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ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ 

Φθάνοντας στο τέλος της ερευνητικής προσπάθειας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εκείνους που συνέβαλαν στη σύλληψη, την υλοποίηση και την αποπεράτωση της διδακτορικής 
αυτής διατριβής. 

Ιδιαίτερα επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα 
αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γεώργιο Τσιότρα γιά την 
καθοδήγηση και τις πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές του παρατηρήσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο, τη δομή, και τη μορφή παρουσίασης της διατριβής. 

Επίσης ευχαριστώ θερμά τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής κ.κ Πρόδρομο Ευθύμογλου 
και Γεώργιο Οικονόμου πρώην καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και νυν καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς γιά τη βοήθεια και το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και γιά 
το πλήθος των υποδείξεων οι οποίες συνέβαλαν αποτελεσματικά στη βελτίωση της παρούσης 
διατριβής. 

Τέλος θερμότατες ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον καθηγητή του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Δημήτριο Ξουρή ο οποίος ως πρόεδρος του 
τμήματος μου παρέσχε όλες τις δυνατότητες και προϋποθέσεις ώστε να ολοκληρωθεί η 
διδακτορική μου εργασία. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισμός η καταγραφή και η επίλυση 
προβλημάτων που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ο 
σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης, γιά 
Βιομηχανικές επιχειρήσεις προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης. 

Οι πηγές πληροφόρησης γιά τη σύνταξη της εργασίας είναι η υπάρχουσα 
κατάσταση στις βιομηχανίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και η διεθνής 
βιβλιογραφία. 

Γιά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης συντάχθηκε ένα αναλυτικό 
ερωτηματολόγιο και αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος σε ένα περιορισμένο αριθμό 
αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκών 
πληροφόρησης όπως ακριβώς τις βλέπουν οι επιχειρηματίες και οι υπεύθυνοι των 
Διευθύνσεων και Τμημάτων καθώς και στον εντοπισμό διαφόρων οργανωτικών δομών 
γιά την καλύτερη διοίκηση. 

Η βιβλιογραφία έδωσε το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης και πρότεινε 
εναλλακτικές λύσεις από τη διεθνή εμπειρία σε όλα τα βήματα από την προετοιμασία 
μέχρι την υλοποίηση. 

Η επαφή με δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου έδωσε σημαντικές πληροφορίες 
οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό μιας ευέλικτης οργανωτικής δομής, τον 
εντοπισμό των αναγκών πληροφόρησης καθώς και την καταγραφή διαδικασιών 
συλλογής των πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές και σύνθεσης γιά τη δημιουργία 
του πληροφοριακού συστήματος στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι ένα προτεινόμενο λειτουργικό 
οργανόγραμμα και ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κατάλληλο γιά 
βιομηχανίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. 

Παρ' ότι δεν είναι πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ο σχεδιασμός ενός 
λειτουργικού οργανογράμματος και καταγραφή θέσεων εργασίας, εν τούτοις κρίνεται 
απαραίτητη η παρουσίαση της θεωρητικής υποδομής πίσω από κάθε οργανωτική δομή 
και η πρόταση ενός ευέλικτου οργανογράμματος επάνω στο οποίο θα βασισθεί η 
δόμηση του πληροφοριακού συστήματος. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Διοίκησης σαν εργαλείο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων είναι ο βασικός σκοπός της μελέτης. Η πληροφόρηση δομήθηκε 
γιά τα τρία ανώτερα διοικητικά επίπεδα Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύθυνση και Τμήμα 
αναλυτικά (top-down) και δίδονται η θεωρητική υποδομή, οι ανάγκες πληροφόρησης 
και η διαδικασία σύνθεσης της πληροφόρησης (bottom-up). 

Η εργασία αυτή προτείνει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα γιά 
βιομηχανίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με σκοπό τη βελτίωση και ουσιαστική 
αναβάθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και τον αποτελεσματικώτερο 
σχεδιασμό και έλεγχο. 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο δίνεται η θεωρητική υποδομή και αναλύονται σε 
σχέση με το μελετούμενο αντικείμενο οι έννοιες του συστήματος, οι αρχές διοίκησης 
μέσω πληροφοριακών συστημάτων, οι οργανωτικές δομές βιομηχανικών επιχειρήσεων 
και η έννοια του πληροφοριακού συστήματος. 



Στο δεύτερο κεφάλαιο προτείνεται ένα κατάλληλο οργανόγραμμα γιά 
βιομηχανικές επιχειρήσεις προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και οριοθετούνται σαφώς 
οι διάφορες λειτουργίες σαν υποσυστήματα του συστήματος της βιομηχανίας. Αυτός 
ο λειτουργικός διαχωρισμός βοηθά στην καλύτερη δόμηση του προτεινόμενου 
πληροφοριακού συστήματος. 

Τα κεφάλαια τρία έως και οκτώ αναφέρονται στα προτεινόμενα πληροφοριακά 
συστήματα ανά υποσύστημα με ανάλυση γιά τα υποσυστήματα : 

Λειτουργίες ανάπτυξης τεχνολογίας 
Μάρκετινγκ και Πωλήσεις 
Οικονομικές Υπηρεσίες 
Επιμελητεία παραλαβής υλικών 
Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού 
Υπηρεσίες πληροφόρησης 

Το ένατο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη γενική διεύθυνση σαν κατ' εξοχή 
κέντρο αποφάσεων και καθορισμού του σκοπού της επιχείρησης, των στόχων, της 
επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής. Προτείνεται ένα δυναμικό και ευέλικτο 
μοντέλλο λήψης αδόμητων αποφάσεων. 

Τέλος στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται με κριτική άποψη τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και δίνονται προτάσεις γιά το λειτουργικό και 
στρατηγικό έλεγχο και στρατηγικό σχεδιασμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η Εννοια του Συστήματος 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες, φιλοσοφίες και επιστημονικές μέθοδοι γιά το πώς 
θα πρέπει να διοικείται μία επιχείρηση. Πώς όμως μπορούν όλα αυτά να γίνουν 
πράξη; Πώς θα πρέπει να διοικηθεί μία επιχείρηση μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον 
χρόνο; 

Τα συστήματα είναι αυτά που κάνουν δυνατή την καθημερινή λειτουργία και 
την επιβίωση της κάθε επιχείρησης. Είναι αυτά που καθορίζουν τις λειτουργίες των 
διαφόρων διευθύνσεων και της επιχείρησης στο σύνολο της, δίνοντας την αίσθηση της 
ολότητας, της δομής και της συνάφειας. 

1.1.1 Τι σημαίνει σύστημα ; 

Σύστημα είναι η προσπάθεια των στελεχών της επιχείρησης να δομήσουν και 
να βάλουν τάξη στο αδόμητο και ευμετάβλητο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτουργούν. Στην ουσία προσπαθούν να απλουστεύσουν το περιβάλλον τους ώστε να 
το κατανοούν καλύτερα. 

Σύστημα είναι ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες επενεργούν η μία στην άλλη 
γιά κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 

Τα συστήματα μπορεί να είναι αφηρημένα ή φυσικά. Και αυτός ο διαχωρισμός 
δεν στοχεύει να υποβαθμίσει κάποια από τις δύο ενότητες, αλλά έχει απλά το νόημα 
της κατάταξης γιά καλύτερη μελέτη. 

Τα αφηρημένα συστήματα είναι σύλληψη και προϊόν του ανθρώπινου μυαλού. 
Είναι συστήματα που δεν μπορούμε να τα δούμε ή να γίνει σαφής η ύπαρξη τους σε 
υπάρχουσες ενότητες. Παραδείγματα αφηρημένων συστημάτων είναι τα Κοινωνικά, 
Θεολογικά και Πολιτισμικά συστήματα. Κανένα από τα συστήματα αυτά δεν μπορεί 
να φωτογραφηθεί ή να αποτυπωθεί με τη μορφή εικόνας, παρ' όλα αυτά υπάρχουν και 
μπορούν να περιγραφούν, να μελετηθούν και να αναλυθούν. 

Τα φυσικά συστήματα σε αντίθεση αποτελούνται από συγκεκριμένες ενότητες 
οι οποίες λειτουργούν σε συσχετισμό η μία με την άλλη γιά την επίτευξη ενός κοινού 
σκοπού ή στόχου. Σαν παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν Συστήματα 
πληροφορικής, Συστήματα επικοινωνιών, Συστήματα marketing Συστήματα 
πληροφόρησης Διοίκησης κ.λ,π. 

Ενα σύστημα marketing αποτελείται από άτομα, εξοπλισμό και διαδικασίες 
οι οποίες αναπτύσσουν, παράγουν και προωθούν υπηρεσίες, ιδέες και άλλες ενότητες 
στον καταναλωτή ή τον χρήστη. 

Κάθε σύστημα λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα. Γιά καλύτερη 
κατανόηση της λειτουργίας του θα πρέπει να κατανοηθούν και περιγραφούν το 
περιβάλλον, τα σύνορα, η είσοδος/έξοδος και οι ενότητες που αποτελλούν το 
σύστημα [2]. 

1.1.1.1 Το περιβάλλον του συστήματος 

Οπως προαναφέραμε, κάθε σύστημα (με την εξαίρεση του σύμπαντος) 
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λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα, το περιβάλλον του. Το περιβάλλον 
περιβάλλει το σύστημα και επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. Το περιβάλλον 
εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο μέσα στον οργανισμό στον οποίο λειτουργεί το 
σύστημα. 

Γιά παράδειγμα γιά τον υπεύθυνο μηχανογράφησης περιβάλλον είναι 
οτιδήποτε έξω από το τμήμα μηχανογράφησης, ενώ γιά το γενικό διευθυντή ότι είναι 
οτιδήποτε έξω από τον οργανισμό. 

1.1.1.2 Τα σύνορα του συστήματος 

Τα σύνορα είναι αυτά που χωρίζουν και καθορίζουν σαφώς το σύστημα από το 
περιβάλλον. Η γραμμή των συνόρων του είναι αυτή που καθορίζει ότι σύστημα είναι 
ότι είναι μέσα από τη γραμμή, ενώ περιβάλλον ότι είναι έξω από αυτή. 

-ζ. . 
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Η θέση των συνόρων διαφοροποιείται αντίστοιχα αν το σύστημα είναι φυσικό 
ή αφηρημένο. Στα φυσικά συστήματα η διαχωριστική γραμμή είναι πιό αντικειμενικά 
καθορισμένη και εξαρτάται από τους στόχους και τις λειτουργίες του συστήματος. 
Αντίθετα στα αφηρημένα συστήματα τα σύνορα μπορεί να διαφέρουν από παρατηρητή 
σε παρατηρητή, εκτός αν έχουν καθορισθεί κοινώς αποδεκτά κριτήρια επιλογής. Ετσι 
σε μία ομάδα εργασίας ο επικεφαλής γιά άλλους μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μέρος 
του συστήματος (ομάδα), ενώ γιά άλλους σαν μέρος του περιβάλλοντος. 

1.1.1.3 Είσοδοι - έξοδοι 

Το σύστημα παίρνει και δίνει ερεθίσματα στο περιβάλλον του μέσω εισόδων 
και εξόδων. Είσοδος είναι ότι εισέρχεται στο σύστημα από το περιβάλλον, ενώ 
έξοδος οτιδήποτε βγαίνει από το σύστημα μέσω των συνόρων του προς το 
περιβάλλον. 

Ετσι γιά ένα σύστημα μηχανογράφησης είσοδος είναι ότι εισέρχεται στη 
μονάδα του υπολογιστή από τις μονάδες εισόδου (τερματικά, ταινίες κλπ.) ενώ έξοδοι 
οτιδήποτε εξέρχεται αφού υποστεί την επεξεργασία του συστήματος προς τις 
μονάδες εξόδου (εκτυπωτές, τερματικά κλπ.). 

Τα σύνορα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο φιλτραρίσματος της ροής από και 
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προς το σύστημα, προστατεύοντας το από καταστροφικούς παράγοντες του 
περιβάλλοντος. 

Γιά το παράδειγμα που αναφέραμε το περιβάλλον είναι αυτό που ελέγχει τη 
μορφή εισόδου των πληροφοριών ώστε να είναι αποδεκτή από το σύστημα και από 
άποψη περιεχομένου και μορφής. 

Υπάρχουν δύο μορφές εισόδου, οι είσοδοι που ενεργοποιούν το σύστημα 
(είσοδος) και οι είσοδοι συντήρησης του συστήματος (ανάδραση) [1]. 

Η είσοδος με τη μορφή δεδομένων, πληροφοριών κλπ., έχει στόχο την 
ενεργοποίηση του συστήματος γιά την παραγωγή κάποιας εξόδου. 

Η ανάδραση έχει σχέση με τον έλεγχο του συστήματος, εφ' όσον στοχεύει 
στην βελτίωση των λειτουργιών του συστήματος ώστε να ικανοποιεί καλύτερα το 
σκοπό του. Οι παρατηρήσεις της διοίκησης σχετικά με τη μορφή της εμφάνισης των 
πληροφοριών είναι ανάδραση γιά την μηχανογράφηση, εφ' όσον στοχεύει να βελτιώσει 
τις λειτουργίες της μηχανογράφησης (σύστημα) ώστε να δίνει σωστότερη 
πληροφόρηση στη διοίκηση (σκοπός). 

Η έξοδος είναι το αποτέλεσμα των διεργασιών της εισόδου μέσα στο σύστημα 
προς το περιβάλλον. Η έξοδος ενός συστήματος μπορεί να είναι είσοδος γιά ένα 
άλλο. 

Η μέχρι τώρα περιγραφή αφορά ένα Ανοιχτό Σύστημα. Ενα σύστημα δηλαδή 
το οποίο ανταλλάσει πληροφορίες, υλικά και ενέργεια με το περιβάλλον του. 

Ενα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ενός ανοικτού συστήματος είναι η 
δυνατότητα του να προσαρμόζεται στις μεταβολές του περιβάλλοντος, ώστε να 
συνεχίζει να υπάρχει. Η προσαρμογή αυτή επιτυγχάνεται μέσω εισόδου και 
ανάδρασης (ρυθμιστική είσοδος γιά την βελτίωση των λειτουργιών του συστήματος 
γιά την καλύτερη επίτευξη του σκοπού του). 

Η Κατάσταση αυτή της ισοροπίας επιτυγχάνεται μέσω μιας διαδικασίας 
συνεχών δυναμικών προσαρμογών. Εάν σταματήσει αυτή η διαδικασία προσαρμογών 
το σύστημα είναι δυνατόν να αποδιοργανωθεί πλήρως (εντροπία). Η διαδικασία αυτή 
της συνεχούς άντλησης ρυθμιστικής εισόδου από το περιβάλλον ονομάζεται αρνητική 
εντροπία. Ενα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αδυνατεί να ικανοποιήσει τις 
μεταβολές στις ανάγκες πληροφόρησης της διοίκησης είναι δυνατόν να καταλήξει σε 
πλήρη αχρηστία. Εάν όμως είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις μεταβολές των 
απαιτήσεων (μέσω ρυθμιστικών εισόδων) τότε οι πιθανότητες να καταλήξει σε 
αχρηστία είναι ελάχιστες [1]. 

Η ύπαρξη και η χρησιμότητα των ανοιχτών συστημάτων που περιγράψαμε δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ή ότι δεν είναι χρήσιμα και τα κλειστά συστήματα. Ενα 
κλειστό σύστημα λειτουργεί δίχως ανάδραση, απλά παίρνει εισόδους και δίνει 
εξόδους προς το περιβάλλον. Ενα τέτοιο σύστημα μπορεί να τείνει προς εντροπία, 
εφ' όσον του λείπουν οι ρυθμιστικές είσοδοι πο« θα το βοηθήσουν να προσαρμόζεται 
στις αλλαγές. 

Πολύ συχνά ένας παρατηρητής δεν γνωρίζει τις διαδικασίες που λαμβάνουν 
χώρα μέσα σε ένα σύστημα. Γιά να το μελετήσει καλύτερα παρατηρεί τις εισόδους 
και τις εξόδους από και προς το σύστημα ώστε να συμπεράνει τη γενικώτερη 
συμπεριφορά του συστήματος. Ενα τέτοιο σύστημα ονομάζεται μαύρο κουτί Η 
μέθοδος αυτή (του να αγνοηθούν οι επί μέρους διαδικασίες ενός συστήματος αλλά να 
βασιστεί η μελέτη στη συμπεριφορά του συστήματος σε σχέση με το περιβάλλον 
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του), χρησιμοποιείται πολύ συχνά γιά τη μελέτη και αφηρημένων και φυσικών 
συστημάτων. 

1.1.1.4 Οι ενότητες του συστήματος 

Το σύστημα περιγράφεται από τα σύνορα του. Το σύστημα μπορεί να 
αποτελείται από μία ή περισσότερες ενότητες. Οταν μία ενότητα ενός συστήματος 
είναι ένα πλήρες σύστημα από μόνο του, τότε το σύστημα αυτό ονομάζεται 
υποσύστημα. Το κάθε υποσύστημα ενός συστήματος συνεργάζεται με τα άλλα 
υποσυστήματα γιά την επίτευξη ενός σκοπού, που συνήθως είναι η παραγωγή κάποιας 
εξόδου. 

Τα διάφορα υποσυστήματα ενός συστήματος επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
καναλιών προσαρμογής. Τα κανάλια προσαρμογής συνδέουν τα σύνορα συστημάτων 
ή υποσυστημάτων γιά τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τους. Τα κανάλια 
προσαρμογής κωδικοποιούν ή αποκωδικοποιούν πληροφορίες (ή ενέργεια) σε μιά 
μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα (ή υποσύστημα). Η σύνδεση 
ενός απομεμακρυσμένου τερματικού μέσω τηλεφωνικών γραμμών επιτυγχάνεται μέσω 
κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών οι οποίοι μετατρέπουν το σήμα του 
υπολογιστή ή του τερματικού σε μορφή κατάλληλη να "περάσει" μέσα από το 
τηλεφωνικό δίκτυο. 

1.1.1.5 Τα επίπεδα του συστήματος 

Επειδή οι ενότητες ενός συστήματος μπορεί να είναι ανεξάρτητα συστήματα, 
υπάρχει η ανάγκη μιας ιεράρχησης τους. Γιά παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα 
γιά το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης αποτελεί σύνθεση της πληροφόρησης 
των διαφόρων διευθύνσεων, η οποία πληροφόρηση αναλύεται στην πληροφόρηση που 
λαμβάνεται με βάση τις επί μέρους λειτουργίες της επιχείρησης (λογιστήριο, 
αποθήκη, προσωπικό κ.ο.κ.). 

Επομένως γιά την καλύτερη μελέτη ενός σύνθετου συστήματος (που 
αποτελείται από υποσυστήματα) είναι απαραίτητο να καθοριστούν από την αρχή τα 
επίπεδα ενδιαφέροντος, τα οποία είναι τα επίπεδα του συστήματος. 

1.1.2 Ο έλεγχος των συστημάτων 

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος στη διαδικασία διοίκησης οποιουδήποτε 
οργανισμού. Ενα σύστημα που δεν ελέγχεται είναι βέβαιο ότι δεν εξυπηρετεί το 
σκοπό του ικανοποιητικά. Ο έλεγχος βοηθάει να μετρηθεί η απόδοση και να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη του σκοπού του συστήματος. 

1.1.2.1 Ενότητες ελέγχου 

Σε κάθε ελεγχόμενο σύστημα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα κάποιες 
ενότητες. Οι ενότητες αυτές μπορεί να παίρνουν διαφορετική μορφή από σύστημα σε 
σύστημα, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Οι ενότητες αυτές είναι : 

1. Ο σκοπός ή ο στόχος του συστήματος 
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2. Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης του συστήματος 
3. Μέθοδοι σύγκρισης γιά τον εντοπισμό των αποκλίσεων από το στόχο 
4. Μέθοδοι διόρθωσης των αποκλίσεων 

Σε κάθε σύστημα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι οι στόχοι του καθώς και 
τα επίπεδα απόδοσης. Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα. Σκοπός 
του συστήματος δεν είναι η κριτική των σκοπών του αλλά η εκπλήρωση τους. Σκοπός 
ενός πληροφοριακού συστήματος μπορεί να είναι η παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα γιά τα διάφορα διοικητικά 
επίπεδα ενός οργανισμού. 

Κάθε σύστημα πρέπει να διαθέτει μεθόδους μέτρησης της απόδοσης του. Αυτή 
η ενότητα είναι η πιό δύσκολη να επιτευχθεί σε ένα σύστημα χωρίς να επηρεάσει τις 
λειτουργίες του. Η μονάδα μέτρησης της απόδοσης είναι η μονάδα μέτρησης του 
σκοπού του συστήματος. 

Η τρίτη ενότητα γιά την επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης ενός συστήματος 
είναι η σύγκριση της απόδοσης του με τους στόχους του. Αποκλίσεις στην απόδοση 
μπορεί να σημαίνει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε. 
Επειδή όμως οι αποκλίσεις είναι αναπόφευκτες είναι πολύ σημαντικό να έχουν 
καθοριστεί τα αποδεκτά επίπεδα αποκλίσεων. 

Τέλος το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσει τις διαδικασίες 
του όταν εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις. Οι αλλαγές που θα γίνουν πρέπει να 
διορθώνουν την απόκλιση που επήλθε και μόνο αυτή. Επειδή η αλλαγή κάποιων 
διαδικασιών γιά τη διόρθωση πιθανών αποκλίσεων μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό 
κόστος, αλλαγές σε ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να γίνονται μόνο όταν είναι 
απόλυτα απαραίτητες. 

Η εφαρμογή ουσιαστικού ελέγχου σε ένα σύστημα ενώ είναι απαραίτητη 
πρέπει να εφαρμόζεται με πολλή προσοχή γιατί μπορεί να γίνει αιτία χαμηλής 
απόδοσης του συστήματος. Και η μορφή της πληροφόρησης και τα σημεία και οι 
χρονικές στιγμές άντλησης της πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολύ προσεκτικού 
σχεδιασμού. 

Η πληροφόρηση είναι απαραίτητη στη διαδικασία του ελέγχου. Το ίδιο και η 
ανάδραση. Η ανάδραση είναι πληροφόρηση σχετική με την απόδοση του συστήματος 
η οποία εισάγεται σαν είσοδος στο σύστημα γιά να βοηθήσει στη βελτίωση της 
απόδοσης του συστήματος. 

1.1.2.2 Ανάδραση και βρόγχοι ανάδρασης 

Δύο μορφές ανάδρασης είναι σημαντικές γιά τη λειτουργία κάθε συστήματος 
και κάθε μία σχετίζεται με τον έλεγχο του συστήματος. Η Αρνητική Ανάδραση είναι 
διορθωτική και βοηθά στη διατήρηση του συστήματος σε λειτουργία μέσα στα 
προκαθορισμένα του πλαίσια, αποφεύγοντας έτσι μεγάλες διακυμάνσεις από τα 
επιθυμητά όρια. Η αρνητική ανάδραση διοχετεύεται πίσω στην είσοδο του 
συστήματος μέσω Βρόγχων Ανάδρασης. Γιά την σωστή λειτουργία ενός βρόγχου 
ανάδρασης είναι απαραίτητα σημεία συλλογής πληροφοριών τα οποία καταγράφουν 
την επίδραση της εξόδου του συστήματος στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η 
πληροφορία επανατροφοδοτείται στο σύστημα σαν είσοδος ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους του συστήματος. 
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Ε Ι Ε Ο Δ Ο Ε ΕΞΟΔΟΣ! 
ΤΟ Χ Υ Γ ΤΗ Μ Α 

ΒΡΌΓΧΟΣ: Α Ν Α Δ Ρ Α Ε Η Ε 

ΑΝΑΔΡΑΓΉ ΈΛΕΓΧΟΣ: 

ΒΡΌΓΧΟΣ ΑΝΆΔΡΑΣΗΣ 

Σε αντίθεση με την αρνητική ανάδραση που έχει στόχο τη διόρθωση των 
λειτουργιών του συστήματος, η Θετική Ανάδραση έχει σα σκοπό να επιβεβαιώσει τη 
σωστή λειτουργία του συστήματος ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς αλλαγές. 
Η εντολή από τη διοίκηση να συνεχιστεί η παραγωγή ενός τμήματος στον ίδιο ρυθμό 
με την προηγούμενη εβδομάδα αποτελεί θετική ανάδραση, ενώ η εντολή γιά αύξηση 
της παραγωγής λόγω αυξημένης ζήτησης είναι αρνητική ανάδραση [1]. 

