση προσμετρά την απόδοση 

του έργου των υπαλλήλων και των συνεργατών και τιμολογεί τις υπηρεσίες οι οποίες 

προκύπτουν κατά την διάρκεια ενός έργου. Η ακρίβεια των καταγραφών αποτελεί το 

μόνο στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση αλλά και για την ακρίβεια 

απόδοσης και ανταγωνιστικότητας. Η ενημέρωση του υπεύθυνου του έργου κατά τη 
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διάρκεια της λειτουργίας της παραγωγής πραγματοποιείται σε «live» χρόνο. Όσο πιο 

άμεση είναι η ενημέρωση δυσλειτουργίας της παραγωγής τόσο πιο άμεση θα είναι και η 

αντίδραση της διεύθυνσης ή του εργοταξιάρχη στην διευθέτηση του προβλήματος. Αυτά 

τα δεδομένα παρουσιάζονται σε μορφή τεχνικών εκθέσεων με σκοπό την βέλτιστη λήψη 

αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού. 

2.2.1.1 Χαρακτηριστικά	δρομολογίων		

Όλες οι πληροφορίες όπως αριθμός δρομολογίων ταξιδιού, μέσης ταχύτητας, μέγιστης 

ταχύτητας, χιλιομετρικής απόστασης,  ωραρίων λειτουργίας καθώς και ο δείκτης 

οδηγικής συμπεριφοράς καταγράφονται αυτόματα και αποστέλλονται στη βάση 

δεδομένων.   

2.2.1.2 Γεωγραφική	αποτύπωση	τοποθεσίας	στόλου	

Ενημέρωση και χαρτογράφηση όλων το δρομολογίων που πραγματοποιούν τα οχήματα 

της εταιρείας κατά την διάρκεια λειτουργίας. Άμεση ενημέρωση μετακινήσεις οχήματος 

από μη εξουσιοδοτημένο χειριστή ή σε χρονική στιγμή εκτός ωραρίου λειτουργίας του 

εργοταξίου.       

2.2.2 Τεχνικό	Τμήμα	

Το MAS αναλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων παραγωγής με σκοπό την 

κοστολόγηση των έργων υπό εκτέλεση καθώς και τον μελλοντικών έργων που 

ενδιαφέρουν την εταιρεία. Μέσω της διασυνδεσιμότητα της οποίας παρέχει το MAS 

παρέχει μία πλήρη εικόνα των εξόδων και εσόδων με σκοπό να προσαρμόσει και να 

αξιολογήσει την τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης σε ότι αφορά τα τεχνικά έργα. 

Η πληροφόρηση συμπεριλαμβάνει την μισθοδοσία, έξοδα λειτουργίας παραγωγής και 

συντήρησης εξοπλισμού, πάγια έξοδα της επιχείρησης, υποχρεώσεις κτλ.  
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2.2.3 Διαχείριση	Καυσίμου	

Το σύστημα διαχείρισης καυσίμου δημιουργεί ένα ασφαλή περιβάλλον στην 

πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών που αφορούν τα καύσιμα μίας εταιρείας και 

διεξάγονται σε καθημερινή βάση. Διασφαλίζει ότι όλες οι παραδώσεις οι οποίες 

πραγματοποιούνται στις δεξαμενές τις εταιρείας καθώς  και όλες οι διανομές οι οποίες 

πραγματοποιούνται από τα βυτιοφόρα της εταιρείας στα εργοτάξια καταγράφονται 

ποσοτικά και χρονικά αυτόματα. Η διαχείριση βασίζεται στην εγκατάσταση ειδικού 

εξοπλισμού στις δεξαμενές και τα βυτιοφόρα της εταιρείας. Κατά την διάρκεια της 

παράδοσης καυσίμου από την πετρελαϊκή εταιρεία καταγράφεται η υπάρχουσα ποσότητα 

καυσίμου στην δεξαμενή και η ποσότητα παραδοτέου καυσίμου μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. Για την διευκόλυνση της συναλλαγής η παραδοτέα ποσότητα ανάγεται 

στην θερμοκρασία των 17 Co  η οποία είναι η θερμοκρασία τιμολόγησης (η πληροφορία 

αυτή προκύπτει από της συμβάσεις τι οποίες υπογράφουν οι επιχειρήσεις με τις 

πετρελαϊκές). Με αυτήν την διαδικασία ταχτοποιούνται τα στοιχεία του τιμολογίου 

καυσίμου.  Επιπλέον η χρήση μέτρων ασφαλείας αποτρέπει την εξαγωγή καυσίμου από 

την δεξαμενή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Αντίστοιχα στα βυτιοφόρα 

πραγματοποιείται εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού καταγραφής όλων των συναλλαγών 

που πραγματοποιούνται κατά τη διανομή καυσίμου στα εργοτάξια. Οι συναλλαγές 

πραγματοποιούνται κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων στα βυτιοφόρα με την εισαγωγή 

ειδικού μαγνητικού κλειδιού που παρέχετε σε όλους τους λήπτες καυσίμου. Οι 

καταγραφές αναφέρουν πληροφορίες όπως, οδηγός βυτιοφόρου, λήπτης καυσίμου, 

ακριβής ώρα και τοποθεσία συναλλαγής. Η εξαγωγή καυσίμου δεν είναι δυνατή από μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
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2.2.4 Τμήμα	Αποθήκης	και	Συνεργείου	

Το σύστημα αποθήκης και συνεργείου συνεργάζεται με τα συστήματα διαχείρισης 

καυσίμου και καταγραφών. Σκοπός αυτού του συστήματος δεν είναι μόνο η καταγραφή 

των λειτουργιών του τμήματος συνεργείου και η διαχείριση της αποθήκης τα οποία 

καταγράφονται από το σύστημα έτσι ώστε να υπάρχει αναλυτικό αρχείο ανά εξοπλισμό 

και ανά χειριστή  αλλά και το πως αυτά σχετίζονται και με τα υπόλοιπα τμήματα. Η 

προσπάθεια διερεύνησης πολλαπλών παραμέτρων του MAS κατατάσσεται στα 

συστήματα «business intelligence» τα οποία τροφοδοτούν την διοίκηση με πληροφόρηση 

που πραγματοποιείται κατόπιν ανάλυσης στοιχείων.  

 

2.2.5 Τμήμα	Ανθρωπίνων	Πόρων	

Η ποιητική και ποσοτική πληροφόρηση που παρέχεται στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων 

μέσω του πληροφοριακού συστήματος MAS βοηθάει στην μισθοδοσία και την 

τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι εξειδικευμένες καταγραφές βοηθούν το τμήμα 

στην δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας των υπαλλήλων σύμφωνα με το πόσο 

αποτελεσματικά δουλεύουν σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο (πχ συχνές ζημίες 

εξοπλισμού) που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Η ανάλυση βοηθάει στη διαχώριση 

ποιοτικών συνεργατών και υπαλλήλων με σκοπό την προώθηση ποιοτικής και ποσοτικής 

εργασίας. 

 

2.2.6 Οικονομικό	τμήμα	

Στόχος του MAS είναι η ηλεκτρονική μεταφορά όλων των δεδομένων που προκύπτουν 

από τα υπόλοιπα τμήματα. Μέσω της χρήσης του συστήματος MAS τα δεδομένα τα 
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οποία προκύπτουν από άλλα τμήματα της επιχείρησης όπως η παραγωγής, προμηθειών 

και ανθρωπίνων πόρων μεταφέρονται και εισάγονται αυτόματα στο λογιστικό 

πληροφοριακό σύστημα των τεχνικών επιχειρήσεων. Τα δεδομένα που προκύπτουν από 

άλλα τμήματα τα οποία περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν θα εισάγονται 

από τα αρμόδια τμήματα και θα χρησιμοποιούνται και από το λογιστήριο.    
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3.0 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 

3.1.1 Τύπος	Προϊόντος	

Οι υπηρεσίες του MAS προσεγγίζονται ως ένα συμπληρωματικό προϊόν στους κλάδους 

της εξόρυξης ορυκτών πόρων και κατασκευών (δεν πραγματοποιείται ανάλυση του 

κατασκευαστικού κλάδου σε αυτήν την έκθεση) με την έννοια ότι αντικαθιστά 

απαραίτητες λειτουργίες που πραγματοποιούνται από τους πελάτες της με νέες σύγχρονες 

διαδικασίες.  

3.1.2 Μορφές	Ζήτησης	

Η μορφή ζήτησης των υπηρεσιών του MAS ορίζεται ως ελαστική διότι μία υπερβολική 

αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική της υπηρεσίας μπορεί να ωθήσει τους πελάτες να 

στραφούν στις παλαιού τύπου μεθόδους για την πραγματοποίηση των υπο-

αντικατάσταση λειτουργιών. Ο κλάδος των ορυκτών πόρων ορίζεται ως μία μορφή 

πλήρους ανελαστικότητας, για παράδειγμα οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας δεν θα 

μεταβάλουν την ζήτηση ενεργείας στον κλάδο της βιομηχανίας (Ferguson, K. (2004)). 

Περεταίρω η μείωση των κοιτασμάτων των ορυκτών θα αυξήσει την ζήτηση και θα 

ωθήσουν τις τιμές ανοδικά.    

3.1.3 Ρυθμός	ανάπτυξης	κλάδου	ορυκτών	πόρων	

Στο γράφημα 3.0 παρατηρείται σταθερός ρυθμός ανάπτυξής του κλάδου των ορυκτών με 

εξαίρεση το 1990, 1998, 2001 και 2008 λόγω της ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας της 

Αμερικής αυτά τα έτη.  
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Γράφημα 3.0 Ρυθμός ανάπτυξης ορυκτών  

Πηγή: US Department of Geological Survey (2011) 

 

Γράφημα 3.0α Ρυθμός ανάπτυξης παραγωγής Πηγή: ΔΕΗ ΑΕ 
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Εστιάζοντας στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο των λιγνιτορυχείων, ενώ 

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των απαιτήσεων της  παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας τόσο της οικιακής όσο και της επαγγελματικής  η εξόρυξη κοιτασμάτων είναι 

σταθερή τα τελευταία δύο έτη λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την χώρα  . 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του προβλήματος της χώρας αυτή η μελέτη δεν θα 

συμπεριλάβει κάποιο ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος θα ήταν φυσιολογικός υπό άλλες 

συνθήκες και θα αρκεστεί σε σταθερά μεγέθη για την επόμενη πενταετία. Όσον αφορά 

τον κύκλο ζωής της συγκεκριμένης αγοράς η έρευνες δείχνουν ότι τα λιγνιτικά 

κοιτάσματα θα εξυπηρετούν την   Ελλάδα τα επόμενα 45 έτη. 