1.1.3 Τα συστήματα στη διοίκηση 

Οι γενικές αρχές των συστημάτων και του ελέγχου οι οποίες εξετάστηκαν 
έχουν μεγάλη εφαρμογή στη διοίκηση και τους οργανισμούς. Ο οποιοσδήποτε 
οργανισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα, λόγω της συνεχούς αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον του. Μέσα στον οργανισμό λειτουργούν σαφώς διακεκριμένα 
υποσυστήματα, όπως Λογιστήριο, Παραγωγή, Μηχανογράφηση κ.λ,π. Ολα όμως τα 
υποσυστήματα αυτά έχουν συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το Πληροφοριακό 
σύστημα ενός οργανισμού είναι ένα δίκτυο το οποίο δέχεται εισόδους και παράγει 
εξόδους γιά όλα τα τμήματα του οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και γιά όλα τα 
υποσυστήματα, όπως λ.χ. το λογιστήριο. 

Τυπικά οποιοδήποτε υποσύστημα ενός οργανισμού είναι ένα ανοιχτό σύστημα. 
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και υποσυστήματα τα οποία λειτουργούν με βάση τον ορισμό 
του "κλειστού συστήματος" που έχει δοθεί. Τα συστήματα που έχουν τη δυνατότητα 
να αυτοπροσαρμόζωνται, δηλαδή εν μέρει κλειστά, έχουν μεγάλη χρησιμότητα στους 
οργανισμούς. Σε οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής, η ύπαρξη μηχανισμών 
προσαρμογής της παραγωγής χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση είναι περισσότερο από 
επιβεβλημένη. Η ελαχιστοποίηση της ανάγκης γιά συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση 
μειώνει το κόστος προσωπικού και έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο έλεγχο [2]. 

Συμπερασματικά η δημιουργία ενός συστήματος εγέγχου όπου ο έλεγχος 
επιτυγχάνεται μέσα από μία σειρά ενεργειών από το σύστημα (χωρίς εξωτερικές 
επεμβάσεις) είναι πολλές φορές επιβεβλημένη. Γιά παράδειγμα μία 
αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής όπου ο έλεγχος του ρυθμού παραγωγής 
ελέγχεται μηχανικά και υπάρχουν διαδικασίες προσαρμογής της ταχύτητας από τη 
γραμμή παραγωγής είναι ένα κλειστό σύστημα. Φυσικά δεν είναι απόλυτα κλειστό 
γιατί πολλές περιπτώσεις δυσλειτουργίας που δεν έχει προβλεφθεί να 
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αυτοδιορθώνονται (βλάβη σε κάποιο μηχάνημα) χρήζουν ανθρώπινης επέμβασης. 
Πολλά υποσυστήματα Αποθήκης (έλεγχος αποθεμάτων) έχουν σχεδιασθεί με 

τη λογική του κλειστού συστήματος. Γιά παράδειγμα όταν η υπάρχουσα ποσότητα σε 
κάποιο είδος πέσει κάτω από κάποια ελάχιστη ποσότητα, μέσα από μιά στατική 
(συγκεκριμένη ποσότητα) ή δυναμική (υπολογίζοντας με βάση το στόχο πωλήσεων, 
το χρόνο παραγωγής ή προμήθειας, τα επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη κλπ.), τότε 
το σύστημα αυτόματα εκδίδει μία εντολή προμήθειας γιά το συγκεκριμένο είδος. 
Επειδή τα επίπεδα αποθεμάτων, οι στόχοι πωλήσεων, η παραγωγική δυναμικότητα 
κλπ. είναι μεγέθη τα οποία συνεχώς ενημερώνουν το σύστημα και επειδή η διαδικασία 
έκδοσης της εντολής είναι αυτοματοποιημένη, το σύστημα είναι σχεδόν κλειστό 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται η ανθρώπινη παρέμβαση γιά 
καταστάσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από το σύστημα όπως έλλειψη ρευστότητας 
όπου η εντολή παραγωγής ή προμήθειας θα πρέπει να δοθεί επιλεκτικά μόνο γιά είδη 
τα οποία είναι απαραίτητα γιά τη συνέχιση λειτουργίας του οργανισμού. 

Τα κλειστά συστήματα ελέγχου έχουν πολλή μεγάλη σημασία καθώς οι 
συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας επιτρέπουν το σπάσιμο των καθημερινών 
διαδικασιών ελέγχου σε συγκεκριμένες και σαφώς καθορισμένες εργασίες οι οποίες 
μπορούν να καθοριστούν σαφώς και να αυτοματοποιηθούν [2]. 
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1.2 Αρχές Διοίκησης μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων * 

Οι μεγάλοι οργανισμοί είναι σύνθετα συστήματα τα οποία συνίστανται από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και τμημάτων. Γιά να συνεχίσει να κινείται ο 
οργανισμός προς την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του, τα στελέχη πρέπει 
να δέσουν τα διαφορετικά κομμάτια που αποτελούν το σύστημα ώστε να λειτουργεί 
με βάση κάποιο σχέδιο δράσης. Αυτό σημαίνει ότι ο σκοπός και οι στόχοι πρέπει να 
είναι καθορισμένοι και να λειτουργούν οι διαδικασίες ελέγχου ώστε να διατηρηθεί η 
απόδοση σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το σκοπό και τους στόχους. 

Μία λειτουργία κοινή σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και σε όλους τους 
οργανισμούς είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων είναι μία 
συνεχής διαδικασία των διοικητικών στελεχών. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποφάσεων. Μερικές είναι απλές και παίρνονται 
συχνά. Αλλες είναι μοναδικές και παίρνονται πολύ σπάνια, γεγονός που τις κάνει 
περίπλοκες και δύσκολες. Και οι δύο τύποι αποφάσεων είναι σημαντικοί στη 
διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου των λειτουργιών του οργανισμού. 

Παρ' ότι πολύ συχνά δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το γενικώτερο περιβάλλον αυτό 
επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις. Ενα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει 
συχνά επηρεάζει διαφορετικά τις διοικητικές αποφάσεις σε σχέση με ένα περιβάλλον 
σχετικά σταθερό. Οι διαφορές έγκεινται στη διαδικασία σχεδιασμού, απαιτήσεις 
πληροφόρησης, αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα των διοικητικών λειτουργιών. 

Η γνώση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη διοίκηση επιδρά και στη 
μεθοδολογία αναζήτησης και αξιολόγησης στρατηγικών και τακτικών γιά την 
καλύτερη διοίκηση του οργανισμού. Πολλές φορές οι εναλλακτικές λύσεις είναι 
πολλές, άλλοτε λίγες. Η εκτίμηση γιά το αν θα συμβεί κάτι κυμαίνεται μεταξύ 
βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Η ύπαρξη πληροφόρησης σχετικά με γεγονότα 
επηρεάζει σημαντικά τη σωστή κρίση κατά τη λήψη μιας απόφασης. 

1.2.1 Βασικές αρχές διοίκησης 

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων και 
αλληλοεπηρεαζομένων μερών που λειτουργούν γιά την επίτευξη κάποιου σκοπού και 
στόχου. Αυτά τα μέρη είναι στην ουσία συστήματα από μόνα τους (το σύστημα 
πωλήσεων, το σύστημα παραγωγής), αλλά είναι και υποσυστήματα μέσα στο σύστημα 
του οργανισμού. Η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στη διασύνδεση των 
υποσυστημάτων είναι καθοριστικές στην επιτυχία του οργανισμού. 

Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υποσυστημάτων και μεταξύ 
συστήματος και περιβάλλοντος είναι απαραίτητη γιά τη σωστή διοίκηση. Εξίσου 
σημαντικές είναι οι αρχές της ιεραρχίας και της εξουσίας. Από όποια σκοπιά και αν 
εξετασθεί η διοίκηση ενός οργανισμού αυτές είναι οι αρχές που την διέπουν. 

1.2.1.1 Διοικητικές λειτουργίες 

Διοίκηση είναι η τέχνη ή η τεχνική του μετασχηματισμού μέσων (γή, 
προσωπικό, κεφάλαιο και πληροφορίες) σε αποτέλεσμα (έξοδο) γιά την επίτευξη 
κάποιου επιθυμητού σκοπού ή στόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο διοικών πρέπει να μπορεί 
να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και το ταλέντο άλλων γιά την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος. 

Παρ' ότι οι ρόλοι των διοικούντων διαφέρουν ανάλογα με το διοικητικό 
επίπεδο υπάρχουν κάποιες κοινές διοικητικές λειτουργίες όπως : 
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1. Σχεδιασμός : καθορισμός στόχων και ανάπτυξη πολιτικών, διαδικασιών 
και προγραμμάτων γιά την επίτευξη τους 

2. Οργάνωση : ομαδοποίηση λειτουργιών και καθορισμός οργανωτικών 
δομών και διαδικασιών γιά την εξασφάλιση υλοποίησης των στόχων 

3. Στελέχωση : εξεύρεση και εκπαίδευση προσωπικού το οποίο θα 
εργασθεί στον οργανισμό γιά την επιτυχία του σκοπού και των στόχων 

4. Ελεγχος : καταμέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τους στόχους και 
δημιουργία διαδικασιών προσαρμογής στόχων, διαδικασιών ή 
λειτουργιών 

5. Επικοινωνία : μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τους στόχους και την 
απόδοση στο προσωπικό μέσα και έξω από τον οργανισμό 

Ολες αυτές οι διοικητικές λειτουργίες είναι απαραίτητες γιά την επιτυχία του 
οργανισμού. Είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και με τις αρχές της ιεραρχίας και της 
εξουσίας σε κάθε διοικητικό επίπεδο. Γιά να φέρουν σε πέρας αυτές τις λειτουργίες 
οι διοικούντες πρέπει να έχουν στόχους, πολιτικές και διαδικασίες ώστε να 
καθοδηγήσουν σωστά όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. 

1.2.1.2 Στόχοι, πολιτικές και διαδικασίες 

Ο βασικός στόχος της διοίκησης είναι να συνδιάσει το ανθρώπινο δυναμικό με 
τα υλικά μέσα γιά να επιτύχει κάποιο σκοπό. Γιά να κατευθύνει το δυναμικό η 
διοίκηση πρέπει να έχει κάποιο σκοπό. Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία καθορισμού 
οργανωτικών στόχων. Ο σχεδιασμός επηρεάζει το μέλλον καθορίζοντας 
συγκεκριμένες ενέργειες στο παρόν. 

Οι στόχοι κατευθύνουν τις συλλογικές ενέργειες του οργανισμού γιά κάποιο 
χρονικό διάστημα. Τυπικοί στόχοι γιά έναν οργανισμό είναι η κερδοφόρος λειτουργία 
του (μεγιστοποίηση κερδών) και η ανάπτυξη του. Παρ' ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι 
όπως οι καλές σχέσεις με την κοινωνία και η ικανοποίηση των εργαζομένων, επειδή 
η μεγιστοποίηση του κέρδους είναι κοινός σκοπός γιά όλους τους κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς, η πλειοψηφία των σχεδίων της διοίκησης στοχεύουν στο στόχο αυτό. 

Οι στόχοι δίνουν το ευρύτερο διάγραμμα, ενώ οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
είναι απαραίτητες γιά να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες που θα υλοποιούν το στόχο. 
Οι πολιτικές θέτουν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα λειτουργήσουν τα υποσυστήματα 
του οργανισμού γιά να επιτευχθούν οι στόχοι. Είναι οι κατευθυντήριες γραμμές γιά 
τον τρόπο λειτουργίας των υποσυστημάτων. Οπως λόγου χάριν οι απαιτήσεις 
γνώσεων και εμπειρίας γιά κάθε θέση του οργανογράμματος (περιγραφή θέσεως) και 
ο μισθός γιά κάθε θέση με βάση τις τάσεις της αγοράς εργασίας [5]. 

Οι διαδικασίες είναι περισσότερο συγκεκριμένες από τους στόχους και τις 
πολιτικές και καθορίζουν πως θα πραγματοποιηθούν διάφορες λειτουργίες. Οι 
διαδικασίες δίνουν αναλυτικές διαδικασίες λειτουργίας γιά ένα μεγάλο όγκο 
επαναλαμβανόμενων λειτουργιών. Γιά μία βιομηχανία μπορεί να είναι λειτουργική 
διαδικασία η προκήρυξη διαγωνισμού μεταξύ των τοπικών εργολάβων γιά μικρές 
επεκτάσεις των εγκαταστάσεων. Ενώ πολιτική μπορεί να είναι η ανάθεση του έργου 
στον μειοδότη ανεξάρτητα λοιπών προϋποθέσεων. 

Στόχοι, πολιτικές και διαδικασίες είναι η καρδιά της διαδικασίας σχεδιασμού 
της διοίκησης, γιατί βοηθούν στον έλεγχο και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων 
του οργανισμού ώστε να επιτευχθεί η μακροχρόνια βιοσιμότητά του. Φυσικά όλα αυτά 
προϋποθέτουν κάποια βασική διοικητική υποδομή. 
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Ι .2.1.3 Διοικητική ιεραρχία 

Γιά να πραγματοποιηθούν οι στόχοι, οι πολιτικές και η διαδικασίες είναι 
απαραίτητη μία διοικητική ιεραρχία οργανωμένη σε τρία επίπεδα : γενική διεύθυνση, 
διευθύνσεις και τμήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ανώτατο διοικητικό επίπεδο) 
θέτει τις βάσεις σχεδιασμού και καθορισμού στρατηγικής στον οργανισμό. Αυτό το 
διοικητικό επίπεδο στοχεύει στη μακροχρόνια επιβίωση του οργανισμού και 
συντονίζει τη συνολική προσπάθεια του οργανισμού καθώς και τις συνεργασίες με 
άλλους οργανισμούς στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 

Οι Διευθύνσεις (μέσο διοικητικό επίπεδο) έχουν σαν σκοπό την 
παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισμού και τη λήψη διορθωτικών μέτρων γιά 
να εξασφαλιστεί η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Οι διευθυντές στο επίπεδο 
αυτό ενδιαφέρονται γιά θέματα όπως η καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων τους, 
η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και υλικών, κρίσιμους παράγοντες γιά την επίτευξη 
της επιθυμητής απόδοσης του οργανισμού. 

Τα Τμήματα (κατώτερο διοικητικό επίπεδο) περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
αριθμό στελεχών με βασική λειτουργία την επίβλεψη, βάζοντας σε μεγαλύτερη 
προτεραιότητα την εξασφάλιση τεχνικών γνώσεων από το προσωπικό απ' ότι τα 
ανώτερα επίπεδα. Οι τμηματάρχες φροντίζουν ώστε να ακολουθούνται οι διαδικασίες 
στο χώρο εργασίας, χωρίς να προσφέρουν άμεσα εργασία οι ίδιοι. Η μεγαλύτερη τους 
απασχόληση αφορά στην επίτευξη χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών στόχων καθώς 
και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας [3]. 

Ενα παράδειγμα εφαρμογής της διοικητικής ιεραρχίας θα βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα. Στους 
περισσότερους οργανισμούς το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει την πολιτική του 
οργανισμού σε θέματα προώθησης γιά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει τα σημαντικώτερα σημεία της προσπάθειας σε 
θέματα διαφήμησης, πολιτικής τιμών, επιπέδων ποιότητας, συσκευασίας, καναλιών 
διανομής κ.λ.π., καθώς και την πολιτική γιά κάθε ένα από τα επί μέρους θέματα. Θα 
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μπορούσε δηλαδή να καθορισθεί σαν πολιτική η διαφήμιση μόνο στα μέσα μεγάλης 
ακροαματικότητας (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση) και η αποφυγή 
διανομής πόρτα την πόρτα. 

Σε επίπεδο διεύθυνσης ή διοικητικού ελέγχου η πολιτική του διοικητικού 
συμβουλίου γίνεται περισσότερο συγκεκριμένη. Στο παράδειγμα που προαναφέρθηκε 
έργο του διοικητικού ελέγχου είναι ο λεπτομερής καθορισμός των διαφημιστικών 
μηνυμάτων. Το μήνυμα πρέπει να ενθαρύνει τους υποψήφιους αγοραστές να αγοράσουν 
ή να συνεχίσουν να αγοράζουν το προϊόν ή την υπηρεσία. Το μήνυμα μπορεί επίσης 
να δίνει έμφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία θα το βοηθήσουν 
να πουληθεί, όπως η τιμή, η ποιότητα κ.λ.π. 

Μετά τον καθορισμό του μηνύματος είναι έργο των τμηματαρχών να διαλέξουν 
πού θα μπει το μήνυμα, σε ποιες εφημερίδες ή περιοδικά και πότε. Είναι επίσης έργο 
της κατώτερης διοικητικής βαθμίδας σε ποιους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς 
σταθμούς θα εμφανιστεί το μήνυμα, ποια ημέρα και ποια ώρα. 

Οπως είναι φανερό γιά την επιτυχία του οποιουδήποτε στόχου απαιτείται 
πολύ μεγάλος συντονισμός λειτουργιών και αρμοδιοτήτων στη διοικητική ιεραρχία. 
Κοινή γιά όλα τα διοικητικά επίπεδα είναι η ανάγκη λήψης αποφάσεων και γιά να 
ληφθούν αποφάσεις χρειάζεται πληροφόρηση. 
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1.2.2 Διαδικασία λήψης αποφάσεων και πληροφόρηση 

Οπως προαναφέρθηκε η διοίκηση μετασχηματίζει την πληροφορία σε πράξεις, 
επομένως είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη δεδομένων και ικανοποιητικής 
πληροφόρησης πριν από την επιλογή κάποιας σειράς αποφάσεων. Η πληροφόρηση 
ή η γνώση μειώνουν τα επίπεδα αβεβαιότητας η οποία υπάρχει σε κάθε 
επιχειρηματική απόφαση. 

Μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα και ποιότητα της πληροφόρησης μέσω 
καλύτερης επεξεργασίας των υπαρχόντων δεδομένων. Οτιδήποτε βοηθά στην αύξηση 
της πληροφόρησης και τη μείωση της αβεβαιότητας στις επιχειρηματικές αποφάσεις 
είναι περισσότερο από απαραίτητο. Ποιες όμως είναι αυτές οι επιχειρηματικές 
αποφάσεις ; 

1.2.3 Αποφάσεις και διοίκηση 

Η διοίκηση είναι συνώνυμη με τη λήψη αποφάσεων, αλλά υπάρχουν διάφορα 
είδη και επίπεδα αποφάσεων. Η συχνότητα λήψης μιας απόφασης, η λειτουργία και 
η περιοχή που εξυπηρετεί, το διοικητικό επίπεδο και οι περιβαλλοντικές συνθήκες 
μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη φύση της πληροφόρησης που απαιτείται σαν 
υποβοήθηση στη λήψη μιας απόφασης. 

1.2.3.1 Είδη αποφάσεων 

Μία απλή ομαδοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων μπορεί να είναι 
δομημένες και αδόμητες αποφάσεις. Παρ' ότι δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το 
σύνολο των αποφάσεων μπορεί να ανήκει σαφώς στη μία ή την άλλη κατηγορία, παρ' 
όλα αυτά μιά τέτοια ομαδοποίηση βοηθά στην καλύτερη μελέτη τους. 

1.2.3.1.1 Δομημένες αποφάσεις 

Εάν μία απόφαση είναι δομημένη ή αδόμητη, εξαρτάται από το βαθμό της 
επανάληψης κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Οσο πιό συχνά παρουσιάζεται 
κάποιο πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια γίνεται στην κατανόηση των 
μεταβλητών που επηρεάζουν στη λύση του. Το αποτέλεσμα είναι ο καθορισμός 
συγκεκριμένων διαδικασιών γιά τη λύση του προβλήματος κάθε φορά που 
παρουσιάζεται. Η μελέτη συγκεκριμένων παραγόντων όπως παρουσιάζονται κατά την 
εμφάνιση του προβλήματος βοηθά στη λήψη απόφασης βάσει προκαθορισμένων 
κανόνων. Οσο πιό συχνά συμβαίνει το πρόβλημα, τόσο περισσότερο μελετάται η 
συμπεριφορά του και εμπλουτίζονται οι κανόνες γιά την αντιμετώπιση του. Αυτή η 
διαδικασία λήψης απόφασης λέγεται δομημένη απόφαση. 

Κοινά παραδείγματα δομημένων αποφάσεων είναι η έκδοση της μισθοδοσίας, 
η παραγγελιοληψία, οι λογιστικές εγγραφές κ.λ.π. Το παράδειγμα της μισθοδοσίας 
είναι ενδεικτικό μίας δομημένης απόφασης. Λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα (15νθήμερο, μήνας), γιά συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων (όσο το 
προσωπικό) και με συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού και εμφάνισης των 
αποτελεσμάτων. 

1.2.3.1.2 Αδόμητες αποφάσεις 

Τα προβλήματα που δεν είναι επαναληπτικά και δεν αντιμετωπίζονται με 
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προκαθορισμένες διαδικασίες είναι αδόμητες αποφάσεις. Κοινό χαρακτηριστικό είναι 
η σπανιότητα ή και μοναδικότητα τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι 
κανόνες γιά την αντιμετώπιση τους, αλλά κάθε φορά που συμβαίνουν δημιουργείται 
μία νέα διαδικασία. Τα επίπεδα πολυπλοκότητας είναι επίσης υψηλά γιατί πολλές 
σημαντικές μεταβλητές που μπορούν να οδηγήσουν στη λύση τους δεν είναι 
καθορισμένες ούτε και κατανοητές. Τα αποτελέσματα των όποιων αποφάσεων δεν 
μπορούν επίσης να προκαθορισθούν και ως εκ τούτου οι αδόμητες αποφάσεις 
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας σε σχέση με τις δομημένες. 

Τυπικά παραδείγματα αδόμητων αποφάσεων είναι η συγχώνευση επιχειρήσεων, 
η προσθήκη νέων προϊόντων στη γραμμή παραγωγής κ.λ.π. 

1.2.3.2 Επίπεδα αποφάσεων 

Αμεσα συνδεδεμένο με τον τύπο της απόφασης είναι και το διοικητικό 
επίπεδο στο οποίο λαμβάνει χώρα. Οι αποφάσεις έχουν βασικά να κάνουν είτε με το 
σχεδιασμό, είτε με τη λειτουργία. Εξετάζοντας τα τρία διοικητικά επίπεδα και τις 
αποφάσεις ανά επίπεδο [4] : 

Στρατηγικός σχεδιασμός : η διαδικασία της απόφασης γιά επιχειρηματικούς 
στόχους, αλλαγές στους στόχους, στα μέσα που χρησιμοποιούνται γιά την 
επίτευξη των στόχων αυτών και η πολιτική που διέπει την απόκτηση, χρήση 
και διάθεση του παραγωγικού δυναμικού 

Διοικητικός έλεγχος : η διαδικασία με την οποία η διοίκηση διασφαλίζει ότι 
το δυναμικό αποκτιέται και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και αποδοτικά 
με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων 

Λειτουργικός έλεγχος : η διαδικασία της εξασφάλισης ότι οι συγκεκριμένες 
λειτουργίες πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά 

1.2.3.2.1 Σχεδιασμός 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός λαμβάνει χώρα στο υψηλότερο σημείο λήψης 
αποφάσεων, ήτοι σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης (ανώτατο διοικητικό επίπεδο). 
Περιλαμβάνει καθορισμό οργανωτικού σκοπού και στόχων, καθώς και πολιτική 
δεσμεύσεων των πόρων του οργανισμού γιά την επίτευξη των στόχων. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός επίσης περιλαμβάνει διαδικασίες συνεχούς ελέγχου μέσα στον οργανισμό 
γιά να εντοπισθεί πότε πρέπει να αλλάξουν οι στόχοι ή η πολιτική. 

Οσο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας είναι οι επιπτώσεις μιας απόφασης και 
όσο πιό δύσκολο είναι να ανατραπεί τόσο πιό στρατηγική είναι. Οσο περισσότερα 
υποσυστήματα ενός οργανισμού εμπεριέχονται σε μία απόφαση τόσο πιό στραγική 
είναι. Επειδή η λήψη αποφάσεων είναι μία δυναμική διεργασία έτσι και ο 
στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι μία απόφαση αλλά μία συνεχής σειρά αποφάσεων. 

Η παραγωγή ενός νέου μοντέλλου γιά μιά αυτοκινητοβιομηχανία είναι 
παράδειγμα στρατηγικού σχεδιασμού. Χρονικά θα χρειασθεί αρκετός χρόνος γιά το 
σχεδιασμό, τον καθορισμό των προδιαγραφών των υλικών και της δημιουργίας του 
δικτύου των μεταπωλητών. Παράλληλα πρέπει να καθοριθούν τιμές και τα σχέδια 
προώθησης. Η γραμμή παραγωγής πρέπει να σχεδιασθεί και να εξευρεθεί ο 
εξοπλισμός και το προσωπικό κ.ο.κ. [4] 

1.2.3.2.2 Ελεγχος 
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Ο έλεγχος λαμβάνει χώρα στα δύο επόμενα επίπεδα, δηλαδή στο διοικητικό 
(διευθύνσεις) και στο λειτουργικό (τμήματα). Ο διοικητικός έλεγχος που μπορεί να 
ονομασθεί και τακτικός σχεδιασμός αποτελείται από το σύνολο των αποφάσεων που 
καθορίζουν τις μεθόδους επίτευξης των στόχων και της πολιτικής που καθόρισε η 
γενική διεύθυνση. Στο παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας τυπικές αποφάσεις 
διοικητικού ελέγχου είναι η ροή των υλικών, η εξεύρεση προσωπικού, ο καθορισμός 
του δικτύου των αντιπροσώπων κ.λ.π. 

Το επόμενο επίπεδο ελέγχου και διοικητικών αποφάσεων είναι το τμήμα. Οι 
αποφάσεις λειτουργικού ελέγχου εξασφαλίζουν ότι οι καθημερινές διαδικασίες 
ικανοποιούν τους οργανωτικούς στόχους. Συνήθως είναι αποφάσεις ρουτίνας επειδή 
συμβαίνουν συχνά και έχουν καθορισθεί συγκεκριμένες λειτουργικές διαδικασίες. Γιά 
το παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας οι αποφάσεις σχετικά με τα επίπεδα 
μισθών, εξέλιξης των εργαζομένων, παραγγελίες και έλεγχος πιστώσεων κ.λ.π. είναι 
τυπικές αποφάσεις της κατώτερης διοικητικής βαθμίδας. 

1.2.3.2.3 Σχεδιασμός και έλεγχος 

Στο στρατηγικό επίπεδο οι αποφάσεις είναι πιό σύνθετες και εμπεριέχουν 
μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας επειδή είναι μακροπρόθεσμες και επηρεάζουν το σύνολο 
του δυναμικού του οργανισμού. Παράλληλα οι αποφάσεις στο επίπεδο αυτό είναι 
μοναδικές. Συγκεκριμένες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων είναι σπάνιες. Οι 
αποφάσεις είναι αδόμητες, περιλαμβάνουν μία μακρά διαδικασία αξιολόγησης 
μεταβλητών και στρατηγικών και είναι απρογραμμάτιστες. 

Οι λειτουργικές αποφάσεις στο άλλο άκρο είναι επαναλαμβανόμενες και 
δομημένες. Οι μεταβλητές είναι γνωστές και κατανοητές. Σαν αποτέλεσμα η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μικρής διάρκειας και τα επίπεδα αβεβαιότητας 
και πολυπλοκότητας μικρά. 

1.2.3.3 Το περιβάλλον λήψης αποφάσεων 

Ενας τρίτος τρόπος εξέτασης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι το 
περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Το περιβάλλον λήψης αποφάσεων έχει άμεση 
σχέση με την ανάγκη γιά ενδογενή και εξωγενή άντληση πληροφοριών και δεδομένων. 
Οσο υψηλότερο το διοικητικό επίπεδο τόσο περισσότερη πληροφόρηση χρειάζεται 
γιά το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ο οργανισμός και το περιβάλλον του συνεχώς αλλάζουν. Το περιβάλλον 
αποτελείται από παραμέτρους που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επιβίωση του 
οργανισμού και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του. Οσο εξελίσσεται ο 
οργανισμός επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αλληλεπίδραση με ευνοϊκούς 
παράγοντες του περιβάλλοντος και να ελαχιστοποιήσεη την αλληλεπίδραση με 
αρνητικούς παράγοντες [5]. 

Το περιβάλλον μπορεί να αλλάζει είτε αργά, επιτρέποντας έτσι την 
αντιμετώπιση των μεταβολών σχετικά εύκολα, είτε γρήγορα και σε ανεξέλεγκτους 
ρυθμούς, παίρνοντας πολλές φορές δικά του χαρακτηριστικά. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός καλείται να απομονώσει τις θετικές και αρνητικές συνθήκες στο 
περιβάλλον και να τις μελετήσει. Ενας οργανισμός μπορεί να αποφασίσει ότι 
υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης σε ένα κλάδο της αγοράς. Την ίδια 
απόφαση όμως μπορεί να έχει πάρει και ένας άλλος οργανισμός. Ερωτήσεις πρέπει 
να απαντηθούν όπως : υπάρχουν και άλλοι πιθανοί ανταγωνιστές ; μπορεί ο 
οργανισμός μας να πρωτοπορήσει ; κ.λ.π. Οπως είναι κατανοητό ο σχεδιασμός στο 
επίπεδο αυτό είναι δύσκολος και ακριβός λόγω της αβεβαιότητας που περιέχουν οι 
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όποιες αποφάσεις. 
Σ ε ένα περιβάλλον ακόμη πιό ευμετάβλητο τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 

τραγικά γιά τον οργανισμό που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές στο 
περιβάλλον. Κάτι τέτοιο συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του 1970 όταν άλλαξαν οι 
συνήθειες ένδυσης και εμφανίστηκαν τα τζήνς. Πολλά καταστήματα και 
κατασκευαστές δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις αλλαγές στη ζήτηση και 
αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης εφ' όσον η αγορά δεν αποροφούσε τα 
προϊόντα τους. Στην περίπτωση αυτή το περιβάλλον (νεαροί καταναλωτές) 
δημιούργησε δικά του χαρακτηριστικά αλλάζοντας τις συνήθειες στην ένδυση. Το 
περιβάλλον ώθησε στη δημιουργία μιας νέας γενιάς καταστημάτων ένδυσης που 
απευθυνόταν σε αυτή την αγορά. 

Ο σχεδιασμός, η γρήγορη αναδιοργάνωση και ανάπτυξη νέων διαδικασιών 
μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον. Επειδή όμως η 
ταχύτητα αλλαγής είναι μεγάλη, η αντίδραση πρέπει να είναι γρήγορη. Η 
πληροφόρηση πρέπει να είναι στη διάθεση του στελέχους που παίρνει αποφάσεις σε 
πρώτη ζήτηση. 
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1.3 Οργανωτικές Δομές Βιομηχανικών Επιχειρήσεων 

Οι έννοιες του συστήματος και της διοίκησης είναι χρήσιμες εφ' όσον μπουν 
σε εφαρμογή. Και φυσικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις έννοιες "επιχείρηση" και 
"προσωπικό". 

Οπως αναφέρθηκε στο περί συστημάτων κεφάλαιο, μία επιχείρηση είναι ένα 
σύστημα το οποίο αποτελείται από υποσυστήματα. Μέσα στο σύστημα και στα 
υποσυστήματα που το αποτελούν υπάρχει μία ιεράρχηση. Υπάρχουν "θέσεις" που 
αναφέρονται σε κάποιες άλλες "θέσεις" και οι οποίες συμπληρώνονται από το 
προσωπικό της επιχείρησης [11]. 

Αποτύπωση όλης αυτής της λογικής είναι η Οργανωτική Δομή. 

1.3.1 Ορισμός της οργανωτικής δομής -

Η οργανωτική δομή δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και 
επηρεάζει τους πάντες μέσα σε ένα οργανισμό. Ο νεοεισερχόμενος μαθαίνει ότι 
ανήκει κάπου και παίρνει εντολές από κάποιον. Είναι άλλωστε δύσκολο γιά κάποιον 
που δεν ανήκει στον οργανισμό να μάθει τα ονόματα και τις λειτουργίες των διαφόρων 
τμημάτων, τις σχέσεις προϊσταμένου - υφισταμένου και το ποιος κάνει τι. 

Με πολύ απλά λόγια οργανωτική δομή είναι ό καθιερωμένος τύπος των 
σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα υποσυστήματα ή μέρη που συνθέτουν έναν οργανισμό. 
Επειδή αυτές οι σχέσεις καθορίζονται από διαδικασίες είναι πολύ δύσκολο να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ δομής και διαδικασιών. Παρ' όλα αυτά είναι δύο διαφορετικά 
φαινόμενα καθ' όσον η δομή είναι στατική ενώ η διαδικασία δυναμικό χαρακτηριστικό 
του οργανισμού. 

Σε κάθε οργανισμό η οργανωτική δομή συνίσταται στο σχεδιασμό των 
σημαντικώτερων υποσυστημάτων και τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ τους. Η 
οργανωτική δομή πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει [6] : 
1. Το οργανόγραμμα και τις περιγραφές των θέσεων 
2. Το σπάσιμο των διαφόρων δραστηριοτήτων του οργανισμού σε υποσυστήματα 

και/ή θέσεις εργασίας (διαφοροποίηση) 
3. Τη μέθοδο συντονισμού αυτών των επί μέρους λειτουργιών (ολοκλήρωση) 
4. Τις σχέσεις ισχύος, εξουσίας και ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό (σύστημα 

εξουσίας) 

5. Τις προκαθορισμένες πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που καθοδηγούν το 
προσωπικό του οργανισμού στις καθημερινές τους ενέργειες και σχέσεις 

1.3.1.1 Τυπική και άτυπη οργανωτική δομή 

Η τυπική οργανωτική δομή είναι προκαθορισμένη και στοχεύει στον 
καθορισμό επιθυμητών σχέσεων μεταξύ των υποσυστημάτων γιά την 
αποτελεσματικώτερη επιτυχία του σκοπού του οργανισμού. Παρ' ότι δεν αποτελεί το 
σύνολο της οργανωτικής δομής έχει τη μεγαλύτερη σημασία. 

Σε κάθε οργανισμό αναπτύσσονται δυναμικές και σχέσεις παυ δεν 
καθορίζονται από την επίσημη οργανωτική δομή. Η άτυπη οργανωτική δομή 
αναφέρεται σε αυτές τις λειτουργίες του οργανισμού που δεν είναι προκαθορισμένες 
αλλά είναι αποτέλεσμα των λειτουργιών και σχέσεων μεταξύ των υποσυστημάτων. 

Οσο πιό αργά αντιδρά η τυπική οργανωτική δομή σε επιδράσεις εξωγενείς 
ή ενδογενείς, τόσο περισσότερο αναπτύσεται η άτυπη οργανωτική δομή γιά να 
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αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Σαν αποτέλεσμα αυτού είναι η ουσιαστική 
αλλαγή της οργανωτικής δομής του οργανισμού και η διάκριση μεταξύ τυπικής και 
άτυπης οργανωτικής δομής είναι πολλές φορές αδύνατη [8]. 

1.3.1.2 Εξουσία και οργανωτική δομή 

Ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό της οργανωτικής δομής και τον καθορισμό των 
θέσεων εργασίας και των μεταξύ τους σχέσεων, μπαίνει και το υπόβαθρο για τις 
σχέσεις εξουσίας μεταξύ των διαφόρων θέσεων. 

Η εξουσία όπως είναι προφανές καθορίζει σχέσεις μεταξύ θέσεων και όχι 
μεταξύ ατόμων. Η εξουσία είναι η βάση γιά τον επιμερισμό των εργασιών στα 
διάφορα υποσυστήματα του οργανισμού και τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου 
γιά την εξασφάλιση της σωστής ολοκλήρωσης κάθε εργασίας σύμφωνα με τους 
στόχους του οργανισμού. 

1.3.1.3 Ευθύνη και οργανωτική δομή 

Ο καθορισμός της οργανωτικής δομής στην ουσία είναι επιμερισμός ευθυνών 
στα διάφορα υποσυστήματα του οργανισμού. 

Σε απλές οργανωτικές δομές υπάρχει σαφής διαχωρισμός εξουσίας και 
ευθυνών γιά κάθε υποσύστημα και γιά το λόγο αυτό ο έλεγχος είναι εύκολος. Σε πιό 
σύνθετες οργανωτικές δομές όπου χρειάζεται σημαντική οργανωτική υποδομή γιά το 
συντονισμό των διαφόρων υποσυστημάτων και η εξουσία και η ευθύνη γιά πολλά 
θέματα μπορεί να μοιράζονται μεταξύ πολλών υποσυστημάτων, ο έλεγχος είναι πολύ 
πιό δύσκολος [10]. 

1.3.1.4 Οργανόγραμμα 

Μία τυπική απεικόνιση της οργανωτικής δομής είναι το οργανόγραμμα, στο 
οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις εργασίας, η εξουσία και ευθύνη κάθε θέσης, καθώς και 
τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό. 

Ο τίτλος κάθε θέσης σε γενικές γραμμές καθορίζει τις λειτουργίες και η 
απόσταση από την κορυφή είναι ενδεικτική του αξιώματος. Οι γραμμές μεταξύ των 
θέσεων καθορίζουν τις τυπικές σχέσεις. 

Το οργανόγραμμα είναι ένα απλουστευμένο θεωρητικό μοντέλλο της 
οργανωτικής δομής. Δεν είναι φυσικά πλήρης αποτύπωση της πραγματικότητας και 
ως εκ τούτου έχει περιορισμούς. Δείχνει μόνο μερικές από τις σχέσεις της επίσημης 
οργανωτικής δομής, αγνοεί δε την ανεπίσημη. 

Παρ' όλους τους περιορισμούς του το οργανόγραμμα είναι ένα σημαντικό 
σημείο αναφοράς γιά την μελέτη της δομής κάθε οργανισμού [9]. 

1.3.2 Κλασσικά υποδείγματα οργανωτικής δομής 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού οργανισμού. Γιά το λόγο 
αυτό η οργανωτική δομή πρέπει να κατανέμει και να συντονίζει τις λειτουργίες του 
οργανισμού αποτελεσματικά. Οι θέσεις στο οργανόγραμμα και όχι συγκεκριμένα 
άτομα έχουν την εξουσία και την ευθύνη να φέρουν το έργο εις πέρας. 
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1.3.2.1 Εξειδίκευση και κατανομή προσωπικού 

Μία βασική αρχή των κλασσικών υποδειγμάτων είναι το σπάσιμο του έργου 
σε συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες κατανέμονται σε τμήματα. Εμφαση δίνεται στο 
σπάσιμο του οργανισμού σε μικρότερες ενότητες οι οποίες επιτελούν συγκεκριμένο 
και εξειδικευμένο έργο. 

1.3.2.2 Η αρχή της κλιμάκωσης 

Η ροή της εξουσίας και της ευθύνης είναι κάθετη από τα υψηλότερα προς τα 
χαμηλότερα επίπεδα της οργανωτικής δομής. 

1.3.2.3 Εξουσία, ευθύνη και υπευθυνότητα 

Με τον επιμερισμό της εξουσίας στην ιεραρχία εξασφαλίζεται ότι ο ανώτερος 
έχει το δικαίωμα να διατάσει κάποιον υφιστάμενο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να 
υπακούσει. Η εξουσία είναι το μέσο υπακοής του υφιστάμενου επί τη βάσει της 
ιεραρχίας, ελέγχεται δε μέσα από ένα σύστημα επιβεβαίωσης και ανταμοιβής. 

Η εξουσία και η ευθύνη είναι άμεσα συνδεδεμένες. Οταν ένας υφιστάμενος 
αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει σε πέρας κάποιο έργο, πρέπει να του δοθεί και η 
απαραίτητη εξουσία. Υπευθυνότητα είναι η υποχρέωση του υφιστάμενου να φέρει σε 
πέρας το έργο εξασκώντας την εξουσία που του δόθηκε, μέσα από τις καθιερωμένες 
διαδικασίες του οργανισμού. 

1.3.2.4 Εύρος ελέγχου 

Το εύρος ελέγχου ή επιτήρησης σχετίζεται με τον αριθμό των υφισταμένων 
που μπορεί να επιτηρεί ένας προϊστάμενος αποτελεσματικά. Οσο μικρότερος ο 
αριθμός των υφισταμένων, τόσο πιό εύκολο είναι το έργο του συντονισμού τους. 

1.3.2.5 Προσωπικό και σύμβουλοι 

Καθώς οι οργανισμοί ή το περιβάλλον τους γίνεται πιό σύνθετο, υπάρχει η 
ανάγκη να ενσωματωθούν στην οργανωτική δομή άτομα με ειδικές γνώσεις γιά την 
υποβοήθηση των στελεχών στο έργο τους. 

Παρ' ότι δεν αλλάζει η βασική δομή του οργανισμού και το σύνολο σχεδόν των 
λειτουργιών του οργανισμού γίνεται μέσα από αυτή, οι σύμβουλοι έχουν σαν έργο να 
υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν τα στελέχη στο έργο τους. Είναι μία πρόσθετη 
βοήθεια γιά το στέλεχος, μία προέκταση της προσωπικότητας του. Μέσα από μιά 
τέτοια δομή είναι δυνατή η χρήση ειδικών συμβούλων οι οποίοι αναφέρονται άμεσα 
στον προϊστάμενο, χωρίς να παρεμποδίζεται ο συντονιστικός του ρόλος [12]. 

1.3.3 Δομή : συνδέει το περιβάλλον και τα υποσυστήματα 

Η οργανωτική δομή είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του περιβάλλοντος και 
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των υποσυστημάτων του οργανισμού, μέσα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στη 
διαδικασία της μεταποίησης, τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και το σύστημα διοίκησης 
και καθορισμού στόχων και διαδικασιών ελέγχου. 

Το γεγονός ότι ο οργανισμός είναι ένα ανοικτό σύστημα και υποχρεώνεται να 
δέχεται υποστήριξη από το περιβάλλον του, έχει σημαντική επίδραση στην εσωτερική 
του δομή. Ολοι οι οργανισμοί δημιουργούν υποσυστήματα με βασικό σκοπό την 
αντιμετώπιση διαφόρων περιοχών του περιβάλλοντος, παίρνοντας (είσοδος) και 
δίνοντας (έξοδος) σε αυτό. Οσο πιό ανομοιογενές, δυναμικό και αβέβαιο είναι το 
περιβάλλον, τόσο πιό σύνθετη και διαφοροποιημένη πρέπει να είναι η δομή του 
οργανισμού γιά να το αντιμετωπίσει [13]. 

Η τεχνολογία επίσης έχει σημαντικές επιδράσεις στην εσωτερική δομή και 
τα χαρακτηριστικά του οργανισμού, καθ' όσον επιδρά άμεσα στην μεταποιητική 
διαδικασία. 

Και η ψυχολογία επιδρά στην δομή, καθ' όσον άτομα με διαφορετική 
θεωρητική υποδομή και εργασιακές εμπειρίες αντιδρούν διαφορετικά σε αλλαγές στη 
δομή του οργανισμού. 

1.3.3.1 Ο ρόλος της διοίκησης στην οργανωτική δομή 

Παρ' όλο που οι επιδράσεις του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και της 
ψυχολογίας μπορεί να είναι κοινές σε μία ομάδα παρόμοιων οργανισμών, η 
οργανωτική δομή που επιλέγεται είναι διαφορετική. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται 
στις στρατηγικές επιλογές της διοίκησης που είναι καθοριστικές γιά τη δομή του 
οργανισμού. 

Η διοίκηση καθοδηγείται στις επιλογές της αυτές από τους στόχους του 
οργανισμού, τη φύση της τεχνολογίας και το εσωτερικό κλίμα. 

1.3.4 Διαφοροποίηση οργανωτικών λειτουργιών 

Το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού διαφοροποιείται ώστε τά 
υποσυστήματα να είναι υπεύθυνα να φέρουν σε πέρας ειδικές εργασίες. 

Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να είναι προς δύο κατευθύνσεις : 
Κάθετη εξειδίκευση λειτουργιών, η οποία αποτυπώνεται από το 
οργανόγραμμα και 
Οριζόντια διαφοροποίηση ή εξειδίκευση 

Η κάθετη μαζί μέ την οριζόντια διαφοροποίηση αποτελούν την επίσημη 
οργανωτική δομή του οργανισμού [9]. 

1.3.4.1 Κάθετη διαφοροποίηση : ιεραρχία 

Η κάθετη διαίρεση του προσωπικού καθορίζει την ιεραρχία και τα διοικητικά 
επίπεδα του οργανισμού. Παρ' ότι οι οργανισμοί διαφέρουν ως προς το βαθμό της 
διαφοροποίησης, όλοι χρησιμοποιούν την ιεραρχία στην οργανωτική τους δομή. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις τα επίπεδα της ιεραρχίας κυμαίνονται από 
ωρομίσθιους, επόπτες εργασίας, μέχρι μέσα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Τα 
επίπεδα αυτά είναι σαφώς διακεκριμένα με σημαντικές διαφορές στις λειτουργίες και 
στα αξιώματα. Σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αμοιβές συνοδεύουν την άνοδο στην 
ιεραρχία. Η κάθετη διαφοροποίηση συνθέτει την πυραμίδα της ιεραρχίας. 
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1.3.4.2 Οριζόντια διαφοροποίηση : εξειδίκευση 

Ακόμα και στον μικρότερο οργανισμό, από την ώρα που υπάρχουν 
περισσότερα από ένα άτομα, υπάρχει κάποια μορφή εξειδίκευσης. Σε μεγάλους 
οργανισμός η ανάγκη αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας οδήγησε στην 
εξειδίκευση των δραστηριοτήτων [10]. 

Οι τρεις βασικές αιτίες της εξειδίκευσης είναι : 
Η λειτουργία 
Το προϊόν και 
Η τοποθεσία 

Εξειδίκευση κατά λειτουργία είναι το σπάσιμο του οργανισμού σε 
υποσυστήματα ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν (πωλήσεις, παραγωγή, 
προμήθειες κ.λ.π.). Το βασικό πλεονέκτημα είναι η συγκέντρωση παρόμοιων 
λειτουργιών σε ένα υποσύστημα, το δε σημαντικώτερο πρόβλημα είναι η δυσκολία 
συντονισμού των διαφορετικών λειτουργιών. 

Η εξειδίκευση κατά προϊόν σημαίνει σπάσιμο του οργανισμού κατά γραμμή 
παρόμοιων προϊόντων. Αυτή η μορφή εξειδίκευσης οδηγεί σε μικρές ανεξάρτητες 
ενότητες οι οποίες μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες, αλλά 
περισσότερο αποτελεσματικά, λόγω τις εξειδίκευσης κατά προϊόν. 