3.2 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η στοχοποίηση των υπηρεσιών της εταιρίας συμπεριλαμβάνει τους κλάδους 

επιχειρήσεων που  διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό την μεταφορά υλικών 

και ειδικότερα σε αυτές που εκτελούν διανομές σε περιοχές που είναι αδύνατη η 

καταγραφεί τους λόγω των συνθηκών.   Τέτοιοι κλάδοι είναι οι κλάδοι που ασχολούνται 

με την εξόρυξη ορυκτών καθώς και ο κατασκευαστικός κλάδος. Η δυνατότητες του 

πληροφοριακού συστήματος δεν περιορίζονται μόνο   σε αυτούς τους κλάδους αλλά και 

γενικότερα σε διαφόρους κλάδους που απαιτούν «logistics» παρόλα αυτά για το σκοπό 

αυτού του επιχειρησιακού σχεδιασμού δεν θα συμπεριληφθούν στοιχεία από άλλους 

κλάδους και έμφαση θα δοθεί στον κλάδο των ορυκτών και ιδιαιτέρα στα λιγνιτικά 

κοιτάσματα τα οποία επανεξετάζονται από την ευρωπαϊκή κοινότητα λόγω της 

απαίτησης της μείωσης της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια μετά το 

πρόσφατο ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία   και της 

αδυναμίας στήριξης της ευρωπαϊκής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μόνο. Λόγω της 

ετερογένειας τρόπου λειτουργίας των ορυχείων ανά την Ευρώπη η ανάλυση που θα 
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πραγματοποιηθεί σε αυτό το στάδιο αφορά στοιχεία μόνο από την ελληνική αγορά 

λιγνιτορυχείων. 

3.2.1 Τομέας	Λιγνιτορυχείων	Ελλάδας	

Σήμερα, οι 8 λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ αποτελούν το 42% της εγκατεστημένης ισχύος 

της και παράγουν το 56% περίπου της καθαρής ηλεκτρικής παραγωγής σύμφωνα με την 

ΔΕΗ ΑΕ. Τα κυριότερα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές 

Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας με υπολογισμένο απόθεμα 1,8 δις τόνους, στην 

περιοχή της Δράμας με απόθεμα 900 εκ. τόνους και στην περιοχή Ελασσόνας με 169 εκ. 

τόνους. Επίσης στην Πελοπόννησο, περιοχή Μεγαλόπολης, υπάρχει λιγνιτικό κοίτασμα 

με απόθεμα περίπου 223 εκ. τόνους. 

Με βάση τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη της χώρας και τον 

προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι τα αποθέματα 

αυτά επαρκούν για περισσότερο από 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα οι εξορυχθείσες 

ποσότητες λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 29% των συνολικών αποθεμάτων. Εκτός από 

λιγνίτη η Ελλάδα διαθέτει και ένα μεγάλο κοίτασμα Τύρφης στην περιοχή των Φιλίππων 

(Ανατολική Μακεδονία). Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στο κοίτασμα αυτό εκτιμώνται 

σε 4 δις κυβικά μέτρα και ισοδυναμούν περίπου με 125 εκατ. τόνους πετρελαίου. 
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Σχήμα 3.1 Αποθέματα Λιγνίτη στην Ελλάδα Πηγή: ΔΕΗ ΑΕ (2012) 

3.2.1.1 Επιχειρήσεις	στον	κλάδο	των	λιγνιτορυχείων		

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανά περιοχή και ανά μέγεθος. Στους πίνακες 

που ακολουθούν αναγράφονται όλες οι συμβάσεις που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία δύο 

χρόνια καθώς και ιστορικά στοιχεία του κλάδου από το 2007. Στα στοιχεία που αναλύει 

η έρευνα δεν συμπεριλαμβάνονται απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμοί με περιορισμένο 

αριθμό συμμετεχόντων και επιμήκυνση συμβάσεων που φτάνει μέχρι το 50% του 

αρχικού προϋπολογισμού ως αποτέλεσμα τα μεγέθη που αναλύονται να είναι τα 

ελάχιστα.    

Ο συνολικός αριθμός κατά προσέγγιση των φορτηγών που πραγματοποιούν δρομολόγια 

στον  στα λιγνιτορυχεία της Ελλάδος κυμαίνεται μεταξύ 1300 και 1500 οχημάτων,  

αριθμός που αποτελεί το μέγεθος της συνολικής εγχώριας αγοράς    στον κλάδο των 

λιγνιτορυχείων (εμπειρική προσέγγιση, (2012)).  
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Γράφημα 3.1 Αποτελέσματα διαγωνισμών δημοσίου Πηγή: ΑΚΕΠ (2007-2009) 

 

Γράφημα 3.2 Αποτελέσματα διαγωνισμών δημοσίου Πηγή: ΑΚΕΠ (2010-2011) 
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17410000; 8%

Δ. ΜΠΕΛΕΒΕΓΚΑΣ; 
6140000; 3%

ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ; 13055000; 
6%

Κ/Ξ ΜΕΤΒΟ ‐
ΜΠΕΛΕΒΕΓΚΑΣ; 
10000000; 5%

ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ; 
2388000; 1%

ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ; 
20650000; 9%

ΜΠΕΤΟΚΑΤ; 3750000; 2%

ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.; 
2850000; 1%

ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ; 1913000; 
1%

ΤΕΚΑ; 7000000; 3%

ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ; 21540000; 
10%

ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ ‐ ΚΑΠΑ ΑΤΕ; 
14000000; 6%

ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ‐ ΤΕΝΑ; 
5800000; 3%

Κ/Ξ ΖΩΗΣ ΜΠΕΛΕΒΕΓΚΑΣ; 
3000000; 1%

ΑΦΟΙ ΙΑΚΟΒΟΥ ‐
ΤΕΝΑ; 13760000; 6% Κ/Ξ ΕΛΙΚΑ ΚΑΠΑ ΑΤΕ; 

12000000; 5%

Συνολα Προϋπολογισμών 2007‐2009

ERGONSAS ΑΤΕΒΕ; 
17.066.000,00 €; 4%

ΑΚΜΗ  ΑΤΕ; 
52.565.540,00 €; 13%

ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΕ; 
110.065.800,00 €; 26%

ΓΑΙΑ Α.Ε. ; 49.066.872,00 
€; 12%

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ; 
9.010.300,00 €; 2%

ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ; 
37.876.264,00 €; 9%

ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ; 
55.197.700,00 €; 13%

ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ; 
5.453.000,00 €; 1%

ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ; 
11.588.550,00 €; 3%

ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ; 
23.360.000,00 €; 6%

ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ; 
19.018.500,00 €; 4%

ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ; 
19.596.800,00 €; 5%

ΧΡ.ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ; 
7.379.340,00 €; 2%

Συνολα Προϋπολογισμών  2010‐2011
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Ημερ.  Εργο 
Π.  Υ. 
(Ευρώ)  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

10/5/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 15,62Χ10(6)Μ(3)στ, ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ  17.066.000,00 € ERGONSAS ΑΤΕΒΕ 

16/12/2009  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 15,0Χ106Μ3στ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  23.790.000,00 € ΑΚΜΗ  ΑΤΕ 

21/1/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 9,2Χ10(6)Μ3 ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 16.773.540,00 € ΑΚΜΗ  ΑΤΕ 

17/6/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 5,5 X 106 Μ3 ΣΤ.  ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,  9.602.000,00 € ΑΚΜΗ  ΑΤΕ 

18/10/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 1,5 Χ 10(6) Μ3Σ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ,  2.400.000,00 € ΑΚΜΗ  ΑΤΕ 

2/8/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 24,0Χ10(6)Μ3  ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,  42.000.000,00 € ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ  ΕΠΕ

26/9/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 27,0Χ10(6)Μ3ΣΤ  ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ,  25.785.000,00 € ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ  ΕΠΕ

1/3/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,6Χ10(6)Μ(3)στ (‐25%+50%) ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 21.869.800,00 € ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ  ΕΠΕ

5/10/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 31,0Χ10(6) Μ(3) ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  20.411.000,00 € ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ  ΕΠΕ

24/9/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 31,0Χ10(6) Μ(3)ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ 33.958.000,00 € ΓΑΙΑ Α.Ε. 

4/5/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 5,3Χ10(6)Μ3στ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,  10.580.400,00 € ΓΑΙΑ Α.Ε. 

27/5/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 1,44Χ10(6)Μ3 ΣΤ.ΑΜΜ. ΚΑΙ 150.000Μ3 ΤΕΦ 4.528.472,00 € ΓΑΙΑ Α.Ε. 

4/2/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 4.200.000 Μ3ΣΤ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5.342.300,00 € ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

30/3/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 4.200.000 Μ(3)στ (+50%‐30%)  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3.668.000,00 € ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

18/1/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 17,1Χ10(6)Μ3στ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ,  22.024.000,00 € ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 

21/7/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 19,40Χ10(6)Μ3ΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ 15.852.264,00 € ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 

12/7/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 33,0Χ10(6)Μ3ΣΤ.ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,  47.747.700,00 € ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

17/3/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 5,0Χ106Μ(3)σΤ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ,  7.450.000,00 € ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ

3/3/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 7,0Χ10(6) Μ(3) ΣΤ.  ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ,  5.453.000,00 € ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ 

20/5/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 5,2Χ10(6) Μ3 ΣΤ.ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ,ΔΙΑΚ.  5.402.800,00 € ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ 

23/4/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 3,6Χ10(6) ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ 3.801.750,00 € ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ 

2/3/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 1,6Χ10(6)Μ(3)στΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ,  2.384.000,00 € ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ 

30/5/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 20,0Χ10(6)Μ3 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 23.360.000,00 € ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ 

29/3/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 19,7Χ10(6)Μ(3)στ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ,  19.018.500,00 € ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ 

10/1/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 14,0Χ10(6)Μ3ΣΤ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΜΑΝΟΥ, 15.660.800,00 € ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ 

6/5/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 3,2Χ10(6) Μ3 ΣΤ.  ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3.936.000,00 € ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ 

7/6/2011  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  4.680.340,00 € ΧΡ.ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ

14/5/2010  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 2.500.000 Μ(3) ΣΤ. (+50% ‐30%) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2.699.000,00 € ΧΡ.ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ

Πίνακας 3.1 Αποτελέσματα διαγωνισμών δημοσίου στα Λιγνιτορυχεία Ελλάδας 

Πηγή: ΑΚΕΠ (2007-2009) 



3.0 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Mine Administration Systems 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Executive MBA 24 

3.2.1.2 Τομέας	λοιπών	ορυκτών		

Εκτός από τον κλάδο τον ορυχείων στην εγχώρια αγορά πραγματοποιούνται εξορύξεις 

λοιπόν κοιτασμάτων. Το πληροφοριακό σύστημα του MAS έχει την δυνατότητα να 

εισχωρήσει και στους κλάδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με  τα 

κοιτάσματα όπως αυτά αναφέρονται στο σχήμα 3.2. Τα περισσότερα λατομεία-ορυχεία 

που αυτών των ορυκτών είναι υπό την κατοχή ιδιωτών και η ανεύρεση του συνολικού 

μεγέθους είναι δύσκολη να πραγματοποιηθεί σε αυτό το στάδιο. Για τον σκοπό αυτής της 