Η εξειδίκευση κατά τοποθεσία είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία όταν ένας 
οργανισμός λειτουργεί σε πολλές απομεμακρυσμένες μεταξύ τους γεωγραφικές 
περιοχές, όπου κάθε γεωγραφική περιοχή πρέπει να λειτουργεί σαν ανεξάρτητη 
ενότητα. 

Πολλοί οργανισμοί έχουν ειδικά τμήματα κατά είδος πελάτη (λιανική, 
χονδρική, δημόσιο κ.λ,π.), παραγωγική διαδικασία ή μηχάνημα. 

1.3.5 Συντονισμός οργανωτικών λειτουργιών 

Το σπάσιμο σε εξειδικευμένα υποσυστήματα απαιτεί σημαντική προσπάθεια 
γιά το συντονισμό τους και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η οριζόντια και 
κάθετη διαφοροποίηση δημιουργούν προβλήματα ελέγχου, συντονισμού και 
επικοινωνίας [6]. 

1.3.5.1 Βασικές αρχές συντονισμού 

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς γιά να επιτύχουν τον 
συντονισμό των ενεργειών. Οι τρεις βασικώτερες μέθοδοι είναι [10]: 

Καθοδηγητικά 
Εθελοντικά και 
Υποβοηθητικά 

Μία μορφή καθοδηγητικού συντονισμού είναι μέσα από την ιεραρχία. Ο 
συντονισμός γίνεται τοποθετώντας τα πάντα κάτω από μία κεντρική μορφή εξουσίας. 
Φυσικά κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο σε ένα μεγάλο οργανισμό με πολλά επίπεδα και 
λειτουργίες, όπου πολλές λειτουργίες πρέπει να γίνουν μεταξύ ανεξάρτητων 
ιεραρχικά τμημάτων και πολύ συχνά υπάρχουν συγκρουόμενοι στόχοι. 

Το διοικητικό υποσύστημα είναι ένας δεύτερος μηχανισμός γιά την επίτευξη 
του καθοδηγητικού συντονισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από καθορισμένες 
διαδικασίες γιά τον αυτόματο συντονισμό εργασιών οι οποίες πρέπει να γίνουν 
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μεταξύ των διαφόρων τμημάτων (οριζόντια). 
Ο εθελοντικός συντονισμός επαφίεται στην επιθυμία και την ικανότητα του 

κάθε στελέχους ή υποσυστήματος. Είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί και απαιτεί 
από τα στελέχη γνώση των στόχων του οργανισμού, αρκετή πληροφόρηση γιά τα 
προβλήματα συντονισμού και κίνητρα γιά πρωτοβουλίες. 

1.3.5.2 Δημιουργία της υποδομής γιά το συντονισμό 

Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι γιά την υποβοήθηση του συντονισμού των 
δραστηριοτήτων ενός οργανισμού όπως : 

Επιτροπές αποτελούμενες από προσωπικό που ανήκει σε διαφορετικά 
υποσυστήματα και έχουν σαν κύριο σκοπό την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν 
συντονισμό. 

Ατομα κλειδιά σε κάθε υποσύστημα που λειτουργούν σαν ο συνδετικός κρίκος 
ανάμεσα στο υποσύστημα αυτό και σε άλλα [8]. 

1.3.5.3 Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας 

Οσο μεγαλώνει ένας οργανισμός τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη γιά 
ικανοποιητικά κανάλια επικοινωνίας και κάθετα και οριζόντια. 

1.3.6 Διοίκηση προγραμμάτων και δομή μήτρας 

Πολλές φορές οι οργανισμοί πρέπει να αντιδράσουν πολύ σύντομα σε μία 
αλλαγή του περιβάλλοντος και η υπάρχουσα διαφοροποίηση δεν ευνοεί κάτι τέτοιο, 
όπως ο σχεδιασμός ενός νέου προϊόντος που απαιτεί συντονισμό του συνόλου της 
εταιρείας, εφ' όσον επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα. 

Αυτή η ανάγκη δημιούργησε μιά νέα μορφή ολοκληρωμένης διοικητικής δομής 
(σε μικρή κλίμακα) που υπάρχει με διάφορα ονόματα όπως διοίκηση συστημάτων, 
διοίκηση προγραμμάτων, διοίκηση προϊόντων και διοίκηση έργου [7]. 

1.3.6.1 Λειτουργίες της διοίκησης προγράμματος 

Ο υπεύθυνος έργου έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού όλων των 
λειτουργιών γιά την επίτευξη ενός στόχου. Προϋποθέτει δε τη δημιουργία ενός 
ικανοποιητικού δικτύου λήψης αποφάσεων που συμπεριέχει άτομα διαφορετικών 
επιπέδων και ιεραρχικά και λειτουργικά. 

Γιά την επιτυχία του έργου ο υπεύθυνος έργου μπορεί να λειτουργεί : 
Σαν σύμβουλος της διοίκησης με μικρή εξουσία 
Με απόλυτη εξουσία, ώστε να εκτελέσει όσες λειτουργίες απαιτούνται 
γιά την επίτευξη του έργου 
Μέσα στη διοικητική ιεραρχία, αναφερόμενος στη διοίκηση, έχοντας 
υπό τις εντολές του άτομα από διάφορα διοικητικά και λειτουργικά 
επίπεδα 

1.3.6.2 Σχέσεις εξουσίας 
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Ο υπεύθυνος έργου δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά βασιζόμενος 
μόνο στην εξουσία της θέσης του. Η επιτυχία του εντοπίζεται περισσότερο στην 
ικανότητα του να επηρεάσει άλλα μέλη της ιεραρχίας, καθώς λόγω του ρόλου του 
διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά κάποιες αποφάσεις. 

Επειδή στην περίπτωση αυτή αναπτύσσονται σχέσεις και υπάρχει ροή 
πληροφοριών ανεξάρτητα από τα επίσημα κανάλια, γιά το λόγο αυτό ο οργανισμός 
πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος γιά να το επιτρέψει [7]. 

1.3.6.3 Η δομή της μήτρας 

Η δομή αυτή προήλθε από δύο οργανωτικές ανάγκες : 
Την ανάγκη να εξειδικευτούν οι λειτουργίες ώστε να αναπτυχθεί 
εξειδίκευση και να ανήκουν κάπου όλοι οι εργαζόμενοι 
Την ανάγκη να υπάρχουν μονάδες οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
λειτουργίες από όλα τα ειδικά τμήματα γιά την επιτυχία ενός 
προγράμματος, έργου, προϊόντος ή συστήματος 

Η μορφή αυτή δημιουργεί το πρόβλημα της διπλής εξουσίας και ευθύνης, καθ' 
όσον ο εργαζόμενος ανήκει διοικητικά και στον προϊστάμενο του από την ιεραρχία 
γιά θέματα λειτουργίας και στον υπεύθυνο έργου γιά θέματα που αφορούν το 
συγκεκριμένο έργο. 

Σε πολλούς οργανισμούς αυτή η δομή έχει γενικευθεί και η δομή μήτρας 
χωρίζεται σε κέντρα κόστους τα οποία είναι η κλασική δομή του οργανισμού με βάση 
την εξειδίκευση (παραγωγή, προώθηση, λογιστήριο κ.λ,π.) και σε κέντρα κέρδους που 
είναι οι γραμμές των προϊόντων. Ο κάθε υπεύθυνος ενός κέντρου κέρδους έχει την 
ευθύνη γιά τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος του κέντρου του, βασιζόμενος στους 
πόρους που του διατίθενται από τους υπευθύνους των κέντρων κόστους. Ενα μεγάλο 
δε μέρος των στελεχών αναφέρονται σε δύο προϊστάμενους. 

Αυτή η δομή δεν ταιριάζει σε όλους τους οργανισμούς, μπορεί όμως να 
εφαρμοστεί σε οργανισμούς που παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω 
χαρακτηριστικά [7]: 

Σχεδιασμός, παραγωγή και προώθηση πολλών διαφοροποιημένων αλλά 
και σχετιζόμενων τεχνολογικά προϊόντων 
Το κοινό προώθησης των προϊόντων τους να καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος της αγοράς 
Το αντικείμενο τους να επεκτείνεται σε βαθμό που να τείνουν να 
καλύψουν την παγκόσμια αγορά και να γίνουν πολυεθνικές 
Το περιβάλλον τους παρουσιάζει γρήγορες και δραστικές μεταβολές 
παράλληλα με ένα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό 
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1.4 Η Εννοια του Πληροφοριακού Συστήματος 

Η πληροφορία είναι περιουσιακό στοιχείο γιά τον οργανισμό. Η πληροφορία 
είναι αποτέλεσμα των συνεχών διεργασιών μέσα και έξω από τον οργανισμό. Είναι 
όμως και είσοδος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των στελεχών. Γιά παράδειγμα 
η επεξεργασία της ανάλυσης πωλήσεων δίνει μία σαφή εικόνα της πορείας του 
οργανισμού. Παραμένει όμως στη διακριτική ικανότητα της διοίκησης η λήψη μέτρων 
γιά τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού στις πωλήσεις. 

Εφαρμόζοντας στην πληροφόρηση τις αρχές περί συστημάτων, η πληροφορία 
είναι είσοδος στη διακασία λήψης αποφάσεων και έξοδος του πληροφοριακού 
συστήματος του οργανισμού. Η πληροφορία λειτουργεί σαν ανάδραση γιά τη διοίκηση 
του οργανισμού εφ' όσον το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της είναι θετική ανάδραση 
(συνέχιση) ή αρνητική ανάδραση (διορθωτικά μέτρα). Κανείς οργανισμός δεν μπορεί 
να-ζήσει χωρίς πληροφόρηση [16]. 

1.4.1 Συστήματα πληροφόρησης 

Λόγω της μεγάλης και συνεχούς ανάγκης του οργανισμού γιά πληροφόρηση 
υπάρχουν ανεξάρτητα υποσυστήματα γιά άντληση και επεξεργασία της 
πληροφόρησης. Τα Συστήματα Πληροφόρησης πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες στη διοίκηση ικανές να τη βοηθήσουν να λάβει αποφάσεις μέσα στο 
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που κινείται [15]. 

Η πληροφόρηση μπορεί να έχει τη μορφή της τυπικής και επίσημης 
πληροφόρησης μέσα από κάποιες διαδικασίες ενσωματοποιημένες στην καθημερινή 
λειτουργία του οργανισμού, ή άτυπης πληροφόρησης μέσω ενός εντύπου, μιας 
συνομιλίας, μιας Φήμης κλπ. 

Τα τυπικά κανάλια πληροφόρησης αποτελούν μέρος του οργανισμού. Μία 
πλήρης περιγραφή ενός πληροφοριακού συστήματος απαιτεί την περιγραφή των 
στόχων που εξυπηρετεί, καθώς και των ιδιαιτέρων τεχνικών του χαρακτηριστικών και 
εξόδων. 

Ενα τυπικό κανάλι πληροφόρησης είναι το πληροφοριακό σύστημα marketing, 
το οποίο είναι το σύνολο των ατόμων, του εξοπλισμού και των διαδικασιών ώστε να 
διατηρηθεί μία συνεχής ροή πληροφοριών σχετικά με ενέργειες του τμήματος 
Marketing. Γιά παράδειγμα ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να δείξει τη σχέση μεταξύ 
παραγόντων όπως χαρακτηριστικά ομάδων προϊόντων, τιμές και επίπεδα διαφήμησης, 
μεθόδους διανομής και προγράμματα πωλήσεων τα οποία σχετίζονται με την πώληση 
συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Ολα τα χαρακτηριστικά του συστήματος 
υπάρχουν στο σύστημα πληροφόρησης marketing. Οι είσοδοι είναι με τη μορφή 
δεδομένων σχετικά με όλες τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν και περιλαμβάνει 
δεδομένα γιά εσωτερικές μεταβλητές (γιά παράδειγμα πολιτικές γιά ομάδες 
προϊόντων, διαφημιστικά προγράμματα, πωλήσεις) και σχετικά με το περιβάλλον 
(όπως λ.χ. προϊόντα και τιμές ανταγωνισμού). Οι έξοδοι είναι με τη μορφή 
καταστάσεων ή γραφημάτων τα οποία εκδίδονται από το σύστημα γιά να αναλύσουν 
την απόδοση και να δείξουν πώς πιθανές αλλαγές στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά 
των προϊόντων μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα πωλήσεων. Υπάρχουν και κανάλια 
προσαρμογής από άλλα υποσυστήματα στα σύνορα του συστήματος ώστε να δέχεται 
πληροφορίες σχετικές με κόστος και κέρδη οι οποίες προσαρμόζονται στις 
απαιτούμενες διεργασίες. Μέσα στο σύστημα πληροφόρησης marketing θα μπορούσαν 
να υπάρχουν υποσυστήματα όπως επεξεργασίας πληροφοριών, αρχειοθέτησης, 
άντλησης και καταγραφής πληροφοριών σε μαγνητικά μέσα κλπ. [14] 
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Πολλοί οργανισμοί έχουν μηχανογράφηση ενσωματωμένη στο πληροφοριακό 
τους σύστημα ώστε να έχουν καλύτερη υποστήριξη αποφάσεων γιά τη διοίκηση. Δεν 
θα πρέπει να γίνει σύγχιση ανάμεσα στη χρήση της μηχανογράφησης γιά υποβοήθηση 
στη λήψη αποφάσεων και στη χρήση της γιά επεξεργασίες και εργασίες ρουτίνας. 
Εμφαση θα δοθεί στη χρήση της μηχανογράφησης γιά μηχανογραφημένο σύστημα 
πληροφόρησης, εφ' όσον είναι απαραίτητο γιά όλους τους οργανισμούς. 

1.4.2 Πληροφοριακά συστήματα και έλεγχος 

Η διοίκηση σε οποιονδήποτε οργανισμό λειτουργεί με βάση τις πληροφορίες 
που παίρνει σχετικά με το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Αυτό 
είναι αλήθεια γιά όλα τα διοικητικά επίπεδα, είτε πρόκειται γιά τη Γενική Διεύθυνση, 
είτε γιά την Οικονομική, την Εμπορική, τη διεύθυνση Marketing1<Àn. Η πληροφορία 
γιά αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις είναι η κινητήρια δύναμη σχετικά με αποφάσεις 
που αφορούν την παρούσα και την μέλλουσα ζωή του συστήματος ή του 
υποσυστήματος που διευθύνουν. Εξίσου σημαντική είναι και η πληροφόρηση η σχετική 
με τον έλεγχο του κατά πόσον τηρούνται και σε ποιο βαθμό οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται. 

Διοίκηση είναι άλλωστε η διαδικασία μετατροπής της πληροφόρησης σε 
απόφαση και ενέργεια. Αυτή η μετατροπή είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
η πληροφόρηση είναι απαραίτητη. Τα περισσότερα στελέχη διαθέτουν πολλές πηγές 
πληροφόρησης, αλλά χρησιμοποιούν μόνο ένα μικρό μέρος. Επειδή η πληροφορία που 
χρησιμοποιείται γιά τη λήψη μιά απόφασης μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη 
βιωσιμότητα ενός οργανισμού, είναι πολύ σημαντικό να είναι η πλέον κατάλληλη 
(πέρα από σωστή, ακριβής και έγκαιρη) [14]. 

Τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να ξέρουν τρεις παράγοντες 
σχετικά με τα συστήματα γιά τα οποία αποφασίζουν. Την παρούσα κατάσταση, τις 
πιθανές αλλαγές και τις επιδράσεις της όποιας απόφασης στο σύστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Το πληροφοριακό σύστημα απευθύνεται σε συγκεκριμένα στελέχη μέσα σε 
κάθε επιχείρηση τα οποία καλούνται να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Η 
πληροφόρηση βοηθά στη λήψη των πλέον ενδεδειγμένων γιά τη συγκεκριμένη 
περίσταση αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές, όπως και η ανάγκες πληροφόρησης 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διεύθυνση (οριζόντια διαφοροποίηση) και το 
διοικητικό επίπεδο μέσα στη διεύθυνση (κάθετη διαφοροποίηση). 

Διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης έχει ένας υπεύθυνος παραγωγής από τον 
εμπορικό διευθυντή. Γιά την καλύτερη οργάνωση της πληροφόρησης είναι 
απαραίτητος ο διαχωρισμός της επιχείρησης σε διευθύνσεις και τμήματα. Ο λόγος 
είναι ότι και η πληροφόρηση διαφοροποιείται ανάλογα με το που απευθύνεται, αλλά 
και πρέπει να καταδειχθεί σαφώς η ροή της πληροφορίας από πρωτογενή 
πληροφόρηση (στη χαμηλότερη βαθμίδα) και η σύνθεση της μέχρι τα υψηλότερα 
διοικητικά επίπεδα. 

Το οργανόγραμμα είναι στην ουσία μία απεικόνιση της δομής και λειτουργίας 
του οργανισμού. Γιά το συγκεκριμένο μοντέλλο επιχειρήσεων υπό εξέταση, 
βιομηχανίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, το οργανόγραμμα είναι απεικόνιση 
όλων των θεωριών που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα περί Συστημάτων, Διοίκησης και 
Οργανωτικής δομής. Το οργανόγραμμα που προτείνεται καλύπτει το σύνολο των υπό 
εξέταση επιχειρήσεων, με βάση τις ανάγκες που εντοπίστηκαν κατά τις επαφές μαζί 
τους. 

Η οριζόντια διαφοροποίηση ή εξειδίκευση είναι εμφανής καθ' όσον είναι 
σαφής ο διαχωρισμός του οργανισμού κατά λειτουργία, σε κάθε διεύθυνση δε είναι 
σαφής η ιεραρχική δομή και τα διοικητικά επίπεδα. Η ύπαρξη ειδικών συμβούλων στο 
επίπεδο της Διοίκησης υποβοηθά στο έργο της λήψης αποφάσεων χωρίς να την 
περιορίζει. Κάθε δε Διεύθυνση ή Τμήμα είναι στην ουσία ένα υποσύστημα το οποίο 
λειτουργεί μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου υποσυστήματος ή του συστήματος του 
οργανισμού. 

Σε μικρότερους οργανισμούς πιθανόν να μην υπάρχουν ξεχωριστά άτομα γιά 
όλες τις θέσεις που προτείνονται, κάθε θέση όμως του οργανογράμματος είναι μία 
βασική λειτουργία στη ζωή του οργανισμού και πρέπει να υπάρχει άτομο που την 
καλύπτει, ανεξάρτητα αν λόγω μεγέθους κάθε άτομο καλύπτει περισσότερες της μιας 
θέσεις. 
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2.1 Οργανόγραμμα Διοίκησης 

Τη διοίκηση του οργανισμού επιτελεί το Διοικητικό συμβούλιο στο οποίο 
αναφέρονται ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές. Οι σύμβουλοι προσφέρουν την 
εμπειρία τους και τις γνώσεις τους ο καθένας στο αντικείμενο του, αλλά και τη γνώση 
του περιβάλλοντος, οι οποίες είναι απαραίτητες γιά το στρατηγικό σχεδιασμό. 

» • » • • — Β m ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΓΗΖ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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2.2 Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης 

Η Γενική Διεύθυνση έχει σαν ευθύνη την παρακολούθηση της συνολικής 
απόδοσης του οργανισμού και τη λήψη διορθωτικών μέτρων γιά την επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού. Στο ρόλο αυτό διευκολύνει ο Εσωτερικός Ελεγχος, ο οποίος 
σπάνια υφίσταται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιά το σκοπό αυτό πολλές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Εξωτερικούς Ελεγκτές (Auditors). 

Στη Γενική Διεύθυνση αναφέρονται όλες οι διευθύνσεις, καθώς και οι υπεύθυνοι 
Εργου γιά Νέα Προϊόντα (δομή Μήτρας). Η δομή αυτή υλοποιείται μόνο γιά την 
έρευνα και σχεδιασμό νέων προϊόντων. 

Ο Ποιοτικός Ελεγχος λειτουργεί με τη μορφή του συμβούλου στη Γενική 
Διεύθυνση. Κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί στο επίπεδο της Διεύθυνσης 
Εργοστασίου (Λειτουργίες Ανάπτυξης Τεχνολογίας), αλλά δυστυχώς η έννοια του 
ποιοτικού ελέγχου είναι ανύπαρκτη από την πλειοψηφία των Παραγωγικών 
επιχειρήσεων και ως εκ τούτου η ύπαρξη ενός συμβούλου τουλάχιστον σε επίπεδο 
Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος θα ενταχθεί μελλοντικά στην παραγωγή είναι 
επιβεβλημένη. 

Η Γραμματεία Διεύθυνσης τέλος εξυπηρετεί τη Γενική Διεύθυνση ή το σύνολο 
των Διευθύνσεων, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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2.3 Οργανόγραμμα Λειτουργιών Ανάπτυξης Τεχνολογίας 

Η Διεύθυνση Λειτουργιών ανάπτυξης τεχνολογίας έχει την ευθύνη των 
Παραγωγικών τμημάτων και των Αποθηκών Υλικών, τα οποία είναι συνδεδεμένα με 
την παραγωγική διαδικασία. 

Το Τμήμα Ανάπτυξης αφορά ειδικούς συμβούλους σε θέματα οργάνωσης και 
παρακολούθησης παραγωγής, δημιουργίας και παρακολούθησης προδιαγραφών 
προϊόντων, χημικούς και μηχανικούς παραγωγής και γενικά ειδικοτήτων που έχουν 
να κάνουν με τη σωστή οργάνωση του εργοστασίου και από άποψη αναγκών 
(ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και εξοπλισμό) και από άποψη δημιουργίας και τήρησης 
των προδιαγραφών παραγωγής. 

Ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία διαφοροποιείται και η οργάνωση των 
τμημάτων παραγωγής. Η συνήθης πρακτική είναι η οργάνωση της παραγωγής κατά 
φάσεις παραγωγής, πολύ δε σπάνια συναντάται πραγματική γραμμή παραγωγής. 

Οι αποθήκες επίσης οργανώνονται συνήθως με βάση τις ανάγκες του Κ.Φ.Σ., 
δηλαδή Α' Υλών, Υλικών συσκευασίας - βοηθητικών υλών και Ημιετοίμων. Πέρα από 
την οργάνωση αυτή υπάρχει συχνά η ανάγκη γιά ενδιάμεσες αποθήκες παραγωγικών 
τμημάτων, οι οποίες δεν έχουν την έννοια του αποθηκευτικού χώρου, αλλά σε 
παραγωγικές διαδικασίες με πολλές φάσεις εξυπηρετούν γιά τη σωστή οργάνωση της 
παραγωγής, κοστολόγηση και υπολογισμό αποτελεσμάτων. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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2.4 Οργανόγραμμα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων 

Η Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων χωρίζεται σε τρεις βασικές 
λειτουργίες : 

Προώθηση 
Πώληση 
Διανομή - Αποθήκες 

Η λειτουργία που υπάρχει στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου είναι οι 
Αποθήκες των ετοίμων, γιατί πολύ συχνά η Προώθηση, Πώληση και Διανομή 
ανατίθενται σε τρίτους. 

Η προώθηση και η πώληση είναι συνήθως οργανωμένες κατά γραμμές 
προϊόντων, γεωγραφική τοποθεσία, είδος πελάτη κλπ. Γιά το λόγο αυτό και υπάρχουν 
πωλητές και υπεύθυνοι προϊόντων και στο τμήμα Πωλήσεων και στο τμήμα 
Προώθησης. 

Απαραίτητο επίσης κρίνεται το τμήμα διεκπεραίωσης Παραγγελιών και το 
τμήμα Συντονισμού Πωλήσεων ειδικά όταν υπάρχουν πολλές γραμμές προϊόντων. 

Το τμήμα εξαγωγών υπάρχει εάν υφίσταται σημαντική εξαγωγική 
δραστηριότητα. 

Οι αποθήκες ετοίμων είναι ουσιαστικά το σημείο πώλησης προς τον έξω 
κόσμο από το οποίο περνούν και λοιπά υλικά όταν πρόκειται να πωληθούν. 

Τέλος οι διανομές προϋποθέτουν σημαντική οργάνωση γιά μείωση του κόστους 
και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

|T"Wan^BiiiiiMillBIIIINi'IIWMWI»WIWritiTTM~ 
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
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2.5 Οικονομικές Υπηρεσίες 

Η Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών εξυπηρετεί τις βασικές λειτουργίες : 

Λογιστήριο 
Προϋπολογισμός - Αποτελέσματα 
Ταμείο 

Το Λογιστήριο έχει την ευθύνη αφ' ενός της πλήρους κάλυψης των 
υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τον Κ.Φ.Σ., αφ' ετέρου δε τη δημιουργία όλης 
της λογιστικής υποδομής γιά άμεση, σωστή και πλήρη πληροφόρηση όλου του 
οργανισμού. 

Η σύνταξη του Προϋπολογισμού και η παρακολούθηση των οικονομικών 
Αποτελεσμάτων, γίνονται από την Οικονομική Διεύθυνση λόγω της συγκέντρωσης των 
οικονομικών αποτελεσμάτων, παρ' όλον ότι άπτονται του συνόλου του οργανισμού. 
Αυτό το τμήμα είναι μάλλον ανύπαρκτο στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Και η Διαχείριση του Ταμείου που συνεπάγεται εισπράξεις, πληρωμές, δάνεια, 
χρηματοδοτήσεις κλπ. είναι της αρμοδιότητας της Οικονομικής Διεύθυνσης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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2.6 Επιμελητεία Παραλαβής Υλικών 

Η Επιμελητεία Παραλαβής Υλικών δεν έχει όπως στο παρελθόν παθητικό 
ρόλο έκδοσης εντολών αγοράς προς το εσωτερικό και το εξωτερικό και 
παρακολούθησης της εκτέλεσης τους. Οσο συμπιέζεται το κόστος για τη 
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη του σωστού 
προγραμματισμού προμηθειών. 

Ο προγραμματισμός προμηθειών για να γίνει σωστά και με το μικρότερο 
δυνατό κόστος απόκτησης και κατοχής, συνεπάγεται τη σωστή οργάνωση όλων των 
λειτουργιών του οργανισμού που ξεκινά από την πρόβλεψη πωλήσεων, την οργάνωση 
της παραγωγής και φθάνει μέχρι τις ανάγκες σε έτοιμα (εμπορία) ή υλικά 
(παραγωγή). 

Ο ρόλος αυτός ανήκει στο τμήμα προγραμματισμού που πρέπει να 
συνεργασθεί στενά και με το Εμπορικό (πρόβλεψη πωλήσεων) και με το Εργοστάσιο 
(οργάνωση παραγωγής) και με το Οικονομικό (προμηθευτής, κόστος, ρευστότητα) γιά 
την υλοποίηση του βέλτιστου προγράμματος προμηθειών. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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2.7 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει αφ' ενός την ευθύνη του Προσωπικού, 
που είναι από τις σημαντικότερες λειτουργίες και αφ' ετέρου τη διοικητική 
υποστήριξη όλου του οργανισμού. 

Το τμήμα προσωπικού έχει την ευθύνη : 

Προγραμματισμού αναγκών 
Πρόσληψη - Επιλογή - Ανάπτυξη 
Παροχές - Μισθολογική πολιτική 
Εργασιακές σχέσεις - άσκησης πολιτικής και 
Μισθοδοσίας 

Η διοικητική υποστήριξη αφορά τη γραμματεία (γραμματείς, τηλεφωνητές), 
το βοηθητικό προσωπικό (καθαριστές, φύλακες, κυλικείο) και εξωτερικές εργασίες. 

ΕΥβΥΝΕΗ ΛΝΟΡαΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΝβΡαΠΜΰΥ ΛΥΜΑΜΙΚΟΥ 

,ΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΞ£ΪΙΕΚΙΚΕΓρΐ»Γ»ΓΙΕε SfJ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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2.8 Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

Παρ' όλη τη μεγάλη σημασία που λέγεται ότι έχει εν τούτοις η λειτουργία 
αυτή είναι και παρεξηγημένη και υποβαθμισμένη. 

Συνήθως η Πληροφόρηση ταυτίζεται με το τμήμα Μηχανογράφησης που είναι 
λάθος. Η σωστή πληροφοριακή υποδομή που προκύπτει από τις ανάγκες των 
διαφόρων στελεχών της διοίκησης, σαφώς δεν είναι θέμα μηχανογράφησης. Το 
πληροφοριακό σύστημα πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί αποτελεσματικά 
ανεξάρτητα μηχανοργάνωσης. 

Μία δεύτερη παρεξήγηση είναι η τοποθέτηση της πληροφόρησης κάτω από 
την Οικονομική Διεύθυνση. Αυτό είναι λανθασμένο γιατί η πληροφόρηση πρέπει να 
είναι σχεδιασμένη και λειτουργική γιά το σύνολο των Διευθύνσεων. 

Γ ιά- τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Διεύθυνσης 
Πληροφόρησης κάτω από τη Γενική Διεύθυνση με σκοπό την παροχή πληροφοριών 
σε όλα τα Διοικητικά επίπεδα του οργανισμού. 

Κάτω από τη Διεύθυνση Πληροφόρησης λειτουργεί η μηχανογράφηση, που 
είναι και η βασική πηγή πληροφόρησης. 

Η Διεύθυνση Πληροφόρησης έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης 
Πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και υποστήριξης των χρηστών (εκπαίδευση, 
επίλυση προβλημάτων). 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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2.9 Νέα Προϊόντα 

Αυτή η οργανωτική υποδομή όπως προαναφέρθηκε δημιουργείται μόνο γιά το 
σχεδιασμό νέων προϊόντων ή έργων και αποτελείται από ειδικούς από τις διάφορες 
διευθύνσεις. Ο λόγος είναι ότι λόγω μεγέθους οι υπό εξέταση εταιρείες δεν μπορούν 
να έχουν άτομα επιφορτισμένα αποκλειστικά με έρευνα νέων προϊόντων, αλλά 
δημιουργούν κατά περίπτωση μία ευέλικτη ομάδα με τα πλέον κατάλληλα στελέχη. 

Ο υπεύθυνος έργου γιά όσο διάστημα διαρκεί το έργο αναφέρεται στη Γενική 
Διεύθυνση, οι δε ουσιαστικές λειτουργίες που επιτελούνται είναι : 

Διαχείρηση συμβάσεων. Αφορά την ανάγκη υπογραφής συμβάσεων με 
διάφορους οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού (εκπροσώπηση, 
προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, εργολαβίες - υπεργολαβίες κλπ.). 
Οικονομικά. Πρέπει να ληφθούν σωστά υπ' όψη όλοι οι παράγοντες 
επηρεασμού του κόστους. 
Ποιοτικός Ελεγχος. Οι προδιαγραφές ποιότητας πρέπει να 
καθορισθούν και διαδικασίες ελέγχου να τεθούν. 
Παραγωγή. Ολες οι παράμετροι σχεδιασμού και υλοποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να ληφθούν υπ' όψη. 
Σχεδιασμός Προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να σχεδιασθεί με βάση τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές και να κατασκευασθεί πρωτότυπο. 
Εξυπηρέτηση Πελατών. Πρέπει να γίνει συλλογή πληροφοριών από 
υποψήφιους πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις γιά το νέο προϊόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως το Embargo oro αραβικό πετρέλαιο 
το 1973, η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του και η αστάθεια της περιοχής αυτής του 
κόσμου, καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος του εργατικού δυναμικού, είχαν σαν 
αποτέλεσμα συνεχώς αυξανόμενα κόστη παραγωγής. 

Κάτω από τις εξελίξεις αυτές διαπιστώθηκε ότι το κόστος των αποθεμάτων, 
των μεταφορών και του εργατικού δυναμικού είχαν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στο 
κόστος των προϊόντων και θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των κερδών μέσω της 
μείωσης του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων [23]. 

Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν οι μέχρι εκείνη τη στιγμή δομημένες 
αποφάσεις να γίνουν αδόμητες με αποτέλεσμα να ζητηθούν νέες ανάγκες 
πληροφόρησης. Αποτέλεσμα ήταν να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε θέματα όπως : 

Πρόβλεψη ζήτησης προϊόντων 
Προγραμματισμός παραγωγής 
Προγραμματισμός προμηθειών 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης του όγκου των πωλήσεων με υψηλής 
ποιότητας προϊόντα, διατηρώντας παράλληλα τα λειτουργικά κόστη της παραγωγής 
(εργατικά, φύρες, απασχόληση μηχανών) και το κόστος διατήρησης αποθεμάτων στο 
χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο [27]. 

Πέρα λοιπόν από τις όποιες λειτουργικές και διαδικαστικές αλλαγές οι 
οποίες προήλθαν από τις νέες ανάγκες, πολλές δραστηριότητες και τμήματα 
συμπτήχθηκαν κάτω από τις Λειτουργίες Ανάπτυξης Τεχνολογίας που παραδοσιακά 
ανήκαν σε άλλες διευθύνσεις. 

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις Λειτουργίες Ανάπτυξης 
Τεχνολογίας όπως αυτές αναλύθηκαν με στελέχη εργοστασίων των επιχειρήσεων του 
κλάδου είναι : 

Διαχείριση Αποθηκών 
Προγραμματισμός και έλεγχος Παραγωγής 
Ποιοτικός έλεγχος 
Προγραμματισμός Προμηθειών 
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3.1 Διαχείριση Αποθηκών 

Οπως προαναφέρθηκε κάτω από την παράγραφο της κοστολόγησης στις 
Οικονομικές Υπηρεσίες οι αποθήκες που παραδοσιακά κρατούνται γιά την κάλυψη 
των αναγκών του ΚΦΣ είναι : 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ 
ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Πέρα από την Αποθήκη ετοίμων που συνήθως μαζί με τις διανομές είναι 
ευθύνη της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, όλες οι άλλες αποθήκες είναι 
ευθύνη της ΛειτουργίΗς Ανάπτυξης Τεχνολογίας. 

Σπάνια και γιά βιομηχανίες εκτός μεγάλων αστικών κέντρων συναντώνται και 
αποθήκες τελωνείου γιά τα υλικά που δεν έχουν εκτελωνιστεί ακόμη, όταν δεν 
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους το τοπικό τελωνείο. 

Αυτές οι αποθήκες που συνήθως παρακολουθούνται και μηχανογραφικά, 
καλύπτουν τα "άκρα" της παραγωγικής διαδικασίας, εκτός από την αποθήκη 
ημιετοίμων που είναι μία ενδιάμεση αποθήκη γιά προϊόντα που χρειάζονται μιά μικρή 
επεξεργασία πριν γίνουν έτοιμα (βαφή, συσκευασία κλπ.) [31]. 

Συνήθως δεν υπάρχει καθόλου πληροφόρηση γιά τα στάδια εξέλιξης των ειδών 
μέσα στην παραγωγική διαδικασία. 

Αυτή η έλλειψη δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στο σύνολο της 
επιχείρησης, ειδικά όταν υπάρχουν πολλές παραγωγικές φάσεις. 

Η δημιουργία νέων "αποθηκών" παραγωγής προϋποθέτει εκτός των άλλων νέες 
διακινήσεις και κάποιο έντυπο διακίνησης των προϊόντων από φάση σε φάση μέσα 
στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό το έντυπο μπορεί να είναι ένα διπλότυπο ή 
τριπλότυπο, όπου ο υπεύθυνος της προηγούμενης φάσης θα παραδίδει, ο δε υπεύθυνος 
της επόμενης φάσης θα παραλαμβάνει τα ενδιάμεσα προϊόντα της παραγωγής. Το 
έντυπο αυτό μπορεί να είναι ενιαίο γιά όλο το χώρο της παραγωγής [18]. 

Η τήρηση ενδιάμεσων αποθηκών παραγωγής είναι απαραίτητη γιά το σύνολο 
των παραγωγικών επιχειρήσεων, πλην αυτών με μία φάση παραγωγής διότι : 

Βοηθά στον προγραμματισμό παραγωγής. 
Γνωρίζοντας το στάδιο στην παραγωγή που βρίσκεται κάποιο προϊόν, 
μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια πότε θα είναι έτοιμο. 
Βοηθά στην άντληση αποτελεσμάτων εφ' όσον και τα προϊόντα υπό 
επεξεργασία είναι γνωστά με ακρίβεια και το κόστος τους ανά πάσα 
στιγμή. 
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3.2 Φάσεις Παραγωγής 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι ο καθορισμός των φάσεων που περνά 
κάθε προϊόν από υλικό μέχρι έτοιμο. Σαφής τρόπος διάκρισης της μιας φάσης από 
την επόμενη είναι η παραγωγή κάποιου ενδιάμεσου προϊόντος, το οποίο 
χρησιμοποείται σαν πρώτη ύλη από την επόμενη παραγωγική φάση [20]. 

Ανά παραγωγική φάση πρέπει να καθορισθούν γιά κάποιο αριθμό μονάδων 
παραγωγής ενδιαμέσου προϊόντος : 

Συνταγολόγια υλικών 
Απαιτούμενες μηχανές 
Απαιτούμενο προσωπικό 
Χρόνος γήρανσης 
Διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος 

3.2.1 Συνταγολόγια υλικών 

Δυστυχώς ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων δεν 
διαθέτει συγκεκριμένα συνταγολόγια παραγωγής των προϊόντων τους γιά όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα είναι έλλειψη τυποποίησης, 
αδυναμία προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας και αδυναμία ελέγχου του 
κόστους παραγωγής. 

Ενα πλήρες συνταγολόγιο υλικών πρέπει να περιλαμβάνει : 
Υλικά και ενδιάμεσα προϊόντα προηγουμένων φάσεων 
Απαιτούμενη ποσότητα 
Φύρα 

Πολλές φορές η συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει 
και με εναλλακτά υλικά ή ενδιάμεσα προϊόντα, κάτι που πρέπει να είναι 
καταγραμμένο στο συνταγολόγιο, γιά να μην σταματά η παραγωγική διαδικασία από 
πιθανή έλλειψη κάποιας ύλης που μπορεί να αντικατασταθεί. 

Εάν η χησιμοποίηση εναλλακτικής ύλης διαφοροποιεί την ποιότητα του 
προϊόντος μέσα σε επιτρεπτά όρια, πρέπει να δοθεί κάποιος δείκτης προτεραιότητας 
γιά την επιλογή από το πρόγραμμα παραγωγής των υλικών με βάση αυτή την 
προτεραιότητα [24]. 
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3.2.2 Απαιτούμενες μηχανές 

Είναι στην ουσία ένα συνταγολόγιο μηχανημάτων. Γιά κάθε φάση παραγωγής 
και γιά την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος πρέπει να καταγραφούν : 

Απαιτούμενες μηχανές 
Χρόνος απασχόλησης 
Χρόνος προετοιμασίας 
Χρόνος προληπτικής συντήρησης 
Απαιτούμενο προσωπικό ανά ειδικότητα 
Χρόνος προσωπικού ανά ειδικότητα ανά μηχανοώρα λειτουργίας 

Ο χρόνος προετοιμασίας, είναι ο χρόνος "γυρίσματος" των μηχανών από 
κάποια άλλη παραγωγή. Στην ουσία ο χρόνος προετοιμασίας και ο χρόνος 
προληπτικής συντήρησης είναι ότι και η φύρα γιά το συνταγολόγιο υλικών. 

Οπως και γιά το συνταγολόγιο υλικών έτσι και γιά το "συνταγολόγιο μηχανών" 
πρέπει να δοθούν και εναλλακτικά μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία [22]. 

Οπως και γιά τα εναλλακτικά υλικά πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
μηχανημάτων, όταν η χρησιμοποίηση κάποιου άλλου μηχανήματος απαιτεί 
μεγαλύτερους χρόνους, ή προσωπικό, ή υλικά, ή έχει επιπτώσεις στην ποιότητα. 

3.2.3 Απαιτούμενο προσωπικό 

Αφορά το βοηθητικό προσωπικό πέρα από το προσωπικό που απασχολείται 
σε συγκεκριμένες μηχανές. Ανά ιιροϊόν πρέπει να καταγραφεί [17]: 

Απαιτούμενο προσωπικό ανά ειδικότητα 
Χρόνος απασχόλησης 

3.2.4 Χρόνος γήρανσης 

Πολλά προϊόντα πριν να είναι έτοιμα να δοθούν στην επόμενη φάση 
παραγωγής ή στην κατανάλωση, πρέπει να παραμείνουν σε κάποιο χώρο γιά να 
ωριμάσουν. Ο χρόνος αυτός πρέπ»:ι να καταγραφεί γιατί αλλοιώς δεν μπορεί να είναι 
ρεαλιστικό το πρόγραμμα παραγιογής [21]. 

3.2.5 Διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος 

Κάποια προϊόντα γιά να φυλαχθούν πριν δοθούν στην επόμενη φάση ή την 
κατανάλωση απαιτούν ειδικούς /(όρους αποθήκευσης, παράμετρος που πρέπει να 
ληφθεί υπ' όψιν στην παραγωγική διαδικασία. 
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3.3 Προγραμματισμός και Ελεγχος Παραγωγής 

3.3.1 Προγραμματισμός παραγωγής 

Το πρώτο στάδιο πριν να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα παραγωγής 
είναι η πρόβλεψη των πωλήσεων. Οπως είναι κατανοητό, όσο επιτυχημένο και 
λεπτομερές και αν είναι το πρόγραμμα παραγωγής δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα 
εάν οι στόχοι πωλήσεων δεν είναι ρεαλιστικοί. Η μη ύπαρξη σωστών στόχων οδηγεί 
σε λανθασμένες προμήθειες, αποθεματοποίηση, εξοπλισμό, προσωπικό και τρομερά 
κόστη γιά την επιχείρηση [25]. 

Επειδή το πρόγραμμα πωλήσεων μπορεί να έχει αποκλίσεις, το πρόγραμμα 
παραγωγής θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται εύκολα στα νέα 
δεδομένα των πωλήσεων, ελαχιστοποιώντας (όχι απαλείφωντας πλήρως) το κόστος 
λανθασμένων προβλέψεων. Ενα υπόδειγμα προγράμματος πωλήσεων έχει δοθεί στο 
κεφάλαιο Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 

Εχοντας δημιουργήσει όλη την υποδομή που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο περί Φάσεων Παραγωγής και έχοντας το πρόγραμμα πωλήσεων, είναι 
έτοιμο να "τρέξει" το Πρόγραμμα Παραγωγής. 

Η λογική με την οποία λειτουργεί το πρόγραμμα παραγωγής είναι : 

3.3.1.1 Πρόγραμμα παραγωγής 

Με βάση τις αποκλίσεις των προβλέψεων πωλήσεων και τον επιθυμητό βαθμό 
εξυπηρέτησης των πελατών, υπολογίζονται τα αποθέματα ασφαλείας. 

Στην συνέχεια υπολογίζονται οι ποσότητες που πρέπει να παραχθούν γιά κάθε 
τελικό προϊόν σε όλες τις φάσεις της παραγωγής (και γιά ενδιάμεσα προϊόντα). 

Στους υπολογισμούς αυτούς λαμβάνονται υπ' όψιν και τα εξής [26]: 
Οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις δυνατότητες παραγωγής 
Η Οικονομική Ποσότητα Παραγωγής (ελαχιστοποίηση κόστους 
αποθέματος και κόστους αλλαγών μηχανών) 

Σαν αποτέλεσμα δίνονται οι ζητούμενες μηχανοώρες και ανθρωποώρες γιά την 
υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής και σε συνδιασμό με τις διαθέσιμες 
υπολογίζεται ο δείκτης απασχόλησης κάθε κέντρου παραγωγής. 

Δείγματα προτεινομένου προγράμματος παραγωγής δίνεται στο Παράρτημα 
"Λειτουργίες Ανάπτυξης Τεχνολογίας". Είναι πολύ σημαντικό νε επιτρέπεται στον 
χρήστη να παρέμβει αλλάζοντας τις παραμέτρους (What if). 
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3.3.1.2 Μετατροπή των ποσοτήτων παραγωγής σε α' ύλες και υλικά 

Με βάση τα συνταγολόγια υλικών και τις χρονικές απαιτήσεις που προέκυψαν 
από το πρόγραμμα παραγωγής, υπολογίζονται οι ανάγκες σε πρώτες ύλες και υλικά 
γιά την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν διάφορες παραμέτρους όπως το απόθεμα ασφαλείας (το 
οποίο υπολογίζεται), τις παραγγελίες καθ' οδόν, το υπάρχον απόθεμα, την οικονομική 
ποσότητα παραγγελίας κ. ά., υπολογίζεται το πρόγραμμα αγορών υλικών, το οποίο ανά 
υλικό προτείνει [29]: 

Νέες ανάγκες και 
Απαιτούμενη ημερομηνία παραλαβής 

3.3.1.3 Απαιτήσεις σε έτοιμα 

Οπως ακριβώς γίνονται οι υπολογισμοί γιά τα υλικά, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις 
ίδιες παραμέτρους, γίνονται οι υπολογισμοί και γιά τα εμπορεύματα και προτείνεται 
ένα πρόγραμμα αγορών ετοίμων. 

3.3.2 Ελεγχος παραγωγής 

Είναι μιά απαιτητική διαδικασία σε συλλογή και καταχώρηση απολογιστικών 
πληροφοριών. Σε σημείο που μεγάλες παραγωγικές μονάδες αδυνατούν να τηρήσουν 
χειρόγραφο επακριβή έλεγχο παραγωγής. 

Το εύκολο μέρος του ελέγχου, έχοντας δημιουργήσει την υποδομή των φάσεων 
παραγωγής, της κοστολόγησης παραγωγής (όπως προτείνεται στις Οικονομικές 
Υπηρεσίες) και των ενδιαμέσων αποθηκών είναι ο έλεγχος ανά παρτίδα παραγωγής 
του τι αναλώθηκε, τι παρήχθηκε και πότε ανά φάση παραγωγής, σε σχέση με το 
πρόγραμμα παραγωγής. Πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε αυτή την 
στοιχειώδη υποδομή [28]. 

Το δύσκολο σημείο του ελέγχου είναι η απασχόληση των μηχανημάτων και 
ανθρώπων ανά δραστηριότητα. 

Η απασχόληση μιας μηχανής στο σύνολο της μπορεί σχετικά εύκολα να 
μετρηθεί. Αν αυτή η μηχανή χρησιμοποιείται γιά την παραγωγή ενός μόνον προϊόντος 
είναι γνωστό που απασχολήθηκε η μηχανή, όχι όμως και ανά παρτίδα παραγωγής, 
κάτι που δεν είναι πάντοτε απαραίτητο, ειδικά γιά επιχειρήσεις που δεν παράγουν 
ούτε κοστολογούν ανά παρτίδα [19]. 

Το ίδιο ισχύει και γιά το προσωπικό όταν απασχολείται σε μία συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και δεν μετακινείται. Αυτό όμως σπάνια συμβαίνει, υπάρχει δε και 
προσωπικό που κατανέμεται στην παραγωγική διαδικασία (συντηρητές μηχανημάτων). 
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Γιά να επιτευχθεί λεπτομερής έλεγχος πρέπει να συγκεντρώνονται αναλυτικές 
πληροφορίες ανά μηχανή : 

Τι παρήγαγε γιά πόσο χρόνο και ποια παρτίδα 
Πόσος από τον χρόνο αυτό χρειάσθηκε γιά γύρισμα από άλλη 
παραγωγή και πόσος γιά συντήρηση - επισκευή 

Παρόμοιες πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν και ανά εργαζόμενο : 
Σε ποια τμήματα και μηχανήματα απασχολήθηκε 
Τι παρήγαγε γιά πόσο χρόνο και ποια παρτίδα 
Τους νεκρούς χρόνους 

Οπως είναι σαφές η παρακολούθηση της παραγωγής σε αυτή την λεπτομέρεια 
εάν μεν γινόταν με το χέρι θα έπρεπε οι υπεύθυνοι παραγωγής όλη την ημέρα να 
συμπληρώνουν χαρτιά και προϋποθέτει σημαντικό έργο καταχώρησης στοιχείων. 