μελέτης δίνεται η προσέγγιση με επιφύλαξη της τάξεως των 300 οχημάτων ως ελάχιστος 

αριθμός.  
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Σχήμα 3.2α Ορυκτοί Πόροι στην Ελλάδα 

 Πηγή: Ελληνικός Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  
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Σχήμα 3.2β Ορυκτοί Πόροι στην Ελλάδα  

Πηγή: Ελληνικός Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  
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3.2.1.3 Ανάλυση	αναγκών	πελάτη	

Οι απαιτήσεις των πιθανών πελατών είναι κοινές για τις περισσότερες εταιρίες. Η 

ιεραρχία και η προτεραιότητες των εταιρειών διαμορφώνονται σύμφωνα με την πολιτική, 

τις επιχειρησιακές συνθήκες, την μετοχική σύνθεση και την εταιρική και επιχειρησιακή 

κουλτούρα. Σκοπός σε αυτό το στάδιο της μελέτης δεν είναι να εξακριβωθεί κατά 

εταιρεία ποιες είναι οι προτεραιότητες ελκυστικότητας του προϊόντος αλλά  να αποδοθεί 

το σύνολο των απαιτήσεων που προσαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες  

 

 Αξιοπιστία - Οικονομία 

 Έγκυρη και Άμεση ενημέρωση 

 Απλοποίηση λειτουργιών και ευκολία στη χρήση 

 Άμεση τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια καταγραφών 

 Εμπιστευτικότητα 

 Εύκολη διασύνδεση μελλοντικών με υφιστάμενα συστήματα 

 Μεγιστοποίηση χρήσης πόρων 

 

 

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το περιγραφόμενο σύστημα αποτελεί ένα εξειδικευμένο  πληροφοριακό συστήματα 

όμοιο με τα συστήματα «ERP» Enterprise Resource Planning που παρέχονται στην 

αγορά. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτάει το MAS σε σχέση με τα υπόλοιπα 

λογισμικά τύπου ERP σχετίζεται με το  συνδυασμό της χρήσης του ηλεκτρονικού  

εξοπλισμού. Η στοχευόμενη εξειδίκευση ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί καινοτομία 
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και πλεονέκτημα για την πρόοδο του εγχειρήματος. Οι περιγραφόμενες επιχειρήσεις 

(πιθανοί πελάτες) δεν χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τέτοιου είδους συστήματα διότι δεν 

καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους λόγω της γενικής τους φύσης και της αδυναμία 

αυτοματοποιημένων καταγραφών. 

 Από την έρευνα προκύπτει ότι προς το παρών δεν υπάρχουν άμεση ανταγωνιστές αυτού 

του πληροφοριακού συστήματος δηλαδή που να προσφέρουν όλες  τις προτεινόμενες 

υπηρεσίες  που προτίθεται να δημιουργήσει η εταιρεία κατασκευής του MAS. Ο 

δυνητικός ανταγωνισμός προκύπτει από τις εταιρείες που παρέχουν διαχείριση καυσίμου 

και τις εταιρείες που παρέχουν πληροφοριακά συστήματα «ERP» καθώς και τις εταιρείες 

που παρέχουν συστήματα διαχείρισης στόλου.  

Συνοψίζοντας το ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εγχειρήματος συμπεραίνεται ότι 

κάποιες από τις προτεινόμενες υπηρεσίες προσφέρονται σε κάποιο βαθμό από τους 

ανταγωνιστές, που θέλουν να εισέλθουν στην συγκεκριμένη αγορά, παρόλα αυτά 

κανένας από αυτούς δεν παρέχει την ολοκληρωμένη υπηρεσία που απαιτούν οι τεχνικές 

εταιρίες και γι αυτούς του λόγους δεν έχουν προτιμηθεί από τις επιχειρήσεις έως και 

σήμερα  

3.3.1 Λίστα	ανταγωνιστών		

Στις παρακάτω παραγράφους πραγματοποιείται ανάλυση μελλοντικών ανταγωνιστών 

και δίνεται η απαραίτητη πληροφόρηση σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν και 

τις τιμολογιακής τους πολιτικής.  
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3.3.1.1 Εταιρείες	Κινητής	Τηλεφωνίας	Vodafone&	WIND	

Η Vodafone παρέχει υπηρεσία παρακολούθησης στόλου με τις ακόλουθες υπηρεσίες, 

απαραίτητο για την χρήση του συστήματος, σύνδεση σε πρόγραμμα της Vodafone και 

μία συσκευή  

 Real time παρακολούθηση του στόλου με χρήση NGIMAP Server ή Google Maps 

 Εντοπισμός οχήματος 

 Χρήση πλατφόρμας από κινητό ή ιστότοπο 

 Αναγνώριση οδηγού με χρήση τεχνολογίας I-Button 

 Αναλυτικές εκθέσεις οδηγού οχήματος δρομολογίων, θερμοκρασίας και 

καυσίμου μέσω canbus 

 Προσομοίωση δρομολογίων 

 Αυτόματα ειδοποίηση μέσω email και sms για θερμοκρασία επίσκεψη 

απαγορευμένης περιοχής 

 

Σχήμα 3.3 FM2 και FM4 συσκευές τηλεμετρίας της Vodafone 

Πηγή: Vodafone GR 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΠΑΚΕΤΑ  BASIC  ADVANCE  PRENIUM 

Εντοπισμός   ανα 2 λεπτα  ανά 800μ  ανά 800μ 

Ιστορικό αναφορών  6 μέρες  6 μήνες  12 μήνες 

Αισθητήρες CANBUS  ΌΧΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

Χάρτες  NGI  Google + NGI  Google + NGI 

Σημεία ενδιαφέροντος  ΌΧΙ  1000  3000 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ  ΌΧΙ  ΌΧΙ  ΝΑΙ 

Ειδοποίηση  από  Απόκλιση 
Διαδρομής  ΌΧΙ  ΌΧΙ  ΝΑΙ 

ΤΙΜΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 11€/ΜΗΝΑ  22€/ΜΗΝΑ  27€/ΜΗΝΑ 

ΤΙΜΗ 12 ΜΗΝΕΣ (ΔΙΝΕΤΑΙ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) 22€/ΜΗΝΑ  33€/ΜΗΝΑ  38€/ΜΗΝΑ 

 

Πίνακας 3.2 Ανάλυση παροχών έμμεσων ανταγωνιστών 

Πηγή: Vodafone GR 

 

3.3.1.2 Fleet	Management	Συστήματα	

Εταιρείες όπως η SpiderSat, Autotech, Power Fleet, Έμφασης Τηλεματική, BS Systems, 

Telenavis, και Terra Fleet είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

τηλεματικής. Όλες οι εταιρίες παρέχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε μηνιαία ή 

ετήσια μίσθωση. Οι εταιρείες χρεώνουν από 12€ ανά μήνα έως 18€ ανά μήνα για το κάθε 

όχημα που χρησιμοποίει την υπηρεσία με απαραίτητη αγορά του εξοπλισμού ο οποίος 

κοστίζει από 160€ έως 260€ ανά όχημα. 

 Παρακολούθηση οχημάτων μέσω GPRS (στάση – κίνηση - ταχύτητα) 
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 Απεικόνιση σε λεπτομερείς χάρτες 

 Αναφορές δρομολογίων και Ιστορικό διαδρομών 

 Άμεσος Εντοπισμός Διευθύνσεων στο χάρτη 

 Εισαγωγή σημείων ενδιαφέροντος και απεικόνισή τους στο χάρτη 

 Αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία με τον οδηγό του οχήματος 

 έλεγχος παραβίασης ορίων ταχύτητας,  

 αντικλεπτική προστασία  

 Εξόδους για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευών που βρίσκονται στο 

όχημα, 

 Ψηφιακές Εισόδους για την ανίχνευση: ανοικτών-κλειστών θυρών, διακοπτών, 

μπουτόν ALARM κλπ  

 Αναλογικές Εισόδους για σύνδεση με αισθητήρες μέτρησης Θερμοκρασίας, 

μέτρηση επιπέδου τάσεως μπαταρίας οχήματος, στάθμης υγρών καυσίμων κλπ. 

3.3.1.3 Fuel	Management	

Η έρευνα αγοράς ανέδειξε ένα κύριο ανταγωνιστή, την εταιρεία Logicom που εδρεύει 

στην Αθήνα και έχει υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία Logicom μπορεί να 

παρέχει ότι παρέχει το διαχείρισης καυσίμου με την διαφορά ότι λόγω της μονοπωλιακής 

της τιμολογιακής πολιτικής οι τιμές τις δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές που 

προτείνονται από το MAS. Περαιτέρω η εταιρεία Logicom παρέχει μόνο το σύστημα 

διαχείρισης καυσίμου και όχι τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει το MAS. Το κόστος 

συνεργασίας μίας μικρομεσαίας τεχνικής εταιρείας (80 οχήματα)  με την εταιρεία 

Logicom ανέρχεται στο ύψος των 45.000€ το οποίο απαιτείται πριν την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού.  
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3.3.1.4 Συστήματα	ERP	

Στην ελληνική αγορά καθώς και στην αγορά του εξωτερικού η ανάλυση ανέδειξε μεγάλο 

ανταγωνισμό και συγκέντρωση στον τεχνολογικό κλάδο πληροφορικών συστημάτων 

ERP. Βασικοί ανταγωνιστές συστημάτων ERP αποτελούν οι εταιρείες SAP, Singular 

Logic, AQS , Entersoft, Espilon net Altec και πολλές άλλες μικρότερες εταιρείες . Οι 

περιγραφόμενες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικό ανταγωνιστή 

του MAS διότι παρέχουν συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με μακροχρόνια 

δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας, μεγάλες χρηματοοικονομικές δυνατότητες 

και brand name. Ωστόσο κανένα από αυτά τα συστήματα δεν μπορεί άμεσα να 

χρησιμοποιηθεί στους κλάδους που δραστηριοποιείται το MAS διότι κανένα από αυτά 

δεν παρέχει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό αυτόματης καταγραφής που παρέχει το MAS. Η 

ομάδα εργασίας εξέτασε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με μία από αυτές της εταιρείες 

χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο παρόλα αυτά σε αυτή τη φάση προτείνεται η 

αυτονομία της λειτουργίας του λογισμικού χωρίς να δημιουργείται καμία εξάρτηση από 

τρίτες επιχειρήσεις και χωρίς να υπάρχει άμεσος κίνδυνος εισχωρήσεις πιθανών 

ανταγωνιστών στον συγκεκριμένο κλάδο.   