Μόνη λύση είναι η τοποθέτηση συσκευών συλλογής δεδομένων σε όλο το χώρο 
του εργοστασίου, όπου με εύκολο τρόπο (πληκτρολόγιο, μαγνητικές κάρτες κ.ά) θα 
γίνεται η καταχώρηση. Τα μόνιμα σημεία συλλογής δεδομένων μπορούν να 
αντικατασταθούν από φορητά, μειώνοντας έτσι τις μετακινήσεις. Με τη δεύτερη λύση 
εφ' όσον δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με κεντρική μονάδα απαιτείται κατά διαστήματα 
μεταφορά πληροφοριών από τη φορητή συσκευή στην κεντρική μονάδα. Εάν η φορητή 
συσκευή δεν έχει τη δυαντότητα ελέγχου των δεδομένων που καταχωρούνται στο χώρο 
παραγωγής μπορεί να χρειάζεται εκτεταμένος έλεγχος πριν την χρησιμοποίηση των 
δεδομένων [30]. 

Μιά τέτοια υποδομή που βρίσκεται στα σπάργανα ακόμη και στις πολύ 
μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμούς θα μπορούσε να δώσει όλη την πληροφορία που 
χρειάζεται γιά τη δημιουργία των καταστάσεων ελέγχου παραγωγής, όπου τα 
απολογιστικά στοιχεία θα μπορούν να συγκριθούν με αυτά του προγράμματος 
παραγωγής, ώστε και να εντοπισθούν οι αποκλίσεις και να γίνει ρεαλιστικώτερο στο 
μέλλον το πρόγραμμα παραγωγής. 

Σημειωτέον ότι ελάχιστες παραγωγικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο σύστημα προγραμματισμού παραγωγής. 
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3.4 Ποιοτικός Ελεγχος 

Οι γνώμες των ειδικών συγκλίνουν ότι στο άμεσο μέλλον, τόσο στην 
παγκόσμια αγορά όσο και στις τοπικές οι παράγοντες που θα προσδιορίζουν τη θέση 
μιας επιχείρησης στο σκηνικό του ανταγωνισμού είναι : 

Η ποιότητα 
Η καινοτομία και ο σύντομος χρόνος παράδοσης και 
Η ορθολογική εκμετάλλευση των διαθεσίμων πόρων 

Η σημασία της ποιότητας στην ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στην 
αγορά είναι τεράστια. Δεν είναι όμως η ποιότητα σημαντική μόνο σαν άμεσος 
παράγοντας επηρεασμού του πελάτη και σαν συγκριτικό πλεονέκτημα γιά τη 
διείσδυση στην αγορά και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου. 

Η διοίκηση της ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καινοτομία, όσο 
και με τους χρόνους παράδοσης. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και οι 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν δείξει αξιοσημείωτα αποτελέσματα 
καινοτομικής διοίκησης και άρτιας εξυπηρέτησης των πελατών τους, όλες 
απαραιτήτως έχουν σαν αρχή τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

Οσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των διαθεσίμων πόρων είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας αποκτά στρατηγική σημασία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Τελευταία δίνεται μεγάλη έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα 
όσον αφορά στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Χωρίς τη διάθεση υποβάθμισης 
με κανένα τρόπο του ανθρώπινου παράγοντα, υπάρχουν άλλα προβλήματα που πρέπει 
να λυθούν πολύ πριν και από τα οποία πάσχει το σύνολο των επιχειρήσεων του 
κλάδου, όπως ο σχεδιασμός του προϊόντος και η παραγωγική διαδικασία. 

Είναι αδύνατο να γίνεται λόγος γιά ποιότητα χωρίς προδιαγραφές, συστήματα, 
διαδικασίες, έντυπα παρακολούθησης της ποιότητας, κοστολόγηση της ποιότητας, 
χωρίς Εξασφάλιση Ποιότητας ; 

Η ποιότητα σαν οικονομικό μέγεθος έχει στόχο την ικανοποίηση ή και 
ευχαρίστηση του πελάτη με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ανεξάρτητα από το σύστημα 
που θα εφαρμόσουν οι βιομηχανίες του κλάδου (ποιοτικός έλεγχος, κύκλοι ποιότητας, 
ολική ποιότητα κ.λ,π.) η διοίκηση της παραγωγής καλείται να φροντίσει γιά τα 
ακόλουθα : 

Να γνωρίζει με ακρίβεια τις ανάγκες της αγοράς στον τομέα της 
ποιότητας και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί σε αυτές. 
Να υπάρχουν σε όλα τα σημεία ή φάσεις παραγωγής βρόγχοι 
ποιότητας όπου τα αποτελέσματα συγκρινόμενα με τους στόχους να 
δίνουν σε μία συνεχή διαδικασία τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να 
μηδενίζονται οι αστοχίες. 
Να παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση των ανθρώπων της παραγωγής 
και να τους πείσει ότι ο κυριότερος στόχος της επιχείρησης είναι η 
εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. 
Να ενημερώνει τους εργαζομένους γιά τα λάθη τους ώστε να τους 
δίνεται η ευκαιρία να βελτιώνουν την καμπύλη εκμάθησης και την 
απόδοση τους. 
Να υπάρχει σύστημα ώστε να συμπεριφέρεται κάθε εργαζόμενος ή 
ομάδα εργαζομένων σαν πελάτες της προηγούμενης φάσης παραγωγής 
και προμηθευτές της επόμενης. 

Κάθε υλικό ή προϊόν (τελικό ή ενδιάμεσο) θεωρείται δεσμευμένο και όχι 
διαθέσιμο εάν δεν γίνει πρώτα δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος. Γιά την επιλογή 
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του μεγέθους του δείγματος και του επιτρεπτού δείκτη αποτυχίας ανάλογα με το 
ποσοστό επιθυμητής απόρριψης στο σύνολο, υπάρχουν ειδικοί δείκτες. 

Μετά το δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο, εφ' όσον το αποτέλεσμα κριθεί 
ικανοποιητικό αποδεσμεύεται γιά χρήση η ποσότητα που ελέγχθηκε. Οι ποσότητες 
που απορρίφθηκαν χαρακτηρίζονται ακατάλληλες και ή επιστρέφονται στον 
προμηθευτή ή καταστρέφονται ή μετά από έλεγχο ξαναχρησιμοποιούνται [28]. 

Η λογική αυτή ισχύει και έχει χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Τα προβλήματα 
που συνήθως υπάρχουν είναι : 

Να μην γίνει ποτέ ο δειγματοληπτικός έλεγχος και να παραμένουν οι 
ποσότητες δεσμευμένες. Γιά να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα 
ορίζεται ανά υλικό ή προϊόν ένας χρόνος αυτόματης αποδέσμευσης, 
οπότε αν δεν γίνει μέχρι τότε ο ποιοτικός έλεγχος το υλικό 
αποδεσμεύεται αυτόματα. 
Ποσότητες που γιά κάποιο λόγο δεσμεύτηκαν από τον ποιοτικό 
έλεγχο να πρέπει να αποδεσμευτούν αργότερα γιά χρησιμοποιηθούν 
στην παραγωγή. Η λύση είναι η δυνατότητα αποδέσμευσης και μετά το 
χαρακτηρισμό σαν ακατάλληλο. Ειδικά γιά εισαγόμενες ύλες όπου η 
διαδικασία επανεξαγωγής είναι περίπλοκη πρέπει υποχρεωτικά να 
γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επιστροφής στον προμηθευτή αλλά πρέπει η ακατάλληλη ποσότητα να 
καταστραφεί. 

Γιά την καταστροφή ποσοτήτων απαιτείται η παρουσία εφοριακού και η 
σύνταξη Πρωτοκόλλου καταστροφής. 

Οι πληροφορίες που χρειάζονται σαν αποτέλεσμα του ποιοτικού ελέγχου είναι 
ανά προμηθευτή : 

Αν έστειλε ποτέ ακατάλληλη ποσότητα, πόσες φορές και πότε 
Το ποσοστό ακατάλληλων σε σχέση με τη συνολική ποσότητα 
Αν δέχθηκε να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα 

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμεύσουν και στην επιλογή των προμηθευτών 
και σε μελλοντικές πιθανές διαπραγματεύσεις μαζί του. 
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Παρόμοιες πληροφορίες πρέπει να δίνονται και γιά τα προϊόντα ανά φάση 
παραγωγής γιά τον εντοπισμό προβληματικών φάσεων. 

Η λογική των παρτίδων αν και δεν τηρείται από πολλές επιχειρήσεις όταν δεν 
υποχρεώνονται από το νόμο (τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά κλπ.) είναι απαραίτητη 
και από θέμα ποιοτικού ελέγχου γιά το γρήγορο εντοπισμό προβληματικών 
προϊόντων τα οποία είτε βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία είτε έχουν 
προωθηθεί στην κατανάλωση. 

Παρ' ότι η πώληση με παρακολούθηση παρτίδας δεν γίνεται ούτε από τις 
επιχειρήσεις που υποχρεούνται να παρακολουθούν παρτίδες, εν τούτοις είναι 
επιβεβλημένο γιατί αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε μία παρτίδα είναι εύκολο να 
εντοπισθεί που βρίσκονται τα προβληματικά και να συγκεντρωθούν, αντί να βγεί 
ανακοίνωση ότι η τάδε παρτίδα είναι προβληματική και παρακαλείται ο καταναλωτής 
να την επιστρέψει. 

Πρόσφατο παράδειγμα μεγάλη πολυεθνική βιομηχανία γαλακτοκομικών είχε 
πρόβλημα με μία παρτίδα. Το μεν εργοστάσιο εντόπισε το πρόβλημα και γνώριζε ότι 
η προβληματική παρτίδα είχε σταλεί στην Ελλάδα, ο εδώ αντιπρόσωπος όμως μη 
γνωρίζοντας που είχε πουληθεί η προβληματική παρτίδα αναγκάστηκε σε σειρά 
ανακοινώσεων στον τύπο με αποτέλεσμα ζημιά στην "εικόνα" του προϊόντος. 

3.5 Προγραμματισμός Προμηθειών 

Οπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου ο προγραμματισμός και η 
παρακολούθηση των προμηθειών είναι δραστηριότητες που παραδοσιακά ανήκουν 
στην Επιμελητεία Παραλαβής Υλικών. Επειδή όμως είναι άρηκτα συνδεδεμένες με 
την παραγωγική διαδικασία μερικές επιχειρήσεις τις έχουν αναθέσει στις 
Λειτουργίες Ανάπτυξης Τεχνολογίας, αφήνοντας μόνο τα διαδικαστικά στις 
Προμήθειες και υπάγοντας τες κάτω από τις Οικονομικές Υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Οι βασικές λειτουργίες της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων όπως 
αυτές καταγράφηκαν κατά τις επαφές με τα στελέχη των διαφόρων βιομηχανιών 
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και απεικονίστηκαν στο ερωτηματολόγιο και τις 
επαφές με τα στελέχη είναι : 

1. Επιλογή πελατών 
2. Αξιολόγηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών 
3. Αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού ώστε να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 
4. Πωλήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού στους πελάτες 

σε ποσότητες και τιμές ώστε να καλυφθούν όλα τα λειτουργικά κόστη 
του οργανισμού και να υπάρξουν ικανοποιητικά κέρδη 

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι ο πελάτης δεν αγοράζει απλά ένα προϊόν, 
αλλά ικανοποιεί ένα σύνολο αναγκών που ένα μόνο μέρος τους είναι το προϊόν. 

Η ανάγκη του καταναλωτή γιά αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των 
προϊόντων που αγοράζει ικανοποιείται μέσα από την πολιτική προϊόντων. Η ανάγκη 
του γιά πληροφόρηση και εξασφάλιση ποιότητας ικανοποιείται μέσα από την 
πολιτική επικοινωνίας. Η ανάγκη του γιά εύκολη διαδικασία αγοράς ικανοποιείται 
μέσα από την πολιτική καναλιών διάθεσης. Τέλος η αξιολόγηση των πραγματικών και 
ιδεατών αναγκών των υποψηφίων πελατών και πόσα είναι διατεθημένοι να πληρώσουν 
γιά να τις ικανοποιήσουν, καθορίζει την πολιτική τιμών [33]. 

Οι απορίες που καλείται να απαντήσει η διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε : 

Ανάλυση αγοράς 

Πόσο μεγάλη είναι η αγορά γιά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μεγαλώνει 
ή μικραίνει ; Ποιοί παράγοντες καθορίζουν το μέγεθος της αγοράς ; Ποια 
είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πελατών ; Είναι η αγορά 
καθετοποιημένη ; Τι μερίδιο της αγοράς έχουν οι ανταγωνιστές ; Κυμαίνονται 
αυτά τα μερίδια και αν ναι γιατί ; Υπάρχουν ανικανοποίητες ανάγκες ομάδων 
πελατών ; 

Ανάλυση καταναλωτών 

Ποιοί είναι οι υποψήφιοι πελάτες ; Πως χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες ; Είναι οι χρήστες οι ίδιοι με αυτούς που παίρνουν την απόφαση 
αγοράς ; Ποιες είναι οι ανάγκες των αγοραστών ; Τι επηρεάζει τη διαδικασία 
απόφασης ; Τι πηγές πληροφόρησης χρησιμοποιούν ; Πως επεξεργάζονται 
αυτές τις πληροφορίες ; Ποια είναι η διαδικασία ή η επιθυμητή διαδικασία 
αγοράς ; Πως παίρνεται η απόφαση αγοράς και τι βαρύνει περισσότερο ; 
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Ανάλυση καναλιών διάθεσης 

Ποιοί ενδιάμεσοι παρεμβάλονται μεταξύ κατασκευαστή και αγοραστή ; Ποια 
είναι η γεωγραφική κατανομή αυτών των ενδιάμεσων ; Τι ρόλο αναμένεται να 
παίξουν στη διαδικασία απόφασης του καταναλωτή ; Κάνουν απλά διανομή ή 
είναι και κανάλι πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του καταναλωτή ; Πόσο 
επηρεάζουν την απόφαση ; Ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες αυτών των 
ενδιάμεσων ; Πως αποφασίζουν ποιους προμηθευτές θα υποστηρίξουν και 
πόσο ; Πόσο ισχυρός είναι ο κατασκευαστής σε σχέση με τα κανάλια 
διάθεσης ; Τι βαρύνει περισσότερο στη διαδικασία απόφασης των καναλιών 
διάθεσης ; 

Ανάλυση ανταγωνισμού 

Ποιος είναι ο υπαρκτός και πιθανός ανταγωνισμός στο κομμάτι αυτό της 
αγοράς ; Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία του κάθε ανταγωνιστή ; 
Ποια είναι η στρατηγική προϊόντων - προώθησης ; Ποια είναι η μέθοδος 
διάθεσης που χρησιμοποιούν ; Πόσο επιτυχημένοι είναι (μερίδιο της αγοράς 
και αποδοτικότητα) ; Πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της αγοράς όπου 
κινούμαστε ; Πως θα αντιδράσουν σε δικές μας κινήσεις ; 

Οικονομική ανάλυση 

Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος προώθησης (κόστη σταθερά -
μεταβλητά, νεκρό σημείο, στόχος αποτελεσμάτων) ; Ποιο μερίδιο της αγοράς 
χρειάζεται γιά να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος ; Ποια είναι τα 
εναλλακτικά σενάρια ; Τι μερίδια της αγοράς απαιτούν ; Με βάση τους 
στόχους του οργανισμού ποιο σενάριο έχει τις καλύτερες προοπτικές 
επιτυχίας ; 
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4.1 Πολιτική Προϊόντων 

Ο καθορισμός της πολιτικής προϊόντων είναι βασικώτατος στην όλη 
προσπάθεια πωλήσεων του κάθε οργανισμού. Η επιλογή προϊόντων επηρεάζει άμεσα 
και την Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων αλλά και όλες τις άλλες διευθύνσεις. 

Η πολιτική προϊόντων εντοπίζεται στην επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών 
που θα προσφέρει ένας οργανισμός γιά πώληση καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά 
τους. Είναι το πάντρεμα ανάμεσα στους πόρους και τις ανάγκες του οργανισμού και 
τις ευκαιρίες της αγοράς. Η επιλογή πολιτικής απαιτεί λεπτομερή ανάλυση των 
υπαρχόντων και πιθανών νέων προϊόντων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και του 
οργανισμού και της αγοράς. 

Παρ' όλο ότι η έννοια προϊόν υπονοεί κάτι το απτό, εν τούτοις η διαδικασία 
της προώθησης και της πώλησης προϋποθέτουν και την υπόσχεση γιά αφηρημένα 
χαρακτηριστικά και υπηρεσίες που θα προσφέρει στην αγορά [42]. 

4.1.1 Αποφάσεις γιά προϊόντα 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις παράγουν περισσότερα από ένα προϊόντα και 
πολύ συχνά διαφορετικές γραμμές προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις 
πολιτικής προϊόντων μπορούν να γίνουν σε τρία πιθανά επίπεδα : 

1 Ανεξάρτητα προϊόντα με διαφορετικό προορισμό. 
2 Γραμμές προϊόντων. Δηλαδή μία ομάδα προϊόντων τα οποία συσχετίζονται 

στο ότι : 
εξυπηρετούν παρόμοιες ανάγκες 
χρησιμοποιούνται μαζί 
έχουν κοινά φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά 
πουλιούνται στις ίδιες ομάδες πελατών ή από κοινά κανάλια διανομής 
έχουν παρόμοιες τιμές. 

3 Το μίγμα προϊόντων, που είναι το σύνολο των προϊόντων που προσφέρει γιά 
πώληση η επιχείρηση. Πολλές φορές προϊόντα ή ολόκληρες γραμμές 
προϊόντων μπορεί να μην είναι κερδοφόρα, αλλά να συνεισφέρουν στο καλό 
όνομα της επιχείρησης, βελτιώνοντας έτσι το μίγμα προϊόντων. 

Σε άμεση συνάρτηση με τα τρία αυτά επίπεδα προϊόντων είναι οι έννοιες του 
εύρους, του βάθους και της συνάφειας του μίγματος προϊόντων. 

Συνάφεια είναι η ομοιότητα μεταξύ γραμμών προϊόντων στη χρήση, την 
τεχνολογία και τις μεθόδους παραγωγής, τα κανάλια διανομής κλπ. Εύρος είναι το 
πλήθος των διαφορετικών γραμμών προϊόντων που προσφέρει ο οργανισμός και βάθος 
είναι ο μέσος αριθμός ειδών ανά γραμμή προϊόντων (π.χ. μεγέθη, βάρη, χρώματα). 
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4.1.2 Αποφάσεις μίγματος προϊόντων 

Οι αποφάσεις αυτές δεν απεικονίζουν μόνο τη φύση της αγοράς και τις 
δυνατότητες του οργανισμού, αλλά και τη φιλοσοφία της Διοίκησης. Οι περισσότεροι 
οργανισμοί δημιουργούν συν τω χρόνω διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Μερικές 
επιλέγουν την πολιτική της διαφοροποίησης, ενώ άλλες την πολιτική της 
επικέντρωσης σε πολύ περιορισμένο μίγμα προϊόντων. 

Η επιλογή πολιτικής προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της Διοίκησης σχετικά με επίπεδα κέρδους, σταθερότητα 
πωλήσεων και ρυθμό ανάπτυξης, όπως διαφοροποιούνται από τις προσωπικές αξίες 
και το χαρακτήρα των μελών της Διοίκησης. Οι ευκαιρίες της αγοράς γιά το μίγμα 
προϊόντων του οργανισμού καθορίζουν τα μέγιστα επίπεδα επίτευξης, ενώ το 
πρόγραμμα προώθησης είναι το κριτήριο επίτευξης. 

Παρ' όλο που δεν υπάρχει ιδεώδες μίγμα προϊόντων γιά όλους τους 
οργανισμούς, υπάρχουν περιστάσεις ενδεικτικές ότι κάτι δεν πάει καλά με το μίγμα 
προϊόντων : 

Αναξιοποίητοι πόροι στην παραγωγή, την αποθήκευση, τα μέσα 
μεταφοράς γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα 
Πολύ μεγάλη αναλογία κερδών από πολύ μικρή μερίδα προϊόντων 
Αναξιοποίητες δυνατότητες ή γνωριμίες του προσωπικού πωλήσεων 
Συνεχώς μειούμενες πωλήσεις ή κέρδη 

Μπορούν να γίνουν αλλαγές στην πολιτική προϊόντων με τρεις διαφορετικές 
μορφές γιά την καλυτέρευση των συνθηκών που προαναφέρθηκαν και την επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού : 

1 Εγκατάλειψη προϊόντων ή γραμμών προϊόντων. 
2 Διαφοροποίηση προϊόντων είτε στα απτά ή στα αφηρημένα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων και μπορεί να επιτευχθεί είτε με αλλαγή προδιαγραφών, 
εμφάνισης, μεγεθών ή προσθέτοντας και αφαιρώντας κάποια χαρακτηριστικά. 

3 Προώθηση νέων προϊόντων που προϋποθέτει παραγωγή, έλεγχο στην αγορά 
και δημιουργία προϋποθέσεων διάθεσης νέων προϊόντων ή γραμμών 
προϊόντων. 
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4.1.3 Τοποθέτηση προϊόντων 

Η δυνατότητα ενός οργανισμού να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε 
οποιανδήποτε αγορά, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα να 
τοποθετηθεί σωστά σε σχέση με τις ανάγκες των συγκεκριμένων αγορών και τη φύση 
του ανταγωνισμού. 

Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής πολιτικής τοποθέτησης προϊόντων 
απαιτεί την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο είναι χωρισμένη η αγορά και 
αξιολόγηση του πόσο καλά ικανοποιούν τις ανάγκες της οι θέσεις του ανταγωνισμού. 
Αντί να ανταγωνίζεται ευθέως με άνα πολύ ισχυρό ανταγωνιστή μία επιχείρηση 
μπορεί να επιλέξει ένα διαφορετικό κομμάτι της αγοράς. 

4.1.4 -Επανατοποθέτηση 

Σαν εναλλακτική λύση, αντί γιά την διαφοροποίηση ενός υπάρχοντος 
προϊόντος, πολλές φορές οι επιχειρήσεις επιλέγουν την επανατοποθέτηση του 
προϊόντος απλά αλλάζοντας κάποιον από τους παράγοντες προώθησης όπως την 
διαφήμηση ή την προώθηση, τη διανομή την τιμή ή την εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά 
πολλές φορές είναι απαραίτητη και η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος. 

Πολλές φορές αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να στοχεύει στην απόκτηση 
μεριδίου αγοράς από ένα άλλο προϊόν, ή αποφυγή άμεσης αντιπαράθεσης με άλλα 
ισχυρά προϊόντα, επανατοποθετώντας το προϊόν σε άλλο κομμάτι της αγοράς με 
καλές προοπτικές ανάπτυξης, το οποίο δεν εξυπηρετείται ικανοποιητικά από 
υπάρχοντα προϊόντα. 

Η ανάλυση του ανταγωνισμού δεν σημαίνει πάντοτε την εξέταση των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος και της στρατηγικής τοποθέτησης του στην αγορά, 
αλλά και την εξέταση του διαφημιστικού μηνύματος. Η "εικόνα" που δημιουργείται γιά 
ένα προϊόν από τη διαφήμιση και τα μηνύματα μπορεί να είναι ο σημαντικότερος 
παράγων τοποθέτησης του προϊόντος. 