3.3.2 Τι	προσφέρει	το	MAS	σε	σχέση	με	τους	ανταγωνιστές	

 Καταμέτρηση Δρομολογίων σε μη χαρτογραφημένες περιοχές από οποιοδήποτε 

σημείο Α σε ένα σημείο Β 

 Συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών που προσφέρουν ανταγωνιστές από 

συγκεκριμένους κλάδους μεμονωμένα  

 Στοχευόμενη προσέγγιση ενός συγκεκριμένου κλάδου «niche marketing» 

(Kotler, P. & Armstrong, G. (2011))  

 Εκθέσεις και ειδοποιήσεις που αφορούν την λειτουργία του εργοταξίου και 

βοηθούν στην λήψη αποφάσεων  
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 Πλεονέκτημα πρωτοπορίας εισαγωγής σε αυτήν την αγορά 

 

Πίνακας 3.3 Ανάλυση παροχών έμμεσων ανταγωνιστών σε σχέση με το «MAS»

Ανταγωνιστικοί Παράγοντες MAS
Κινητή Τηλεφωνία & Fleet 

Management
Fuel Management Συστήματα ERP

Προϊόντα  διαχείρισης

Δρομολογίων μη 

χαρτογραφημένων περιοχών
ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΟΧΙ ΟΧΙ

Καυσίμου  ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ CANBUS ΝΑΙ ΟΧΙ

Αποθήκης & Συνεργείου ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Business Intelligence ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Τεχνικές Εκθέσεις ΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

Τιµή       
20‐34 EURO/ΜΗΝΑ + FUEL 

MANAGEMENT 15.000EURO

11‐38 EURO/ΜΗΝΑ + 160‐

260ΕURO/ΟΧΗΜΑ
45.000EURO

800‐8000ΕURO ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.000‐

40.000EURO

Ποιότητα        ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΣΙΚΗ‐ΑΡΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΒΑΣΙΚΗ‐ΑΡΙΣΤΗ

Γκάµα        ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ‐ΠΛΗΡΗΣ

Υπηρεσία        ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ‐ΠΛΗΡΗΣ

Αξιοπιστία        ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ

Σταθερότητα        ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ

Εμπειρία        ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ

Φήµη εταιρείας        ΧΩΡΙΣ ΦΗΜΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ

Τοποθεσία        ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ

Μέθοδος ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ

Πιστωτική ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

Πολιτική ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ

∆ιαφήµιση ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ

∆υνατά Σηµεία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΙΜΗ ‐ ΦΗΜΗ  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ‐ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ‐ΕΜΠΕΙΡΙΑ‐

ΠΟΡΟΙ

Αδύνατα Σηµεία ΦΗΜΗ‐ΕΜΠΕΙΡΙΑ‐ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
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4.0 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Οι πωλήσεις τα πρώτα δύο έτη στοχεύουν αποκλειστικά την ελληνική αγορά ενώ τον 

πρώτο χρόνο επικεντρώνονται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε πρώτη φάση το 

προϊόν θα προωθηθεί στα λιγνιτορυχεία του Λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας. Στη δεύτερη 

φάση θα ακολουθήσουν τα λιγνιτορυχεία της Φλώρινας και μετά τα λιγνιτορυχεία 

Μεγαλούπολης. Σχετικά με την επέκταση δραστηριότητας στις Βαλκανικές χώρες και το 

εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή μελέτη η οποία θα εξετάσει μίκρο - μάκρο 

οικονομικά μεγέθη την αγορά και τους κλάδους, νομοθετικά πλαίσια  καθώς και το 

προφίλ των πελατών. 

4.1.1 Παρεχόμενες	υπηρεσίες		

Η εταιρεία έχει ως σκοπό να παρέχει τρία πακέτα διαχείρισης. Τα πακέτα θα διατίθενται 

ξεχωριστά ή συνδυαστικά ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Τα πακέτα υπηρεσιών 

διαχωρίζονται ανάμεσα στους κλάδους μίας επιχείρησης που αποτελούνται από την 

παραγωγή, το συνεργείο και την αποθήκη συνεργείου και την διαχείριση υγρών 

καυσίμων.  

Το πρώτο προϊόν αφορά τη διαχείριση δρομολογίων, αυτόματες καταγραφές, στατιστικά 

στοιχεία, τρόπος λειτουργίας. Το δεύτερο πακέτο αφορά την καταχώρηση εργασιών 

συνεργείου, την διαχείριση αποθεμάτων ανταλλακτικών και της εφοδιαστικής τους 

αλυσίδας, ενώ το τρίτο αφορά τη την παραλαβή , αποθήκευση και διανομή υγρών 

καυσίμων.  

Ο συνδυασμός όλων των πακέτων αποτελεί την βέλτιστη λύση  ολοκληρωμένης 

διαχείρισης του στόλου παρέχοντας συνδυαστικές πληροφορίες δρομολογίων σε σχέση 
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με τα καύσιμα και το συνεργείο. Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι να παρέχει 

ολοκληρωμένα συστήματα μηχανογράφησης και λήψης αποφάσεων για τις τεχνικές 

εταιρείες. Υπηρεσίες όπως τιμολόγηση, ημερολόγια έργου πιστοποιήσεις κτλ, θα 

μπορούν να διαχειρίζονται μέσω μίας πλατφόρμας η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί 

όλες τις πληροφορίες της εταιρείας   ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να επιτυγχάνει την 

βέλτιστη διαχείριση, μειώνοντας τον χρόνο λειτουργιών και τη διασφάλιση ποιότητας 

δεδομένων. 

4.1.2 Πρώτος	Πελάτης		

Η δραστηριότητα της εταιρείας απαιτεί την ανεύρεση πελατών και συγκεκριμένα του 

πρώτου πελάτη ο οποίο θα λειτουργήσει ως πιστοποίηση της αξιόπιστης λειτουργίας του 

πληροφοριακού συστήματος. Με στόχο την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για 

ένα προϊόν χωρίς φήμη η εταιρεία είναι διατεθειμένη να παρέχει στον πρώτο πελάτη 20% 

έκπτωση στην μίσθωση υπηρεσιών και τέσσερεις έως έξη μήνες δωρεάν χρήσης.  

4.1.3 Ικανοποίηση	Πελατών	

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το MAS στοχεύουν την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών. 

Λόγω του μικρού αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους απευθυνόμενους 

κλάδους η εταιρεία θετή ως πρωταρχικό στόχο την δημιουργία «brand name» εφάμιλλου 

της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης με σκοπό να καθιερωθεί με την στρατηγική 

μάρκετινγκ «word of mouth» η οποία βασίζεται στην διαφήμιση μέσω της υφιστάμενης 

πελατείας (Kotler, P. & Armstrong, G. (2011)).      Οι συγκεκριμένοι κλάδοι θεωρούνται 

μία κλειστή αγορά μεγάλων παικτών, έτσι το προϊόν θα γίνει γνωστό σε άμεσο χρονικό 

διάστημα μέσω της διαφήμισης που θα λάβει μεταξύ των πελατών εφόσον λειτουργεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και είναι αξιόπιστο.  
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4.1.4 Άμεση	Παρουσίαση	προϊόντος	σε	πελάτες	

Ο πρώτος χρόνος θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο εισόδου στην αγορά κατά τον οποίο θα 

πιστοποιηθεί η αξιοπιστία του προϊόντος. Μετά το πρώτο εξάμηνο θα επακολουθήσουν 

παρουσιάσεις του προϊόντος σε όλες τις πιθανά ενδιαφερόμενες εταιρείες οι οποίες 

αναλύονται στην παράγραφο «Επιχειρήσεις στον κλάδο των λιγνιτορυχείων». 

4.1.5 Ιστοσελίδα	στο	διαδίκτυο	

Ο πιο εύκολος  τρόπος διαφήμισης των υπηρεσιών είναι μέσω της ιστοσελίδας της 

εταιρείας χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερο κεφάλαιο. Η ιστοσελίδα μίας επιχείρησης δεν 

αποτελεί μόνο ένα τρόπο διαφήμισης των  προϊόντων και υπηρεσιών της αλλά είναι 

εφάμιλλο σήμερα με το μέγεθος και την σοβαρή επαγγελματική  δραστηριότητα. 

 

4.2 ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τελευταία δύο κεφάλαια και την 

βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η στρατηγική στόχοι του μάρκετινγκ 

πηγάζουν τόσο από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες όσο και στο πως θα 

πραγματοποιηθεί η επικοινωνία σε αυτούς (Kotler, P. & Armstrong, G. (2011)). Σύμφωνα 

με την ανάλυση η επιχείρηση οφείλει να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με σκοπό την 

απόκτηση φήμης και αναγνωσιμότητα που απαιτείται για την δημιουργία πελατολογίου.     

 

1. Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής σε ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τους 

συμβατικούς τρόπους λειτουργίας 

2. Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής σε ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τους 

μελλοντικούς ανταγωνιστές 
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3. Εγκατάσταση-απεγκατάσταση εξοπλισμού χωρίς την επέμβαση τεχνικού 

εταιρείας 

4. Ελάχιστη επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα σε όλες τις λειτουργίες –

εξοικονόμηση εργατοωρών των πελατών    

5. Εύκολο στη χρήση - δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις   

6. Άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, online-live information 

7. Φιλικό περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων και προβολής τεχνικών εκθέσεων  

8. Άμεση ενημέρωση για αντιμετώπιση προβλημάτων    

9. Σκοπός των τεχνικών εκθέσεων η βέλτιστη λήψη αποφάσεων 

10. Κατασκευή εξοπλισμού για χρήση κάτω από αντίξοες συνθήκες 

11. Καταγραφές πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων υψηλής ασφαλείας και 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

12. Άμεση τεχνική υποστήριξη πελατών 

13. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη μετάβασης υφιστάμενων συστημάτων στο 

λογισμικό MAS 

14. Παροχή έκπτωσης και δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου στον πρώτο πελάτη 

15. Παρουσίαση υπηρεσιών στις 15 μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου λιγνιτορυχείων 

 

4.3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το εισοδηματικό μοντέλο του εγχειρήματος προσεγγίζει την τάση της αγοράς και των 

επιχειρήσεων να συνάπτουν συνεργασίες με τρίτους για την παραγωγή συγκεκριμένων 

εργασιών «outsourcing» τις οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να εξελίξουν εσωτερικά (in 

house development). Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου των τεχνικών εταιρειών καθώς και η φήμη που σήμερα δεν 

κατέχει η εταιρεία εξέλιξης του MAS προτείνεται η προσέγγιση ενός εισοδηματικού 



4.0 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Mine Administration Systems 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Executive MBA 38 

μοντέλου κατά το οποίο δεν θα απαιτείται από του πελάτες να πληρώσουν υπέρογκα 

ποσά  για την αγορά ενός πληροφοριακού συστήματος καθώς και του εξοπλισμού που το 

συνοδεύει. Αυτό κατοχυρώνει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διότι 

ανταγωνιστικές εταιρείες δεν παρέχουν τον εξοπλισμό δωρεάν μία πολιτική την οποία θα 

μπορούσε να εφαρμόσει και το MAS.  Η προσέγγιση που πραγματοποιείται δίνει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τις συμβατικές του λειτουργίες με 

νέες τεχνολογίες χωρίς να είναι απαραίτητη η άντληση κεφαλαίων από τα διαθέσιμα ή 

τα κεφάλαια κίνησης ή βελτίωσης και εκσυγχρονισμού και χωρίς να παρεκκλίνουν 

αρνητικά από τον ετήσιο επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Σύμφωνα με αυτή την 

στρατηγική η υπηρεσίες του MAS θα τιμολογούνται σε μηνιαία βάση ενώ ο η σύμβαση 

θα έχει δεκαοκτάμηνη διάρκεια.  

 

4.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

4.4.1 Εκτιμώμενα	έξοδα	πελατών	για	λειτουργίες	υπό	αντικατάσταση	

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους η παροχή υπηρεσίας στοχεύει την 

αντικατάσταση συμβατικών τρόπων λειτουργίας των τεχνικών εταιρειών σε 

ανταγωνιστική τιμή. Για την διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με το 

υφιστάμενο κόστος λειτουργίας των εταιρειών  πραγματοποιείται ανάλυση κόστους 

λειτουργίας στους τομείς που αντικαθιστώνται οι ανάλογες λειτουργίες από το 

πληροφοριακό σύστημα. Η επιτυχημένη τιμολογιακή πολιτική οφείλει να συμπεριλάβει 

τις όποιες απειλές που θα προκύπτουν από υφιστάμενα συστήματα της αγοράς τα οποία 

δεν προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, παρόλα αυτά η πρόθεση του πελάτη για την 

συνεργασία του με την εταιρεία μπορεί να μην είναι επιτευχθεί στην περίπτωση όπου 
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πιστεύει ότι μπορεί να του παρέχεται μία άλλη υπηρεσία σε πολύ χαμηλότερη τιμή έστω 

και αν αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να του παρέχει τις ίδιες κατηγορίες υπηρεσιών 

4.4.1.1 Παραγωγή	

Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται μία προσέγγιση αποτίμησης του κόστους 

λειτουργίας μίας επιχείρησης με τα συμβατικά μέσα τα οποία διαθέτει. Για την 

καταγραφή των δρομολογίων μία τεχνικής εταιρείας με στόλο τον 100 οχημάτων 

εκτιμάται ότι είναι απαραίτητοι ένας έως τρείς υπάλληλοι για την καταγραφή των 

δρομολογίων οι οποίοι δουλεύουν από της 7:00 ως της 18:00 το απόγευμα (σύνολο 11 

ώρες ημερησίως). Περαιτέρω χρήση ανθρώπινων πόρων όπως η γραμματική υποστήριξη 

συμπεριλαμβάνεται στο κόστος λειτουργίας η οποία πραγματοποιεί την μηχανογράφηση 

των αποτελεσμάτων. Τέλος ο υπεύθυνος εργοταξίου μελετά τα αποτελέσματα τα οποία 

και διεξάγει συμπεράσματα τα οποία μεταφέρει στην διεύθυνση στα πλαίσια της 

εβδομαδιαίας και της μηνιαίας πληροφόρησης       

 Καταγραφές σημειωτή/ες   11ώρες/ημέρα 

 Μηχανογράφηση στοιχείων από γραμματεία 1-2  ώρες/ημέρα 

 Έλεγχος στοιχείων από αρμόδιους  1 ώρα/ημέρα 

 

Προσωπικό  Ετήσιος Μισθός 
Ετήσια Χρήση 
Υπαλλήλου 

Σημειωτής  35.000,00 €  35.000,00 € 

Γραμματεία  14.000,00 €  2.100,00 € 

Υπεύθυνος Έργου  72.000,00 €  7.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    44.300,00 € 

Πίνακας 4.1 Κόστος καταγραφής δρομολογίων 
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Το παραπάνω σενάριο μελετά την περίπτωση ενός υπαλλήλου στην εργασιακή θέση του 

σημειωτή (καταγραφή δρομολογίων), στην περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει για την 

συγκεκριμένη λειτουργία δύο η και παραπάνω υπαλλήλους το κόστος διαμορφώνεται με 

ελάχιστη αποτίμηση στο ύψος των   80.000€   

Συνολικό ετήσιο κόστος διαδικασίας καταγραφής στην παραγωγή ως ελάχιστο μέγεθος 

διαμορφώνεται στις 44,300€ στις οποίες τιμές δεν συνυπολογίζονται τα έξοδα 

αναπλήρωσης προσωπικού στις περιόδους διακοπών καθώς και τα έξοδα στέγασης και 

μετακίνησης όπως το αυτοκίνητο που είναι απαραίτητα για την εργασία του προσωπικού 

τα οποία προσαυξάνουν το κόστος της λειτουργίας σε σχέση με την προσέγγιση που 

πραγματοποιείται. Σύμφωνα με τις παραπάνω υπόθεσης η αναγωγή λειτουργικού 

κόστους σε σχέση με τον αριθμό οχημάτων της εταιρείας συμπεραίνει τα παρακάτω 

αποτελέσματα.  

 Ελάχιστο κόστος καταγραφής: 44.300€/ 100 οχήματα / 12 μήνες = 36,91€/όχημα 

ανά μήνα 

 Πιθανό κόστος καταγραφής: 79.300€/ 100 οχήματα / 12 μήνες = 66,08€/όχημα 

ανά μήνα 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές του υφιστάμενου λειτουργικού κόστους αποτελούν όρια για την 

τιμολογιακή πολιτική του πληροφοριακού συστήματος MAS, που σημαίνει ότι ο πελάτης 

δεν θα ήταν διατεθειμένος να αντικαταστήσει την υφιστάμενη λειτουργία έστω και αν οι 

καινοτομίες των καινούργιων υπηρεσιών παρέχουν επιπρόσθετη αξία.   
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4.4.1.2 Λοιπά	τμήματα	

Στα τμήματα εφοδιασμού, συντηρήσεις, αποθήκης και ανθρωπίνων πόρων η ποσοτική 

αξιολόγηση δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοτικά  λόγω της ετερογένειας της διοικητικής 

λειτουργίας της κάθε εταιρείας. Σε αυτά τα τμήματα βαρύτητα δίνεται  στην ποιοτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων και στον ελαχιστοποίηση των πιθανών προβλημάτων που 

μπορεί να δημιουργηθούν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Για  το σκοπό της ποσοτικής 

προσέγγισής δίνεται μία τάξη οικονομικού μεγέθους στο τμήμα των υγρών καυσίμων το 

οποία απαιτεί κεφάλαια ύψους 500.000€ μηνιαίος για μία μεσαία επιχείρηση κεφάλαια 

τα οποία βασίζονται στην ανθρώπινη διαχείριση και μηχανογράφηση.   

4.4.2 Τιμολογιακή	πολιτική	εμμέσων	ανταγωνιστικών	προϊόντων	

Από την παραπάνω μελέτη προκύπτει ότι μία εταιρεία θα πληρώσει σε ένα 

ανταγωνιστικό προϊόν διαχείρισης στόλου τουλάχιστον 11€/μηνα ανά όχημα καθώς και 

την αγορά εξοπλισμού όπου για ένα έτος κοστολογείται στην τιμή μεταξύ 160€ και 260€. 

Το σύνολο της δαπάνης ανά όχημα υπολογίζεται στα 11€/μήνα +160/12=13,4€, σύνολο 

24,4€/μήνα ανά φορτηγό για τον πρώτο έτος λειτουργίας του. Αυτή η προσέγγιση μελετά 

την ελάχιστη τιμή ανταγωνιστή όπως υφίσταται στην αγορά την δεδομένη στιγμή και 

άρα η υπηρεσία της εταιρείας για την συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να κυμανθεί 

σε παρόμοια επίπεδα   

 

4.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους καθώς και με την ανάλυση του ανταγωνισμού 

η προτεινόμενη τιμή μίσθωσης της υπηρεσίας οφείλει να είναι χαμηλότερη της τάξεως 

των 36,91€/όχημα/μήνα και των 24,4€ ανά μήνα. Η προτεινόμενη τιμή για την υπηρεσία 
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ορίζεται στο ποσό των 20€ ανά μήνα για τα φορτηγά οχήματα και στα 34€ ανά μήνα για 

τους εκσκαφείς στους οποίους συνυπολογίζεται το κόστος του παγίου κινητής 

τηλεφωνίας το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε συσκευή που εγκαθίσταται σε ένα 

εκσκαφέα.  
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5.0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

5.1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης εταιρικής μορφής, η σύσταση μίας ανώνυμης 

εταιρείας αποτελεί πρακτική που παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα. Έτσι, με τη δημιουργία 

του νομικού προσώπου επιτυγχάνεται η υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδος, η 

φορολόγηση των καθαρών κερδών στο όνομα της Α.Ε. σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, την δημιουργία περισσότερων εκπιπτόμενων από τα 

ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων και η μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και 

εμπιστοσύνη στην αγορά (Λαζαρίδης, Τ. Γ. & Παπαδόπουλος, Λ. Δ. (2005)). Επιπλέον 

αυτή η εταιρική μορφή μπορεί να προσελκύσει επενδυτές στο μετοχικό σχήμα όπως 

περιγράφονται στην παράγραφό «Σύνθεση» του πρώτου κεφαλαίου. 

 

5.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία κατά την έναρξή της θα λειτουργήσει με δύο βασικά τμήματα για την ευέλικτη 

λειτουργία και οργάνωση, αυτά τα τμήματα διαχωρίζονται στο τμήμα Παραγωγής 

εξοπλισμού & Εξέλιξης Λογισμικού και στο τμήμα Οικονομικών, Μάρκετινγκ και 

Πωλήσεων (Τσιότρας, Γ., (1997)). Σκοπός της δημιουργίας δύο βασικών τμημάτων είναι 

η αποτελεσματική οργάνωση και η ελαχιστοποίηση του κόστους στελεχώσεις στο στάδιο 

έναρξης της επιχείρησης. Οι μελλοντικές απαιτήσεις της επιχείρησης θα ορίσουν τον 

ανασχεδιασμό των τμημάτων και των τρόπων λειτουργίας τους. 

 



5.0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Mine Administration Systems 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Executive MBA 44 

5.3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Τα ιδρυτικά μέλη της επιχείρησης  απαρτίζουν μία νεανική ομάδα  και συνδυάζουν τα 

δύο απαραίτητα συστατικά για την επιτυχημένη εξέλιξη του εγχειρήματος, την 

επαγγελματική εμπειρία στον τεχνολογικό χώρο και τον τεχνικό κλάδο των ορυχείων και 

λατομείων. Τα τρία μέλη τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά 

επιχειρηματικά βήματα στους χώρους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Η ομάδα αυτή θα αναλάβει τις διοικητικές και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 

των τμημάτων τους και θα διαμορφώσουν τον κύριο  κορμό της επιχείρησης.  