Η επανατοποθέτηση μπορεί να σημαίνει διαφοροποίηση στην τιμή και την 
ποιότητα, αλλά και διαφοροποίηση της εικόνας του προϊόντος γιά να κάνει το προϊόν 
πιό ελκυστικό στον καταναλωτή [32]. 
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Το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν καλές προοπτικές τοποθέτησης ή 

επανατοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή 
πρέπει να είναι πάντοτε η επιλογή της επιχείρησης. Εκτός αν το προϊόν ταιριάζει 
στις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησης, το αποτέλεσμα της υιοθέτησης 
ενός λάθος προϊόντος μπορεί να είναι από ασήμαντο, στην καλύτερη περίπτωση, 
μέχρι καταστροφικό. 

Ανάμεσα στις άλλες παραμέτρους που πρέπει να εξετασθούν κατά την 
αξιολόγηση αν ταιριάζει το προϊόν στην επιχείρηση είναι : 

Η εξειδίκευση του προσωπικού και της διοίκησης 
Το δυναμικό σε προσωπικό 
Η οικονομική κατάσταση 
Η παραγωγική δυναμικότητα 
Η λογιστηριακή υποδομή 
Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού πωλήσεων και 
καναλιών διανομής 
Οι ανάγκες και η συμπεριφορά των υπαρχόντων πελατών 
Η επίδραση στα υπόλοιπα προϊόντα της επιχείρησης 
Η συνάφεια με την υπάρχουσα "εικόνα" της επιχείρησης 
Η εποχικότητα της ζήτησης των υπαρχόντων προϊόντων (τα νέα προϊόντα θα 
χειροτερέψουν ή θα εξομαλύνουν την κατάσταση ;) 

Το γεγονός ότι κάποιο προϊόν δεν ικανοποιεί πλήρως κάποιες από τις πιό 
πάνω προϋποθέσεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να απορριφθεί. Παρ' όλο ότι 
μπορεί να είναι στόχος η διαφοροποίηση σε άλλες αγορές, εν τούτοις αν δεν 
ταιριάζουν τα προϊόντα στην επιχείρηση μπορεί να απαιτηθούν υπέρογκες επενδύσεις 
γιά την απόκτηση της εξειδίκευσης, της δυνατότητας παραγωγής και των 
απαραίτητων επαφών στην αγορά [40]. 
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4.2 Πολιτική Επικοινωνίας 

Οποιοδήποτε προϊόν όσο καλό και αν είναι και όσο και αν εξυπηρετεί μία 
σημαντική ανάγκη της αγοράς δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτύχει αν οι υποψήφιοι 
καταναλωτές : 

Δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του 
Δεν γνωρίζουν τι μπορεί να τους προσφέρει 
Δεν έχουν έστω και μία αμυδρή ιδέα του πώς μπορούν να το αποκτήσουν. 

Παρ' όλο ότι τα προγράμματα προώθησης είναι πολύ πιό σύνθετα εν τούτοις 
δεν νοείται πρόγραμμα προώθησης που δεν ικανοποιεί τους τρείς πιό πάνω στόχους. 
Στη δημιουργία ενός προγράμματος επικοινωνίας πρέπει να καθορισθούν : 

Ποιοί είναι οι υποψήφιοι "ακροατές" του προγράμματος επικοινωνίας 
Ποιο είναι το μήνυμα 
Πόση επικοινωνία είναι απαραίτητη 
Τι μέσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
Εάν τα αποτελέσματα του προγράμματος επηρεάζουν θετικά τα κέρδη της 
επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ' όψη και το κόστος της επικοινωνίας. 

4.2.1 Στόχοι 

Το σωστό ακροατήριο ενός προγράμματος επικοινωνίας εξαρτάται από : 

Το κομμάτι της αγοράς που στοχεύει το πρόγραμμα προώθησης 

Τη φύση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο κομμάτι αυτό της αγοράς. 

Πρέπει να καθορισθούν οι υποψήφιοι αγοραστές των προϊόντων της 
επιχείρησης, αλλά και τα άτομα που ή θα πάρουν την απόφαση της αγοράς, ή θα 
επηρεάσουν στην απόφαση αυτή σημαντικά (DMU - decision making units) [36]. 
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4.2.2 Μηνύματα 

Τα μηνύματα στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ή επιθυμίες του 
υποψήφιου ακροατηρίου γιά πληροφόρηση σχετική με τη διαδικασία αγοράς. 

Ενα επιτυχημένο μήνυμα θα πρέπει να έχει βρει τις κατάλληλες απαντήσεις 
σε όλα τα πιό κάτω ερωτήματα, καθ' όσον διαφορετικές απαντήσεις μπορεί να 
αλλάξουν ριζικά το μήνυμα επικοινωνίας με το υποψήφιο κοινό : 

Σε ποια φάση του κύκλου ζωής του είναι το προϊόν ή η υπηρεσία ; 
Σε ποιο στάδιο επαφής με το προϊόν ή την υπηρεσία βρίσκεται ο υποψήφιος 
αγοραστής ; το γνωρίζει, το έχει δοκιμάσει, το έχει χρησιμοποιήσει κατ' 
επανάληψη ; 
Τι στοχεύει να προσφέρει το προϊόν ή η υπηρεσία στους υποψήφιους 
ακροατές ; 
Πως συγκρίνεται το προϊόν ή η υπηρεσία με τον ανταγωνισμό ; 
Ποιος ο ρόλος του υποψήφιου ακροατή στη διαδικασία λήψης απόφασης ; 

4.2.3 Συχνότητα 

Εχοντας αποφασίσει ποιοι είναι οι υποψήφιοι ακροατές γιά ένα πρόγραμμα 
επικοινωνίας και συγκεκριμενοποιήσει το μήνυμα που θα τους απευθυνθεί, είναι 
απαραίτητο να καθορισθούν τα επίπεδα προσπάθειας τα απαραίτητα γιά να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Σε γενικές γραμμές η συχνότητα επανάλληψης ενός μηνύματος είναι 
συνάρτηση : 

Της φύσης του μηνύματος 
Του αριθμού των υποψηφίων ακροατών που στοχεύει 
Του πόσο αποδεκτό είναι το μήνυμα από τους υποψήφιους ακροατές 
Της συχνότητας επανάληψης του ανταγωνισμούν 
Των διαθεσίμων πόρων γιά την προσπάθεια επικοινωνίας 
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4.2.4 Μέσα επικοινωνίας 

Στην προσπάθεια να περάσει ένα μήνυμα στον υποψήφιο ακροατή υπάρχουν 
πολλά μέσα επικοινωνίας. Το πλέον κατάλληλο μέσο επικοινωνίας πρέπει να πληρεί 
τις πιό κάτω προϋποθέσεις : 

Να μπορεί να φθάσει στο υποψήφιο κοινό 
Να είναι κατάλληλο γιά το μήνυμα που θα μεταδώσει 
Να κοστίζει τόσο ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να επιτρέπουν την επικοινωνία και 
κάποια ικανοποιητική επανάλληψη 

Η φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας (πόσο εύκολα και από ποιο 
αισθητήριο όργανο μπορεί να περάσει το μήνυμα στον υποψήφιο ακροατή) και το 
κόστος ανά υποψήφιο ακροατή είναι οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες επιλογής 
μέσου επικοινωνίας. 

Πολλές φορές το μόνο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας είναι η προσωπική 
πώληση, παρ' ότι έχει το μεγαλύτερο κόστος ανά υποψήφιο αγοραστή. 

4.2.5 Κόστος επικοινωνίας 

Ανεξάρτητα από το ύψος των πόρων που θα διατεθούν γιά επικοινωνία με το 
υποψήφιο αγοραστικό κοινό, αυτό το κόστος επικοινωνίας πληρώνεται από τον 
αγοραστή. 

Ενας σημαντικός παράγων που πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη στον υπολογισμό 
των διαθεσίμων πόρων είναι ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ μηνύματος και 
αποτελέσματος. Οσο μεγαλύτερος αυτός ο χρόνος τόσο μεγαλύτεροι θα είναι οι 
πόροι που θα πρέπει να διατεθούν πριν να αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα 
αποτελέσματα. 

Φυσικά η οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας έχει λόγο εάν φέρει σαν 
αποτέλεσμα ψηλότερες τιμές πώλησης ή/και μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, σε 
επίπεδα που θα υπερκαλύψουν τα έξοδα επικοινωνίας [37]. 
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4.3 Κανάλια Διανομής 

Κανάλι διανομής είναι το μέσο μέσω του οποίου μεταβιβάζεται το προϊόν ή 
η υπηρεσία από το σημείο παραγωγής στο σημείο πώλησης γιά χρήση ή κατανάλωση. 
Πολλοί κατασκευαστές επιλέγουν την άμεση διανομή, πουλώντας άμεσα στον τελικό 
καταναλωτή. Αλλοι επιλέγουν την έμμεση διανομή μέσα από ένα δίκτυο ενός ή 
περισσοτέρων ενδιαμέσων. 

Γιά την επιλογή μιας επιτυχημένης πολιτικής διάθεσης ο κατασκευαστής 
καλείται να επιλέξει κάποιο ή κάποια κανάλια διανομής, ώστε να εξασφαλίσει να 
φθάσουν τα προϊόντα στον τελικό καταναλωτή, καθορίζοντας παράλληλα και τις 
λειτουργίες τις οποίες καλείται να φέρει σε πέρας το κανάλι διανομής, καθώς και 
μεθόδους ενθάρυνσης ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι λειτουργίες με σκοπό πάντα την 
όσο το δυνατόν πιό αποδοτική και αποτελεσματική, γιά τον κατασκευαστή, 
ικανοποίηση των αναγκών του τελικού καταναλωτή. 

4.3.1 Σημεία διανομής 

Σαν γενικός κανόνας οι κατασκευαστές προτιμούν να έχουν όσο το δυνατόν 
λιγώτερα σημεία διανομής, λαμβανομένης υπ' όψιν και της αγοραστικής 
συμπεριφοράς των υποψηφίων πελατών. Αυτή η προτίμηση βασίζεται στο γεγονός ότι 
ένας σχετικά μικρός αριθμός διανομέων : 

Κοστίζει συγκριτικά λιγώτερο 
Εχει περισσότερες πιθανότητες να είναι πιστός στα προϊόντα του 
κατασκευαστή 
Μπορεί να επενδύσει και σε προώθηση και σε αποθεματοποίηση 
Εχει λιγώτερες πιθανότητες να συνεργασθεί με ανταγωνιστές με 
κίνδυνο να κάνει ζημιά και στην "εικόνα", αλλά και στην απόδοση των 
προϊόντων στην αγορά 

Στην πράξη οι ανάγκες των καταναλωτών και η αγοραστική τους συμπεριφορά 
υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να έχουν πολλά περισσότερα σημεία διανομής από 
όσα θα ήθελαν. 

Ειδικά γιά τα καταναλωτικά προϊόντα, λίγοι πελάτες είναι πρόθυμοι να 
αναζητήσουν το προϊόν της αρεσκείας τους, εάν δεν μπορούν να το βρουν εκεί που 
ψωνίζουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κατασκευαστής προσπαθεί να προωθήσει τα 
προϊόντα του σε όσο το δυνατό περισσότερα σημεία διανομής (έντασης διανομής). 
Τα συνήθη σημεία διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης διαθέτουν ένα μεγάλο 
αριθμό ανταγωνιστικών προϊόντων και είναι ασυνήθιστο να δείχνουν κάποια ιδιαίτερη 
προτίμηση σε κάποιον κατασκευαστή [35]. 
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4.3.2 Αμεση σε σχέση με έμμεση διανομή 

Κάτω από ιδεώδεις συνθήκες οι περισσότεροι κατασκευαστές θα προτιμούσαν 
να διαθέτουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους στους τελικούς καταναλωτές, μέσα από 
ελεγχόμενα σημεία διανομής. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιζόταν καλύτερος 
έλεγχος σε όλη τη διαδικασία προώθησης των προϊόντων, απ' ότι μέσα από ένα 
δίκτυο ανεξάρτητων διανομέων. Επί πλέον ο κατασκευαστής θα καρπούται ένα 
μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, το οποίο μεταβιβάζεται στα σημεία διανομής. 

Οπως είναι φυσικό, ειδικά γιά είδη ευρείας κατανάλωσης, μία τέτοια 
διαδικασία διανομής είναι αδύνατη γιατί τα προϊόντα είναι έντασης διανομής. Τα 
σημεία διανομής πρέπει να προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων ώστε να 
δημιουργήσουν ικανοποιητικό όγκο πωλήσεων. Λίγα είδη ευρείας κατανάλωσης έχουν 
ικανοποιητική ανά κεφαλή κατανάλωση ώστε να δικαιολογήσουν εξειδικευμένα σημεία 
διανομής. Και λίγοι κατασκευαστές το βρίσκουν οικονομικά βιώσιμο να επενδύσουν 
σε ένα δίκτυο διανομής όπου τα προϊόντα τους παίζουν μικρό ρόλο [34]. 

4.3.3 Διανομή μέσω χονδρεμπόρων 

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η διανομή γίνεται σε πολλά περισσότερα 
γεωγραφικά σημεία από αυτά που διαθέτει ο κατασκευαστής γιά ένα προϊόν. Εχοντας 
επιλέξει τα κανάλια διανομής πρέπει να αποφασίσει πως θα διανεμηθούν τα προϊόντα 
του μέχρι αυτά. 

Οι ανάγκες αυτών των σημείων διανομής είναι αυτές που καθορίζουν τις 
λειτουργίες που απαιτούνται από το πρώτο επίπεδο διανομής. Εάν τα σημεία 
διανομής ζητούν γρήγορη παράδοση, τότε η επιλογή του κατασκευαστή είναι είτε 
αποθήκες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές ή κάποια γρήγορη αλλά και ακριβή 
μέθοδο μεταφοράς (π.χ. αεροπορικώς). Εάν η απαίτηση των σημείων διανομής είναι 
γιά ένα σημείο παραλαβής όλων των προϊόντων που διακινούν, τότε η επιλογή του 
κατασκευαστή είναι είτε χονδρέμποροι που διαθέτουν πλήρεις σειρές προϊόντων, είτε 
να αναλάβει ο κατασκευαστής το ρόλο του χονδρεμπόρου. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανεξάρτητων χονδρεμπόρων αποκλειστικοί και μή. 
Ενας αποκλειστικός χονδρέμπορος διαθέτει μόνο το προϊόν του κατασκευαστή σε μία 
κατηγορία προϊόντων, ενώ ο μη αποκλειστικός διαθέτει και ανταγωνιστικά προϊόντα. 
Ο μη αποκλειστικός χονδρέμπορος είναι γενικά πιό ενδεδειγμένος γιά είδη ευρείας 
κατανάλωσης με έμφαση διανομής. 

Οπως συμβαίνει και γιά τα κανάλια διανομής, οι περισσότεροι κατασκευαστές 
θα προτιμούσαν ελεγχόμενα σημεία ενδιάμεσης διανομής από τους ανεξάρτητους 
χονδρέμπορους. Στην απόφαση του αυτή ο κατασκευαστής πρέπει να αναρωτηθεί : 

Εάν η άμεση ή η έμμεση διανομή θα εξυπηρετούσε καλύτερα το κανάλι 
διανομής της επιλογής του 
Εάν τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και ο πιθανόν αυξημένος όγκος 
πωλήσεων είναι αρκετά να καλύψουν το κόστος δημιουργίας και 
λειτουργίας τέτοιων κέντρων ενδιάμεσης διανομής. 
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Στους υπολογισμούς αυτούς θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και τα πολύ 
σημαντικά κεφάλαια λειτουργίας που θα πρέπει να δεσμευθούν (αποθέματα, 
απαιτήσεις) και που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γιά τα ενδιάμεσα κέντρα 
διανομής. 

4.4 Πολιτική Τιμών 

Ο καθορισμός της στρατηγικής τιμών και η εφαρμογή της στα συγκεκριμένα 
προϊόντα είναι πρωταρχικής σημασίας γιά την διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 
Μέσω της τιμής η διοίκηση προσπαθεί να ανακτήσει το κόστος που συνδέεται με 
κάθε προϊόν (κόστος παραγωγής, διαφήμησης - προώθησης, υπηρεσίες στους 
καταναλωτές κλπ.) και να δημιουργήσει ικανοποιητικά κέρδη. 

Από τη μεριά του καταναλωτή η τιμή είναι το ποσό που πληρώνει γιά το 
πακέττο των χαρακτηριστικών που αφορούν το προϊόν και τις υπηρεσίες υποστήριξης. 
Αλλαγές σε αυτό το πακέττο μπορεί να διαφοροποιήσουν όχι μόνο το κόστος του 
κατασκευαστή αλλά και την τιμή που είναι διατεθημένος να πληρώσει ο καταναλωτής. 
Ενα από τα σημαντικώτερα έργα της εμπορικής διεύθυνσης είναι ο καθορισμός αυτού 
του σημείου γιά κάθε προϊόν. 

Στον καθορισμό της πολιτικής τιμών πρέπει να ληφθούν υπ' όψη η αγορά στην 
οποία απευθύνεται το προϊόν και να βρεθεί η ισοροπία ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα 
κέρδη και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και μεριδίου αγοράς, με αποτέλεσμα 
αυξημένα κέρδη μακροπρόθεσμα. 

Η πολιτική τιμών πρέπει να αφήνει σημαντικά περιθώρια σε κάθε ενδιάμεσο 
κανάλι διανομής ώστε να προσελκύσει διανομείς. 

Πολλοί κατασκευαστές δίνουν έμφαση στη σχέση τιμής προς χαρακτηριστικά, 
προσπαθώντας να την μεγιστοποιήσουν. Στην προσπάθεια τους αυτή προσφέρουν και 
είδη με ελάχιστα ή και ανύπαρκτα περιθώρια κέρδους. 

4.4.1 Δομή τιμών 

Διάφοροι παράγοντες της δομής κόστους του οργανισμού πρέπει να ληφθούν 
υπ' όψη : 

Το μεταβλητό κόστος ανά είδος και το βαθμό που μπορεί να 
επηρεάσει την τιμή πώλησης 
Τα επίπεδα σταθερών εξόδων 
Την πιθανότητα οικονομιών κλίμακος 
Τα κόστη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 



- 5 7 -

4.4.2 Ελαστικότητα τιμών ζήτησης 

Ενας σημαντικώτατος παράγοντας στον καθορισμό της τιμολογιακής 
πολιτικής είναι η ελαστικότητα της ζήτησης γιά το υπό εξέταση προϊόν σε αλλαγές 
τιμών. Εάν η ζήτηση ακολουθεί τις διαφοροποιήσεις των τιμών με σημαντικές 
επιπτώσεις στον όγκο των πωλήσεων, τότε το προϊόν είναι πολύ ελαστικό. Εάν η 
ζήτηση επηρεάζεται λίγο από τέτοιες διακυμάνσεις, τότε το προϊόν λέγεται 
ανελαστικό. 

Η ευαισθησία των καταναλωτών σε αλλαγές τιμών γιά μία κατηγορία 
προϊόντων αντικατοπτρίζουν τη σημασία τους στους καταναλωτές, τα εισοδήματα των 
καταναλωτών, την ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων, το πόσο κοντά στον κορεσμό 
είναι η αγορά και εάν το υπό εξέταση προϊόν είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης 
ενότητας. 

Η ελαστικότητα των καταναλωτών ως προς ένα προϊόν δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι θα υπάρχει η ίδια ελαστικότητα και ως προς ένα ανταγωνιστικό. Πολύ 
μεγάλο ρόλο παίζει το ποσοστό διαφοροποίησης του κάθε προϊόντος στην αγορά. 

Ενα σημαντικώτατο έργο της εμπορικής διεύθυνσης είναι η καταγραφή των 
τάσεων της αγοράς. Γιατί μπορεί μία αύξηση τιμών να μην έχει άμεσα αποτελέσματα 
στην κατανάλωση, μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να διαφοροποιήσει την καταναλωτική 
συμπεριφορά των καταναλωτών. 

4.4.3 Ανταγωνιστική δομή της αγοράς 

Ο αριθμός των εταιρειών στη συγκεκριμένη αγορά έχει συνήθως άμεση 
επίδραση στην πολιτική τιμών. Οταν πολλοί ανταγωνιστές προσφέρουν προϊόντα με 
μικρή διαφοροποποίηση, το καταναλωτικό κοινό είναι αδιάφορο σε συγκεκριμένα 
προϊόντα και υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα διαφοροποίησης τιμών από ένα 
κατασκευαστή. Εάν δεν υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός ή ολιγοπώλειο, η τιμές 
καθορίζονται από τη ζήτηση με πολύ μικρά περιθώρια διαφοροποίησης. 

Πέρα από την αξιολόγηση του υπάρχοντος ανταγωνισμού ένα σημαντικό έργο 
της εμπορικής διεύθυνσης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εισόδου στην 
συγκεκριμένη αγορά νέων προμηθευτών, πριν την χάραξη της πολιτικής τιμών. Εάν 
η είσοδος είναι δύσκολη, λόγω της ανάγκης μεγάλων επενδύσεων ή μεγάλης 
εξειδίκευσης, οι πιθανότητα νέων εισόδων είναι μικρή. Εάν όμως οι τιμές και τα 
περιθώρια κέρδους είναι ψηλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιοι νέοι προμηθευτές 
να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις γιά να μπουν στη συγκεκριμένη 
αγορά. Γιά το λόγο αυτό ακόμα και σε ολιγοπωλειακές συνθήκες, πολλοί 
κατασκευαστές επιλέγουν χαμηλές, απαγορευτικές τιμές γιά να κρατήσουν έξω 
πιθανούς μελλοντικούς ανταγωνιστές. 

Συνήθως οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της 
δομής της αγοράς, διαφοροποιώντας άλλους παράγοντες του πακέττου που 
προσφέρουν στον καταναλωτή [38]. 

4.4.4 Νομικό καθεστώς 

Στο σχεδιασμό μιας πολιτικής τιμών, πρέπει να ληφθεί υπ' όψη η υπάρχουσα 
κρατική νομοθεσία και οι πρακτικές πολιτικής τιμών στον επιχειρηματικό χώρο. 

Και το κρατικό και το κοινοτικό νομικό πλαίσιο σε θέματα τιμών επηρεάζει 
στο σχεδιασμό της πολιτικής τιμών. 
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4.4.5 Πολιτική τιμών γιά νέα προϊόντα 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός νέου προϊόντος είναι καθοριστικά γιά τα 
επίπεδα τιμών πώλησης. Ενα νέο προϊόν το οποίο δεν διαφοροποιείται καθόλου σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να κυμανθεί στα πλαίσια τιμών του 
ανταγωνισμού. Αντίθετα μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά ένα νέο προϊόν χωρίς 
υποκατάστατα που υπάρχουν ήδη ή προβλέπονται να υπάρξουν στο κοντινό μέλλον. 

Πολλές φορές ένα νέο προϊόν μπορεί να δοκιμασθεί με διαφορετικές τιμές 
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της 
ευαισθησίας των καταναλωτών σε διάφορες μεταβλητές του προσφερόμενου πακέττου. 

Σε γενικές γραμμές ο καθορισμός τιμών γιά ένα νέο προϊόν προϋποθέτει όλη 
την ανάλυση που χρειάζεται γιά ένα υπάρχον προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι και 
πηγή πληροφόρησης γιά τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη. 

Γιά εξειδικευμένα νέα προϊόντα που χρειάζεται η αγορά, μία πολιτική ψηλών 
τιμών μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη, μέχρις ότου αντιδράσει ο ανταγωνισμός 
και χαμηλώσουν οι τιμές. Οι υψηλές τιμές στο ξεκίνημα μπορεί να κρατήσουν την 
κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα, μέχρις ότου το προϊόν τοποθετηθεί καλά στην 
αγορά. 