Το τμήμα Παραγωγής εξοπλισμού & Εξέλιξης Λογισμικού αναλαμβάνει ο Γιάννης 

Νατσιόπουλος απόφοιτος σχολής διοίκησης επιχειρήσεων με πολυετή επιχειρηματική 

εμπειρία στον  τεχνολογικό κλάδο συνιδιοκτήτης της εταιρείας DXM εταιρείας 

ανάπτυξης τεχνολογίας και αυτοματισμού την οποία διατηρεί μαζί με τον Γαβριήλ 

Τσαλιγόπουλο εξειδικευμένο προγραμματιστή  διαφόρων εφαρμογών, εξέλιξης 

ρομποτικής και ανάλυσης συστημάτων ασφαλείας. Η νέα επιχείρηση έχει ως στόχο να 

απορρόφηση την εταιρεία DXM και τις εγκαταστάσεις της  οι οποίες θα αποτελούν την 

έδρα της νέας επιχείρησης. Ο Γαβριήλ και ο Γιάννης  θα αναλάβουν  την υλοποίηση του 

προϊόντος και των υπηρεσιών έχοντας κατάλληλη τεχνογνωσία στην χρήση των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών καθώς και την διευθέτηση όλων των τεχνικών ζητημάτων.  

Το τμήμα Οικονομικών, Μάρκετινγκ και Πωλήσεων αναλαμβάνει ο Αναστάσιος 

Κιμουνδρής διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στον κλάδο των ορυχείων, 

στην διοίκηση επιχειρήσεων   και την παροχή υπηρεσιών.  Ο Αναστάσιος διετέλεσε μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου  και της εταιρείας ΚΑΠΑ Δυναμική που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των Λιγνιτορυχείων, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος έχοντας στην κατοχή του το 

24,5% των μετοχών της εταιρείας από το 2007 έως το 2011 όπου και αποχώρησε, ύστερα 

από επιτυχή πορεία κατά το διάστημα της παραμονής του. 
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  Ο Γιάννης και ο Αναστάσης θα πραγματοποιούν διοικητικά και διαχειριστικά 

καθήκοντα στα δύο βασικά τμήματα της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνη και την 

ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την εξέλιξη των τμημάτων τους, θα 

αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σε συναντήσεις με πελάτες και θα συνεισφέρουν στην 

εξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος δίνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα 

με την εμπειρία και τις επαφές με τους πελάτες. 

Για την κατασκευή του πληροφοριακού συστήματος απαιτείται η ένταξη στην εταιρεία 

τριών ακόμη στελεχών, δύο ηλεκτρονικών μηχανικών εκ το οποίων ο ένας θα είναι 

βοηθός και ένα βοηθό προγραμματιστή.  Η εταιρεία επίσης σκοπεύει να συνάψει 

συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της  ευρύτερης περιοχής με σκοπό την εξέλιξη 

νέων τεχνολογιών, την διεξαγωγή πειραμάτων και την ένταξη σε προγράμματα 

επαγγελματικής αποκατάστασης νέων επαγγελματιών, στον πλαίσιο της κοινωνικής 

πολιτικής που στοχεύει η επιχείρηση. 

 

5.4 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

Η μισθοδοσία του προσωπικού θα οριστεί ως η ελάχιστη νόμιμα δυνατή ενώ θα οριστούν 

στόχοι (3, 6 και 12 μήνες) οι οποίοι κατά την επίτευξη τους   θα προσφέρουν οικονομικές 

ενισχύσεις «bonus» στο προσωπικό χωρίς εξαιρέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία θα 

είναι οικονομικά ευέλικτη και δεν θα απαιτεί μεγάλα κεφάλαια κατά τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης  ενώ η εργασιακή απόδοση θα συσχετίζεται άμεσα με την προσωπική 

οικονομική ευημερία και τα κίνητρα θα διατηρούνται σε υψηλό βαθμό. Περαιτέρω 

ανάλυση πραγματοποιείται στην επόμενη ενότητα του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. 
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6.0 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

6.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

6.1.1 Αισιόδοξο	Σενάριο	

Η αισιόδοξη προσέγγιση μελετά την  περίπτωση όπου κατά την πρώτη πενταετία 

λειτουργίας η 7 μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων στον 

ελλαδικό χώρο θα χρησιμοποιούν τις  υπηρεσίες της εταιρείας καθώς και την εισαγωγή 

του συστήματος στην ΔΕΗ. Στο σενάριο αυτό εξετάζεται η υπόθεση, ότι η ΔΕΗ θα 

εισάγει πιλοτικά το σύστημα και θα προσαυξάνει τα οχήματα που το χρησιμοποιούν στο 

άμεσο μέλλον. Κύριος στόχος της υπόθεσης αποτελεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε 

κάθε όχημα. Τέλος σε αυτό το σενάριο πραγματοποιείται η υπόθεση ότι η εταιρεία θα 

τοποθετήσει τον εξοπλισμό και σε μία βαλκανική χώρα.   

 

ΕΙΔΗ/ΕΤΗ  1o  ΕΤΟΣ  2o  ΕΤΟΣ  3o  ΕΤΟΣ  4o  ΕΤΟΣ  5o  ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΧΟΛΕΙΑ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ  2 ΠΕΛΑΤΕΣ 
2 ΠΕΛΑΤΕΣ & 

ΔΕΗ 
2 ΠΕΛΑΤΕΣ & 

ΔΕΗ 
1 ΠΕΛΑΤΗΣ & 1 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΞ.   

ΦΟΡΤΗΓΩΝ  100  300  400  500  500  1800 

ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ  8  25  35  45  45  158 

Πίνακας 6.1, Αισιόδοξο Σενάριο 

 

6.1.2 Μέσο	Σενάριο	

Η προσέγγιση που πραγματοποιείται στο μέσο σενάριο για τις προβλέψεις μισθωμάτων 

υποθέτει ότι την πρώτη πενταετία λειτουργίας, η εταιρεία θα επεκτείνει την συνεργασία 
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της σε 5 εταιρείες στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων στον ελλαδικό χώρο και μία 

του εξωτερικού. 

ΕΙΔΗ/ΕΤΗ  1o  ΕΤΟΣ  2o  ΕΤΟΣ  3o  ΕΤΟΣ  4o  ΕΤΟΣ  5o  ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΧΟΛΕΙΑ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ 
1 ΠΕΛΑΤΗΣ & 1 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΞ.   

ΦΟΡΤΗΓΩΝ  100  150  250  250  350  1100 

ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ  8  15  25  10  25  83 

Πίνακας 6.2, Μέσο Σενάριο 

6.1.3 Απαισιόδοξο	Σενάριο	

Το απαισιόδοξο σενάριο υποθέτει ότι η εταιρεία θα επιτύχει συνεργασία με 4 εταιρείες 

στον ελλαδικό χώρο. Αυτό το σενάριο συμπεριλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές στην 

ελληνική οικονομία η οποίες θα επιφέρουν πλήρη αβεβαιότητα και πιθανή διέξοδο θα 

είναι η άμεση δραστηριοποίηση σε χώρους του εξωτερικού καθώς και σε άλλους 

κλάδους. 

ΕΙΔΗ/ΕΤΗ 
1o  ΕΤΟΣ  2o  ΕΤΟΣ  3o  ΕΤΟΣ  4o  ΕΤΟΣ  5o  ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΧΟΛΕΙΑ    1 ΠΕΛΑΤΗΣ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ  1 ΠΕΛΑΤΗΣ   

ΦΟΡΤΗΓΩΝ    100  175  200  250  725 

ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ    8  12  12  16  48 

Πίνακας 6.3, Απαισιόδοξο Σενάριο 

 

6.2 ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

6.2.1 Έξοδα	έναρξής	λειτουργίας	

Η εταιρεία για να ξεκινήσει την δραστηριότητα της θα απαιτηθεί κεφάλαιο ύψους 

9.000,00€ το οποίο καλύπτει τα νομικά και έξοδα λογιστή καθώς και τα έξοδα 
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δημιουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού 

απαιτείται η αγορά ηλεκτρονικών υλικών και η μισθοδοσία για πενταμελής ομάδα η 

οποία θα εργαστεί επί τρεις μήνες για την υλοποίηση του. 

ΕΞΟΔΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΙΜΗ 

Νομική υποστήριξη έναρξη εταιρείας  1.500,00 € 

Λογιστής  2.000,00 € 

Δημιουργία  Demo  Δρομολογίων  (2  εκσκαφής  &  5 
φορτηγά) 

5.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  9.000,00 € 

Πίνακας 6.4, έξοδα έναρξης 

6.2.2 Γενικά	Έξοδα	Πενταετίας	

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα γενικά έξοδα που προκύπτουν από την 

λειτουργία της εταιρείας μετάξι 2012 και 2016. Το σύνολο των εξόδων της 

προτεινόμενης επιχείρησης διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα πάγια έξοδα 

και τα βιομηχανικά έξοδα. Στα πάγια έξοδα συμπεριλαμβάνονται η μίσθωση γραφείων 

και εργαστηρίου, τα γενικά έξοδα που συμπεριλαμβάνουν μεταφορικά, έξοδα γραφείου 

τηλεφωνικό κέντρο και server, τα νομικά και λογιστικά έξοδα, έξοδα προώθηση του 

πληροφοριακού συστήματος, έξοδα συνεχής βελτίωσης και έρευνας για την εισαγωγή 

καινούργιων υπηρεσιών.  

Τα βιομηχανικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού απαραίτητου για την 

δημιουργία των συσκευών επικοινωνίας, τηλεματικής και διαχείρισης, τα έξοδα αγοράς 

υλικών για την παραγωγή των συσκευών, καθώς και την μισθοδοσία υπαλλήλων για την 

παραγωγή του πληροφοριακού συστήματος την εγκατάστασή του και την αντιμετώπιση 

προβλημάτων.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012  2013  2014  2015  2016  ΣΥΝΟΛΑ 

ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ             

Μίσθωση Εγκαταστάσεων  0 €  3.600 €  4.800 €  4.800 €  4.800 €  18.000 € 

Πάγιοι Λογαριασμοί  0 €  840 €  840 €  840 €  840 €  3.360 € 

Λογαριασμοί Τηλ/νιών  0 €  1.440 €  2.400 €  2.400 €  2.400 €  8.640 € 

Νομική υποστήριξη   0 €  1.500 €  1.500 €  1.500 €  1.500 €  6.000 € 

Λογιστήριο  0 €  2.000 €  2.000 €  2.000 €  2.000 €  8.000 € 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ             

Έξοδα MARKETING  500 €  1.500 €  1.500 €  1.500 €  2.000 €  7.000 € 

Research & Development  4.000 €  5.000 €  7.000 €  7.000 €  9.000 €  32.000 € 

Γενικά έξοδα  1.000 €  2.000 €  2.000 €  2.500 €  2.500 €  10.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  5.500 €  17.880 €  22.040 €  22.540 €  25.040 €  93.000 € 

Πίνακας 6.5, γενικά έξοδα λειτουργίας 

6.2.3 Βιομηχανικά	Έξοδα	Πενταετίας	

Τα βιομηχανικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού σύμφωνα με τις 

υποθέσεις σεναρίων του προηγούμενου κεφαλαίου καθώς και την μισθοδοσία 

υπαλλήλων για την παραγωγή του πληροφοριακού συστήματος την εγκατάστασή του και 

την αντιμετώπιση προβλημάτων. Προτείνεται σε αυτό το σημείο να δοθούν bonus στον 

ηλεκτρολόγο και των προγραμματιστή της εταιρείας που δεν ανήκουν στο μετοχικό 

σχήμα σε περίπτωση που η στόχοι ποιότητας και  εξυπηρέτησης και κερδοφορίας είναι 

μέσα στα πλαίσια ή καλύτερα από τις υποθέσεις που πραγματοποιεί το επιχειρηματικό 

πλάνο.    
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6.2.3.1 Βιομηχανικά	έξοδα	αισιόδοξου	σεναρίου	

Αυτό το σενάριο προϋποθέτει την ενασχόληση δύο ηλεκτρολόγων και δύο 

προγραμματιστών με πλήρη ενασχόληση καθ’ όλη την διάρκεια του μέσο-

μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδίου.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ‐ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012  2013  2014  2015  2016  ΣΥΝΟΛΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ              

Α Κιμουνδρής  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Γ Τσαλιγόπουλος  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Γ Νασιόπουλος  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Electrical Engineer  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Electrical Engineer (part time)  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Programmer (part time)  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛ.  0 €  400 €  500 €  600 €  800 €  2.300 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
12.600 

€ 
50.800 

€ 
50.900 

€  51.000 €  51.200 €  216.500 € 

ΥΛΙΚΑ             

Συσκευές φορτηγών 
10.000 

€ 
30.000 

€ 
40.000 

€  50.000 €  50.000 €  180.000 € 

Συσκευές εκσκαφέων  1.600 €  5.000 €  7.000 €  9.000 €  9.000 €  31.600 € 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  150 €  300 €  400 €  500 €  500 €  1.850 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
11.750 

€ 
35.300 

€ 
47.400 

€  59.500 €  59.500 €  213.450 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
24.350 

€ 
86.100 

€ 
98.300 

€  110.500 €  110.700 €  429.950 € 

Πίνακας 6.6, γενικά βιομηχανικά έξοδα (αισιόδοξο σενάριο) 
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Γράφημα  6.1, Μηνιαία Γενικά Έξοδα (αισιόδοξο σενάριο) 

6.2.4 Βιομηχανικά	έξοδα	μέσου	σεναρίου	

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ‐ ΜΕΣΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012  2013  2014  2015  2016 
ΣΥΝΟΛ

Α 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ              

Α Κιμουνδρής  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Γ Τσαλιγόπουλος  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Γ Νασιόπουλος  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Electrical Engineer (part time)  2.100 €  7.200 €  7.200 €  7.200 €  7.200 €  30.900 € 

Programmer (part time)  2.100 €  4.800 €  4.800 €  4.800 €  4.800 €  21.300 € 

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛ.  0 €  300 €  300 €  400 €  500 €  1.500 € 

ΣΥΝΟΛΟ  10.500 €  37.500 €  37.500 €  37.600 €  37.700 €  160.800 € 

ΥΛΙΚΑ             

Συσκευές φορτηγών  10.000 €  15.000 €  25.000 €  25.000 €  35.000 €  110.000 € 

Συσκευές εκσκαφέων  1.600 €  3.000 €  5.000 €  2.000 €  5.000 €  16.600 € 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  150 €  200 €  300 €  150 €  300 €  1.100 € 

ΣΥΝΟΛΟ  11.750 €  18.200 €  30.300 €  27.150 €  40.300 €  127.700 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  22.250 €  55.700 €  67.800 €  64.750 €  78.000 €  288.500 € 

 Πίνακας 6.7, γενικά βιομηχανικά έξοδα (μέσο σενάριο) 
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Γράφημα  6.2, Μηνιαία Γενικά Έξοδα (μέσο σενάριο) 

6.2.4.1 Βιομηχανικά	έξοδα	απαισιόδοξου	σεναρίου	

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ‐ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012  2013  2014  2015  2016  ΣΥΝΟΛΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ              

Α Κιμουνδρής  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Γ Τσαλιγόπουλος  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Γ Νασιόπουλος  2.100 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  8.400 €  35.700 € 

Electrical Engineer (part time)  0 €  3.600 €  3.600 €  3.600 €  3.600 €  14.400 € 

Programmer (part time)  0 €  3.600 €  3.600 €  3.600 €  3.600 €  14.400 € 

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛ.  0 €  300 €  300 €  300 €  300 €  1.200 € 

ΣΥΝΟΛΟ  6.300 €  32.700 €  32.700 €  32.700 €  32.700 €  137.100 € 

ΥΛΙΚΑ             

Συσκευές φορτηγών  0 €  10.000 €  17.500 €  20.000 €  25.000 €  72.500 € 

Συσκευές εκσκαφέων  0 €  1.600 €  2.400 €  2.400 €  3.200 €  9.600 € 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  0 €  150 €  200 €  150 €  150 €  650 € 

ΣΥΝΟΛΟ  0 €  11.750 €  20.100 €  22.550 €  28.350 €  82.750 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.300 €  44.450 €  52.800 €  55.250 €  61.050 €  219.850 € 

Πίνακας 6.8, γενικά βιομηχανικά έξοδα (απαισιόδοξο σενάριο) 
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Γράφημα  6.3, Μηνιαία Γενικά Έξοδα (απαισιόδοξο σενάριο) 

 

6.3 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

Για το υπολογισμό των κερδών θα  χρησιμοποιηθούν οι τιμές πώλησης των υπηρεσιών 

που ανέδειξε η παράγραφος 4.3 «Προτεινόμενη τιμή μίσθωσης» όπου πραγματοποιήθηκε 

προσέγγιση τιμής πωλήσεων μέσω στρατηγικού marketing. Ο υπολογισμός των κερδών 

θα πραγματοποιηθεί και για τα τρία σενάρια περιπτώσεων πωλήσεων. Οι τιμές είναι η 

ακόλουθες: 

 

Μίσθωση φορτηγού οχήματος: 20€/μήνα/όχημα 

Μίσθωση σκαπτικού οχήματος : 34€/μήνα/όχημα 
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6.3.1 Κέρδη	Αισιόδοξου	Σεναρίου		

ΕΣΟΔΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012  2013  2014  2015  2016  ΣΥΝΟΛΑ 

Σύνολο Μισθώσεων Φορτηγών  100  400  800  1300  1800   

Σύνολο Μισθώσεων Εκσκαφέων  8  33  68  113  158   

Χρέωση φορτηγών (20€/μήνα)  2.000 €  96.000 €  192.000 €  312.000 €  432.000 €  1.034.000 € 

Χρέωση εκσκαφέων (32€/μήνα)  256 €  12.672 €  26.112 €  43.392 €  60.672 €  143.104 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2.256 €  108.672 €  218.112 €  355.392 €  492.672 €  1.177.104 € 

Πίνακας 6.9, Κέρδη (αισιόδοξο σενάριο) 

 

 

 

Γράφημα  6.4, Μηνιαία Γενικά Έσοδα (αισιόδοξο σενάριο) 
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6.3.2 Κέρδη	Μέσου	Σεναρίου		

ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012  2013  2014  2015  2016  ΣΥΝΟΛΑ 

Σύνολο Μισθώσεων Φορτηγών  100  250  500  750  1100   

Σύνολο Μισθώσεων Εκσκαφέων  8,00  23  48  58  83   

Χρέωση φορτηγών (20€/μήνα)  2.000 €  60.000 €  120.000 €  180.000 €  264.000 €  626.000 € 

Χρέωση εκσκαφέων (32€/μήνα)  256 €  8.832 €  18.432 €  22.272 €  31.872 €  81.664 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2.256 €  68.832 €  138.432 €  202.272 €  295.872 €  707.664 € 

Πίνακας 6.10, Κέρδη (μέσο σενάριο) 

 

 

Γράφημα  6.5, Μηνιαία Γενικά Έσοδα (μέσο σενάριο) 
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6.3.3 Κέρδη	Απαισιόδοξου	Σεναρίου		

ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ/ΕΤΗ  2012 2013  2014  2015  2016  ΣΥΝΟΛΑ 

Σύνολο Μισθώσεων Φορτηγών  0  100  275  475  725   

Σύνολο Μισθώσεων Εκσκαφέων  0  8  20  32  48   

Χρέωση φορτηγών (20€/μήνα)  0 €  24.000 €  66.000 €  114.000 €  174.000 €  378.000 € 

Χρέωση εκσκαφέων (32€/μήνα)  0 €  3.072 €  7.680 €  12.288 €  18.432 €  41.472 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  0 €  27.072 €  73.680 €  126.288 €  192.432 €  419.472 € 

Πίνακας 6.11, Κέρδη (απαισιόδοξο σενάριο) 

 

 

Γράφημα  6.6, Μηνιαία Γενικά Έσοδα (απαισιόδοξο σενάριο) 
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6.4 ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ 

6.4.1 Αισιόδοξο	Σενάριο		

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

2012  2.256 € 29.850 € ‐27.594 € 

2013  108.672 € 103.980 € ‐22.902 € 

2014  218.112 € 120.340 € 74.870 € 

2015  355.392 € 133.040 € 297.222 € 

2016  492.672 € 135.740 € 654.154 € 

ΣΥΝΟΛΟ  1.177.104 € 522.950 € 654.154 € 

Πίνακας 6.12, Σύνολο Εσόδων-Εξόδων (αισιόδοξο σενάριο) 

 

6.4.2 Μέσο	Σενάριο	

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

2012  2.256 € 27.750 € ‐25.494 € 

2013  68.832 € 73.580 € ‐30.242 € 

2014  138.432 € 89.840 € 18.350 € 

2015  202.272 € 87.290 € 133.332 € 

2016  295.872 € 103.040 € 326.164 € 

ΣΥΝΟΛΟ  707.664 € 381.500 € 326.164 € 

Πίνακας 6.13, Σύνολο Εσόδων-Εξόδων (μέσο σενάριο) 
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6.4.3 Απαισιόδοξο	Σενάριο	

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  TAMEIO 

2012  0 €  11.800 €  ‐11.800 € 

2013  27.072 €  62.330 €  ‐47.058 € 

2014  73.680 €  74.840 €  ‐48.218 € 

2015  126.288 €  77.790 €  280 € 

2016  192.432 €  86.090 €  106.622 € 

ΣΥΝΟΛΟ  419.472 €  312.850 €  106.622 € 

Πίνακας 6.14, Σύνολο Εσόδων-Εξόδων (απαισιόδοξο σενάριο) 
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6.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ – ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Συμφώνα με σταθερά και μεταβλητά έξοδα πραγματοποιείται η ανάλυση νεκρού σημείου 

και ταμειακών ροών για όλα τα σενάρια (Νιάρχος, Ν. (1997)). 

6.5.1 Αισιόδοξου	Σεναρίου		

 

Γράφημα  6.7, Ταμειακές Ροές (αισιόδοξο σενάριο) 

WORST CASE

BREAK EVEN

‐150.000 €
‐100.000 €
‐50.000 €

0 €
50.000 €

100.000 €
150.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
350.000 €
400.000 €
450.000 €
500.000 €
550.000 €
600.000 €
650.000 €
700.000 €
750.000 €

Ια
νο
υ
ά
ρ
ιο
ς

Α
π
ρ
ίλ
ιο
ς

Ιο
ύ
λι
ο
ς

Ο
κτ
ώ
β
ρ
ιο
ς

Ια
νο
υ
ά
ρ
ιο
ς

Α
π
ρ
ίλ
ιο
ς

Ιο
ύ
λι
ο
ς

Ο
κτ
ώ
β
ρ
ιο
ς

Ια
νο
υ
ά
ρ
ιο
ς

Α
π
ρ
ίλ
ιο
ς

Ιο
ύ
λι
ο
ς

Ο
κτ
ώ
β
ρ
ιο
ς

Ια
νο
υ
ά
ρ
ιο
ς

Α
π
ρ
ίλ
ιο
ς

Ιο
ύ
λι
ο
ς

Ο
κτ
ώ
β
ρ
ιο
ς

Ια
νο
υ
ά
ρ
ιο
ς

Α
π
ρ
ίλ
ιο
ς

Ιο
ύ
λι
ο
ς

Ο
κτ
ώ
β
ρ
ιο
ς

2012 2013 2014 2015 2016

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ



6.0 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Mine Administration Systems 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Executive MBA 60 

6.5.2 Μέσο	Σενάριο	

 Γράφημα  6.8, Ταμειακές Ροές (μέσο σενάριο) 

 

6.5.3 Απαισιόδοξο	Σενάριο	

 

Γράφημα  6.9, Ταμειακές Ροές (απαισιόδοξο σενάριο) 
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6.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6.6.1 Κεφαλαιακές	ανάγκες	

Από τους Πίνακες 6.17, 6.18 και 6,19 προκύπτει ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει 

αρνητικές ταμειακές ροές τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας σε όλα τα σενάρια όπου το 

ταμείο της θα είναι  κυμαίνεται από -65.580€ στο απαισιόδοξο σενάριο τον Ιανουάριο 

του 2014, -53,968€ στο μέσο σενάριο τον Ιανουάριο του 2014 έως και -59.561€ στο 

αισιόδοξο σενάριο τον Ιανουάριο του 2013. Λαμβάνοντας  υπόψη τους χειρότερους 

μήνες της πενταετίας και διασφαλίζοντας τυχών αστοχίες τον προβλέψεων καθώς και 

απρόβλεπτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν με ένα ποσοστό του 25% οι κεφαλαιακές 

ανάγκες της εταιρείας ορίζονται στα 81.000€.  

Η ιδρυτική ομάδα πραγματοποιεί διαδικασίες ανεύρεσης του απαιτούμενου κεφαλαίου  

από το φιλικό και οικογενειακό περιβόλων όπως και διερευνά την περίπτωση 

χρηματοδότησης μέσω ενός «επιχειρηματικού αγγέλου», venture capital ή στρατηγικού 

επενδυτή. 

6.6.2 Απόδοση	Κεφαλαίου	

Το κεφάλαιο των 81,000€ θα δημιουργήσει συνολικό κύκλο εργασιών πενταετίας  στο 

τέλος του 2016 του αισιόδοξου σεναρίου 654.154€, του μέσου σεναρίου 326.164€ και 

του απαισιόδοξου σεναρίου 106.622€. Ο κύκλος εργασιών προκύπτει σύμφωνα με την 

προσέγγιση ότι οι υπηρεσίες της εταιρίας θα παρέχονται αδιάκοπα σε όλους τους πελάτες 

της εταιρείας κατά την διάρκεια των πέντε ετών . Περαιτέρω ευκαιρίες παρουσιάζονται 

με την διερεύνηση παροχής υπηρεσιών σε άλλους κλάδους και εξερεύνηση ευκαιριών 

στα λατομεία, τα ορυχεία βωξίτη και χρυσού. 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η απόδοση της αρχικής επένδυσης μεγιστοποιείτε μετά 

την πενταετία όπου με την διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας και χωρίς την εισαγωγή 

νέων συνεργασιών τα πάγια έξοδα  διατηρούνται στις 5.000€ μηνιαίος 

συμπεριλαμβάνοντας μισθοδοσία και R&D  ενώ τα έσοδα ανέρχονται στα 13.536€ για 

το απαισιόδοξο, 23.656€ για το μέσο και 40.800€ για το αισιόδοξο σενάριο μηνιαίος. 

6.6.2.1 Ρυθμός	Απόδοσης	Κεφαλαίου	

Για τον υπολογισμό της απόδοσης κεφαλαίου χρησιμοποιείται υπολογίζεται ο ρυθμός 

απόδοσης κεφαλαίου  οποία αναλύσει τις αποδόσεις στο σύνολο πενταετίας (4 έτη και 3 

μήνες) (Λαζαρίδης, Τ. Γ. & Παπαδόπουλος, Λ. Δ. (2006)).   

  Αισιόδοξο Σενάριο  Μέσο Σενάριο 
Απαισιόδοξο 

Σενάριο 

Επένδυση  81.000 €  81.000 €  81.000 € 

Χρονικός Ορίζοντας  5 έτη  5 έτη  5 έτη 

Κέρδη προ φόρων  654.154,00 €  326.164,00 €  106.622,00 € 

Συνολικός Ρυθμός 
Απόδοσης  707,60%  302,67%  31,63% 

 

Πίνακας 6.15, Ρυθμός απόδοσης κεφαλαίου 
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7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα που προτίθεται να κατασκευάσει και να 

παρέχει η εταιρεία MAS αντικαθιστά υφιστάμενες και άκρως σημαντικές λειτουργίες 

των δυνητικών πελατών της. Το MAS παρέχει περαιτέρω δυνατότητες και εργαλεία για 

την σωστή διαχείριση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ορυχείων 

και λατομείων. Η μελέτη στα προηγούμενα κεφάλαια αποδεικνύει ότι  με τη χρήση του 

συστήματος διαχείρισης, μία επιχείρηση επιτυγχάνεται μείωση του λειτουργικού της 

κόστους έως και 70% σε σχέση με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργείας της.  

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρωτοπορίας εισόδου σε 

αυτόν τον κλάδο εφόσον δεν υπάρχει κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία η οποία 

θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της παρουσιάζοντας μία 

εξειδικευμένη στρατηγική προώθησης. Εξετάζοντας τον κλάδο των ορυχείων και 

λατομείων διαπιστώνεται ότι είναι σε συνεχή ανάπτυξη. Ο κλάδος των ορυκτών πόρων 

παρουσιάζει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 50 χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με μελέτες, η δραστηριότητα της εξόρυξης λιγνίτη θα 

αποτελεί τα επόμενα 40 χρόνια ανάγκη για την παραγωγή ενέργειας.   

Η εκτενείς ανάλυση η οποία πραγματοποιείθηκε σχετικά με τον ανταγωνισμό κατέληξε 

σε προτάσεις για την διασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την 

διατήρηση του μεριδίου  αγοράς σε επιθυμητά και σταθερά επίπεδα. Η ανάλυση αυτή 

επικεντρώθηκε στην Ελλάδα και τις 40 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών στις οποίες θα 

μπορούσαν να προσφερθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης. Σε ξεχωριστό τεύχος προτείνεται 

να πραγματοποιηθεί ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς εφόσον η τεχνολογική καινοτομία 

θα ενδιέφερε οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτούς τους κλάδους. 

Για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την 
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ελκυστικότητα των υπηρεσιών προτείνεται η δημιουργία εισοδηματικού μοντέλου βάσης 

μίσθωσης υπηρεσιών για όλη την διάρκεια της συνεργασίας με τους πελάτες διατηρώντας 

χαμηλό κόστος για τις εταιρείες και επιτυγχάνοντας μακροχρόνια σχέση πελάτη- 

εταιρείας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο κλάδο η προώθηση του προϊόντος δεν απαιτεί ιδιαίτερα κεφάλαια 

προβολής και διαφήμισης και στηρίζεται στην απευθείας παρουσίαση και την 

στρατηγική μάρκετινγκ «word of mouth» κατά την οποία οι πελάτες αποτελούν πηγή 

διαφήμισης της εταιρείας.    

Έχοντας πραγματοποιήσει τις απαραίτητες προσεγγίσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι το 

πληροφοριακό σύστημα που προτείνεται είναι εφικτό να υλοποιηθεί και να παραχθεί 

μαζικά σε ανταγωνιστικό κόστος, την έρευνα αγοράς και του ανταγωνισμού καθώς και 

την αναγκαιότητα του ως προς είδος  των υπηρεσιών που προσφέρει, προτείνεται η 

δημιουργία ανώνυμης εταιρείας  με σκοπό την, παραγωγή και πώληση του συστήματος 

διαχείρισης. Η εξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

έχει χρονοδιάγραμμα τεσσάρων μηνών για να είναι έτοιμο προς διάθεση εφόσον 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την παραγγελία υλικών και προσαρμογής 

του λογισμικού. Για αυτήν την διαδικασία θα απαιτηθεί κεφάλαιο ύψους 8.000€ το οποίο 

αφορά την ολοκλήρωση του σταδίου παραγωγής του πληροφοριακού συστήματος.   

Το ύψος του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ίδρυση της επιχείρησης και λειτουργίας 

της, για τα επόμενα πέντε έτη ορίζεται στις 81.000€ κατόπιν μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων και ανάλυσης του νεκρού σημείου. Το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου 

κεφαλαίου διασφαλίζεται καθώς σημαντικές εκροές προκύπτουν κατόπιν σύναψης 

δεκαεξάμηνης σύμβασης με τους πελάτες κατά το οποίο χρονικό διάστημα 

πραγματοποιείται η απόσβεση κεφαλαίου από την αγορά υλικών για την κατασκευή των 

ηλεκτρονικών συσκευών.  
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Σύμφωνα με τα τρία σενάρια που μελετήθηκαν για τις προβλέψεις των πωλήσεων της 

ερχόμενης πενταετίας κατά το αισιόδοξο σενάριο προκύπτουν σημαντικά κέρδη προ 

φόρων της τάξεως των 654.154 €, ενώ στο μέσο και απαισιόδοξο σενάριο 326.164 € και 

106.622 € αντίστοιχα. Ενδιαφέρων παρουσιάζει η ανάλυση του κόστους αγοράς του 

εξοπλισμού τον οποίο χρεώνεται η επιχείρηση και προσδοκά να τον απόσβεση μέσω των 

κερδών. Σύμφωνα με τα σενάρια τα κόστη ανέρχονται στα 213.450 €, 127.700 € και 

82.750 € τα οποία στην περίπτωση που θα μεταφέρονταν στους πελάτες θα αποτελούσαν 

κέρδη της επιχείρησης. 
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