Αντίθετα χαμηλές τιμές μπορεί να εξασφαλίσουν ευκολώτερη αποδοχή του 
προϊόντος, με στόχο την εξασφάλιση ενός μεριδίου της αγοράς και μακροπρόθεσμα 
κέρδη [43]. 
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4.5 Ερευνα Αγοράς 

Μία άλλη σημαντική δραστηριότητα της διεύθυνσης Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων είναι μία συστηματική διαδικασία γιά την άντληση από την αγορά 
πληροφοριών που στοχεύουν στην πληροφόρηση της διοίκησης γιά λήψη αποφάσεων. 
Πολλές επιχειρηματικές αποφάσεις παίρνονται βασισμένες στη διαίσθηση, αλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις πληροφορίες ποσοτικές και ποιοτικές γιά κάποιο θέμα, 
μπορεί μετά από επεξεργασία να δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικές με : 

Προβλήματα και ευκαιρίες προώθησης 
Εντοπισμός μεγέθους και διαστάσεων μιας συγκεκριμένης κατάστασης 
Πρόβλεψη γιά μελλοντικές συνθήκες 
Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων προώθησης και επιλογή της πλέον 
ενδεδειγμένης ενέργειας 
Καταγραφή της απόδοσης στην αγορά και της ανάγκης αλλαγής 
στρατηγικής σε κάποιο θέμα 

Είναι συνήθως χρήσιμο να ομαδοποιείται η πληροφόρηση από την αγορά σε 
πρωτογενή και δευτερογενή. Πρωτογενής είναι η νέα πληροφορία που μπορεί μόνο 
να αντληθεί από διαδικασίες έρευνας αγοράς. Δευτερογενής είναι η πληροφορία που 
ήδη υπάρχει σε κάποια μορφή. Μπορεί να χρειάζεται να γίνει κάποια διαφορετική 
ομαδοποίηση, ανάλυση και παρουσίαση, αλλά η βασική πληφορία έχει ήδη συλλεχθεί. 

4.5.1 Ο ρόλος της διοίκησης στην έρευνα αγοράς 

Η έρευνα αγοράς δεν είναι μέρος του προσφερόμενου πακέττου ανά προϊόν, 
αλλά ένα εργαλείο γιά τη συλλογή πληροφοριών που επηρεάζουν την επιλογή του 
βέλτιστου πακέττου. Παρ' ότι οι έρευνες αγοράς τις περισσότερες φορές γίνονται 
από τρίτους, η εμπορική διεύθυνση έχει το ρόλο της διοίκησης και του συντονισμού 
σε θέματα όπως : 

Πότε θα αρχίσει η έρευνα και τι εξειδικευμένη βοήθεια απαιτείται 
Συνεργασία με τους ειδικούς γιά εξήγηση του υπό μελέτη 
προβλήματος και πως η πληροφόρηση που θα συλλεχθεί θα βοηθήσει 
στη λήψη αποφάσεων 
Καθορισμός ύψους δαπάνης 
Επιλογή μεθόδου έρευνας 
Εξασφάλιση ότι η πληροφόρηση θα επεξεργασθεί με τρόπο που να 
είναι χρήσιμος στη λήψη των αποφάσεων 
Επιλογή του καλύτερου τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. 
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4.5.2 Καθορισμός του προβλήματος και των στόχων της έρευνας 

Εκτός εάν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα γιά τους σκοπούς της έρευνας και τι 
αναμένεται σαν αποτέλεσμα, πολλές φορές μία έρευνα κινδυνεύει να δώσει 
αποτελέσματα με μικρή αξία γιά λήψη αποφάσεων. Υπάρχει επομένως η ανάγκη 
επακριβούς καθορισμού του προβλήματος σε σχέση με την απόφαση που πρέπει να 
ληφθεί. 

Πολλές φορές μία μικρής κλίμακος έρευνα αγοράς από το προσωπικό της 
διεύθυνσης με άτομα που έχουν σχέση με το πρόβλημα (άλλοι διευθυντές, ειδικοί της 
αγοράς) και ερωτηματολόγια σε μικρές ομάδες καταναλωτών, μπορεί να βοηθήσει 
στην καλύτερη κατανόηση του υπό εξέταση προβλήματος. Ετσι με πολύ μικρό κόστος 
και το υπό εξέταση πρόβλημα συγκεκριμενοποιείται και η αναζήτηση κατευθύνεται 
σε συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης. 

Οι δύο πιό διαδεδομένοι τύποι έρευνας αγοράς είναι τα ερωτηματολόγια 
καταναλωτών και τα μάρκετινγκ τεστς. 

4.5.3 Ερωτηματολόγια καταναλωτών 

Τρεις είναι οι συνισταμένες ενός ερωτηματολογίου καταναλωτών : 
Το δείγμα. Ποιοι και πόσοι θα πρέπει να ερωτηθούν 
Η μέθοδος επικοινωνίας με το δείγμα 
Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. 

4.5.4 Μάρκετινγκ τέστς 

Η κεντρική ιδέα πίσω από τα μάρκετινγκ τεστς είναι να διερευνηθεί η 
αντίδραση των καταναλωτών όταν το προϊόν τοποθετηθεί στην αγορά. Οπως ακριβώς 
τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε μικρό δείγμα καταναλωτών, έτσι και τα 
μάρκετινγκ τεστς επιτρέπουν στον προμηθευτή να αξιολογήσει την απόδοση του 
προϊόντος σε ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς. 
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4.6 Προγράμματα Μάρκετινγκ 

Ενα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ είναι μία προσπάθεια του 
προμηθευτή να ικανοποιήσει τις επιθυμίες ή τα ενδιαφέροντα του καταναλωτή στην 
προμήθεια των προϊόντων ή υπηρεσιών του. Ενα τέτοιο πρόγραμμα είναι ο συνδιαμός 
όλων των "εργαλείων" στη διάθεση της εμπορικής διεύθυνσης, όπως προσωπικές 
πωλήσεις, διαφήμηση, διανομή, τιμές, υπηρεσίες, με σκοπό πάντα την ικανοποίηση 
των επιθυμιών ή ενδιαφερόντων τον καταναλωτή [39]. 

4.6.1 Ενδιαφέροντα καταναλωτή 

Ενας τρόπος μελέτης των ενδιαφερόντων των καταναλωτών είναι η 
ομαδοποίηση τους σε πέντε κατηγορίες : 

Τα ενδιαφέροντα του καταναλωτή σε χαρακτηριστικά του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας αφ' εαυτής, όπως η απόδοση, η εμφάνιση, τα μεγέθη και 
το κύρος 
Τα ενδιαφέροντα τα σχετικά με την πληροφόρηση σχετικά με την 
απόδοση, την εμφάνιση, τις ποικιλίες, την ευκολία απόκτησης, τις 
υπηρεσίες επισκευής και την τιμή 
Τα ενδιαφέροντα τα σχετικά με την φυσική ευκολία να βρει και να 
αγοράσει το προϊόν 
Τα ενδιαφέροντα τα σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης τις 
σχετικές με την πώληση, όπως εγκατάσταση, παράδοση, όρους 
πληρωμής και υπηρεσίες επισκευής 
Πληροφορίες σχετικές με την τιμή που πρέπει να πληρώσει. 

Παρ' ότι γιά λόγους ανάλυσης είναι χρήσιμη η ομαδοποίηση των 
ενδιαφερόντων των καταναλωτών που πρέπει να ικανοποιήσει μία πρόταση 
μάρκετινγκ, εν τούτοις είναι λάθος να νομισθεί ότι ο καταναλωτής υποχρεωτικά 
καταλαβαίνει τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα που ικανοποιεί το προϊόν της 
προτίμησης του. Παρ' ότι γιά τον δημιουργό του προγράμματος η διαφοροποίηση 
ανάμεσα στο προϊόν και την πληροφορία που μεταδίδεται μέσα από το πρόγραμμα 
είναι σαφής, γιά τον τελικό καταναλωτή μπορεί να φανεί ένα πράγμα. 

Αυτή η τάση των καταναλωτών να βλέπουν τις επί μέρους προσφορές σαν ένα 
σύνολο, δίνει έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
μάρκετινγκ, γιά να ικανοποιηθεί ένα σύνολο ενδιαφερόντων της συγκεκριμένης ομάδας 
καταναλωτών. 
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4.6.2 Επιλογή εργαλείων μάρκετινγκ 

Μετά τη διάγνωση των ενδιαφερόντων που καλείται να ικανοποιήσει ένα 
πρόγραμμα μάρκετινγκ, πρέπει να επιλεχθούν τα κατάλληλα εργαλεία γιά την 
ικανοποίηση τους. Αυτό είναι τελικά και το πακέττο που προσφέρεται στον 
καταναλωτή. 

Η χρησιμοποίηση περισσοτέρων του ενός εργαλείων γιά την ικανοποίηση ενός 
ενδιαφέροντος απαιτεί από τον σχεδιαστή να επιμερίσει αυτό το ενδιαφέρον και μετά 
να το κατανήμει στα διάφορα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. 

Η επιλογή των εργαλείων είναι συνήθως ένας συμβιβασμός. Οχι μόνο δεν είναι 
πάντα διεθέσιμα τα πιό επιθυμητά εργαλεία, αλλά και η επιλογή των εργαλείων που 
θα ικανοποιήσουν την ανάγκη ενός καταναλωτή, μπορεί να περιορίζει τη χρήση αυτών 
των εργαλείων γιά να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντα άλλων καταναλωτών [33]. 

4.6.3 Επιμερισμός της ευθύνης του προγράμματος 

Πέρα από τον καθορισμό των εργαλείων, ένα πλήρες πρόγραμμα μάρκετινγκ, 
πρέπει να καθορίζει ποιος μέσα ή έξω από τον οργανισμό θα ικανοποιήσει κάποια 
από τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών και ποιο ποσοστό από την τιμή πώλησης θα 
επιμερίζεται σε κάθε κέντρο εκμετάλλευσης. 

Ο επιμερισμός αυτός θα πρέπει να είναι ανάλογος με την εκτιμηθείσα αξία 
των δραστηριοτήτων που εκτελεί το κάθε κέντρο στην διαδικασία προώθησης του 
προϊόντος. 

4.6.4 Η δυναμική του περιβάλλοντος 

Οι αλλαγές που επηρεάζουν την πολιτική προώθησης είναι όπως 
προαναφέρθηκε τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών, ο επιμερισμός των 
δραστηριοτήτων προώθησης και το περιβάλλον. 

Συνεχής έρευνα και αναθεώρηση απαιτείται καθώς οι κατασκευαστές και όλο 
το δίκτυο διανομής (από χονδρέμπορο μέχρι σημείο πώλησης) βελτιώνουν τις 
προσφορές τους προς τον καταναλωτή, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους και 
επιτυγχάνουν μεγαλύτερο μερίδιο και κέρδη. 

Πέρα από το επιχειρηματικό περιβάλλον το κοινωνικό, οικονομικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον διαφοροποιείται συνεχώς, καθώς και το νομικό και πολιτικό 
κλίμα. 

Ολες αυτές οι αλλαγές απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και διαφοροποίηση 
του προγράμματος μάρκετινγκ, το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται στη δυναμική του 
περιβάλλοντος [44]. 
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4.7 Πληροφοριακές Καταστάσεις 

Στο παράρτημα "Μάρκετινγκ και Πωλήσεις" παρατίθενται πληροφοριακές 
καταστάσεις απαραίτητες γιά τη λήψη αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα της 
διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. Γιά κάθε μία κατάσταση θα αναλύεται η χρήση 
της γιά τη λήψη κάποιων από τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν καθώς και οι πηγές 
γιά την πρωτογενή άντληση των πληροφοριών που εμπεριέχει. 

4.7.1 Επιλογή - αξιολόγηση πελατών 

4.7.1.1 Πληροφοριακό δελτίο πελάτη 

Είναι η συνολική εικόνα του πελάτη που περιλαμβάνει γενικές, εμπορικές και 
οικονομικές πληροφορίες. Πρέπει να μπορεί να αντληθεί άμεσα (ON LINE) σε οθόνη 
με εύκολο τρόπο αναζήτησης πελάτη (Επωνυμία, τηλέφωνο κλπ) γιατί μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος. Οι πληροφορίες που δίνονται, 
εκτός από τις γενικές είναι εμπορικές και οικονομικές. 

Οι εμπορικές πληροφορίες αφορούν στόχο και πωλήσεις, αριθμό τιμολογίων 
καθώς και ημερομηνία τελευταίου τιμολογίου και είσπραξης γιά να αξιολογηθεί αν 
κινείται τακτικά ο λογαριασμός του πελάτη. 

Οι οικονομικές πληροφορίες αφορούν ανοικτό λογαριασμό και αξιόγραφα. Ο 
ανοικτός λογαριασμός παρουσιάζει τη χρέωση και πίστωση έναρξης, καθώς και την 
προοδευτική, ώστε να δοθεί και η λογιστική κίνηση της καρτέλλας από την αρχή της 
χρήσης, αλλά και το υπόλοιπο που προέρχεται από την προηγούμενη. Τα 
διαμαρτυρημένα αξιόγραφα δείχνουν την αξιοπιστία του πελάτη στις συναλλαγές του. 
Πέρα όμως από το ανοικτό υπόλοιπο, εφ' όσον το σύνολο των πληρωμών στην αγορά 
γίνεται με Συναλλαγματικές και επιταγές, ενδιαφέρει και το άνοιγμα σε αξιόγραφα, 
καθώς και το αντίστοιχο πλαφόν. Είναι σημαντικό το υπόλοιπο και το πλαφόν 
αξιόγραφων να σπάει σε ιδίων και τρίτων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ανάλογα με 
την αξιοπιστία του πελάτη. 

Τέλος οι γενικοί όροι όπως πολιτική εκπτώσεων και όροι πληρωμής 
αντικατοπτρίζουν την γενικώτερη πολιτική της επιχείρησης. 

Πολλές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο πρέπει να 
καταχωρηθούν πρωτογενώς από την εμπορική διεύθυνση κατά το άνοιγμα του πελάτη 
και εν συνεχεία όπως εξελίσσονται οι συναλλαγές μαζί του, όπως γενικά στοιχεία, 
στόχοι, πλαφόν, πολιτική εκπτώσεων και όροι πληρωμής. Αλλες πληροφορίες 
(απολογιστικές) προέρχονται από τα διάφορα υποσυστήματα που συνθέτουν το 
πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης. 

Στοιχεία πωλήσεων αντλούνται από την τιμολόγηση, τα υπόλοιπα από τη 
λογιστική καρτέλλα, τα δε αξιόγραφα από τα υποσυστήματα συναλλαγματικών και 
επιταγών εισπρακτέων. 

Συνήθως αυτή η πρώτη "εικόνα" συνοδεύεται και από συμπληρωματικές 
"οθόνες" με πληροφορίες πιό αναλυτικές, όπως π.χ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΠΕΛΑΤΗ 
ΤΖΙΡΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΗΚΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ - ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΖΙΡΟΥ 
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ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
δίνοντας έτσι όλη την πληροφορία σε όλο το βάθος γιά να αντιμετωπίσει ο υπεύθυνος 
πωλήσεων με αποδείξεις τα πιθανά επιχειρήματα του πελάτη. 

4.7.1.2 Πληροφοριακές καταστάσεις πελατών 

Πέρα από τις πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο πελάτη, γιά τη 
σωστή λήψη αποφάσεων σχετικά με την πολιτική απέναντι στους πελάτες η 
πληροφόρηση πρέπει να είναι μαζικότερη και να αφορά μεγαλύτερες ομάδες 
πελατών, ανάλογα με το διοικητικό επίπεδο. 

4.7.1.3 Ταξινόμηση πελατών βάσει πωλήσεων 

Δίνει τους πελάτες ταξινομημένους (αντίστροφα) βάσει πραγματοποιηθέντος 
τζίρου. Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι μεταβλητό (από έως μήνα) και οι 
πληροφορίες αφορούν περασμένο έτος, στόχο τρέχοντος και πραγματοποίηση. Με 
τη μορφή αυτή θα δοθεί το σύνολο των πληροφοριακών καταστάσεων, ώστε να υπάρχει 
συνέπεια και εύκολη κατανόηση των αποτελεσμάτων. 

Η συμμετοχή δίνει τη συμμετοχή της συγκεκριμένης στήλης στο σύνολο της 
κατάστασης. 

4.7.1.4 Ισοζύγια πελατών 

Παρουσιάζουν την κίνηση της καρτέλλας του πελάτη σε επίπεδο μηνός και 
έτους, καθώς και τα υπόλοιπα ανά πελάτη και στο σύνολο. 

Η χρέωση παρουσιάζει τον τζίρο, η δε πίστωση τις εισπράξεις. Γιά να 
υπάρχει σωστή πληροφόρηση, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο λογιστήριο, ώστε 
οι πωλήσεις να πηγαίνουν όλες στην χρέωση (πιστωτικά αρνητικά στην χρέωση) και 
όλες οι εισπράξεις στην πίστωση (πληρωμές αρνητικά στην πίστωση). 

4.7.1.5 Χρονική ανάλυση υπολοίπων 

Είναι πολλές φορές χρήσιμη η πληροφορία, ποια τιμολόγια είναι ανεξόφλητα 
και γιά πόσο χρονικό διάστημα. Το διάστημα συνήθως ποικίλει ανάλογα με την 
πολιτική εισπράξεων κάθε επιχείρησης, ώστε στο εύρος μιας σελίδας να καλύπτεται 
το διάστημα του ανοίγματος. Συνήθως διαστήματα 30 ημερών είναι ικανοποιητικά. 

Τα ποσοστά ανά στήλη δείχνουν στα διάφορα επίπεδα που εκτυπώνεται η 
κατάσταση το ποσοστό του ανοίγματος σε σχέση με το συνολικό άνοιγμα, και κατ' 
επέκταση το κόστος της πολιτικής εισπράξεων. 

Η κατάσταση αυτή μπορεί να εμπλουτισθεί και με τα εκκρεμή αξιόγραφα, 
ώστε να δίνει μία καλύτερη εικόνα του βαθμού χρηματοδότησης των πελατών. 

4.7.1.6 Ημέρες αποθεμάτων-απαιτήσεων-υποχρεώσεων 

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να ελαχιστοποιήσει το χρόνο των απαιτήσεων 
(μέσος χρόνος είσπραξης του υπολοίπου) και των αποθεμάτων (μέσος χρόνος 
παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη) και να μεγιστοποιήσει το χρόνο των 
υποχρεώσεων. Οποιος από τους τρεις δείκτες αν κινηθεί ευνοϊκά γιά την εΛίχχείρηση, 
έχει σαν αποτέλεσμα αυτοχρηματοδότηση. 

Η κατάσταση αυτή δίνει την εικόνα της περασμένης χρήσης, στόχο και 
πραγματοποίηση τρέχοντος και αποκλίσεις. 
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Πηγές πληροφόρησης είναι τα υποσυστήματα πελατών, προμηθευτών (εάν 
υπάρχει, συνήθως είναι μέρος της Γενικής Λογιστικής) και της αποθήκης. 

4.7.1.7 Πελάτες που δεν έπιασαν - ξεπέρασαν το στόχο τους 

Οι καταστάσεις αυτές δίνουν μηνιαία και ετήσια στοιχεία γιά πελάτες που δεν 
έπιασαν ή ξεπέρασαν το στόχο τους. Είναι το σημείο εκκίνησης διορθωτικών 
ενεργειών και προβληματισμών σε επίπεδο πελάτη και πωλητή, γιά την απόκλιση από 
το στόχο. 

4.7.2 Αξιολόγηση προϊόντων 

4.7.2.1 Ταξινόμηση προϊόντων βάσει πωλήσεων 

Γιά το σύνολο των προϊόντων της επιχείρησης ή γιά κάποιες υποομάδες είναι 
πολύ χρήσιμη η συμμετοχή των προϊόντων στο συνολικό τζίρο. 

4.7.2.2 Τιμές σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό 

Επειδή ποιοτικά ή χαρακτηριστικά σχετικά με την "εικόνα" ενός προϊόντος 
στην αγορά είναι δύσκολα να αποτυπωθούν, συνήθως συγκρίνονται οι τιμές σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό γιά αντίστοιχη συσκευασία. Οι τιμές αυτές πρέπει να 
συγκεντρωθούν και να καταχωρηθούν από την εμπορική διεύθυνση. 

4.7.2.3 Στατιστική εκπτώσεων 

Είναι πολύ χρήσιμη η απολογιστική παρακολούθηση των εκπτώσεων που 
έγιναν μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με την πολιτική εκπτώσεων, ώστε 
να αξιολογηθεί και αναθεωρηθεί πιθανόν η πολιτική εκπτώσεων σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της αγοράς. 

Στο θέμα των εκπτώσεων υπάρχουν διάφορες πρακτικές : 
Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν τις εκπτώσεις επί του τιμολογίου, 
είτε ποσοτικές είτε δραχμικές. Οι εκπτώσεις αυτές κυμαίνονται 
ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας και τον τρόπο πληρωμής. 
Αλλες επιχειρήσεις εκδίδουν ανά εξάμηνο ή ετήσια πιστωτικά 
εκπτώσεων, ανάλογα με τον τζίρο του πελάτη στο αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα. 

4.7.2.4 Ποσοτικές - καθαρές πωλήσεις ανά μήνα 

Η πληροφόρηση γιά τις πωλήσεις πρέπει να είναι και ποσοτική και δραχμική, 
επειδή συνήθως τα επίπεδα του πληθωρισμού αποπροσανατολίζουν όταν αναλύονται 
μόνον δραχμικά μεγέθη, εκτός αν είναι αποπληθωρισμένα. 

Ενδιαφέρουν και οι πωλήσεις και οι εκπτώσεις σε σχέση με την περασμένη 
χρήση και το στόχο, αλλά και το επίπεδο κάλυψης του ετήσιου στόχου. 

Πέρα από την αξία και την αξιολόγηση των αποκλίσεων σε επίπεδο 
ποσότητας και αξίας, είναι πολύ χρήσιμη η παρακολούθηση των αποκλίσεων της 
τιμής πώλησης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και το στόχο, γιά να εκτιμηθεί 
αν οι αποκλίσεις οφείλονται σε ποσοτικές διαφορές ή διαφορές τιμής πώλησης. 



- 6 6 -

4.7.3 Αξιολόγηση καναλιών - πωλητών 

4.7.3.1 Πωλήσεις σε σύγκριση με τον πληθυσμό 

Επειδή γιά τα είδη ευρείας κατανάλωσης μπορούν να βρεθούν πληροφορίες γιά 
την κατά κεφαλή κατανάλωση ανά γεωγραφική περιοχή από διαφόρους οργανισμούς 
παροχής στατιστικών πληροφοριών, είναι καλό η κωδικοποίηση των περιοχών που θα 
επιλέξει η επιχείρηση να ακολουθεί την ίδια λογική ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί 
η απόδοση του καναλιού ανά γεωγραφική περιοχή σε σχέση με τον κλάδο γενικά. 

Οπότε αξιολογώντας την κατά κεφαλή απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με 
τον κλάδο, αξιολογείται καλύτερα η επιλογή του καναλιού γιά την συγκεκριμένη 
περιοχή. 

4.7.3.2 Δελτίο απόδοσης πωλητών 

Ολες οι επιχειρήσεις προϊόντων ευρείας κατανάλωσης επιλέγουν μία πολιτική 
παροχών προς τους πωλητές τους η οποία να συμβαδίζει με τους στόχους πωλήσεων. 

Συνήθως οι πωλητές αμοίβονται με μικρό μισθό και πριμ ανάλογα με την 
κάλυψη του στόχου τους. Ο στόχος αυτός είναι στόχος πωλήσεων και πολλές φορές 
στόχος και εισπράξεων, ώστε να εξαναγκάζουν τον πωλητή και να πουλάει σύμφωνα 
με την πολιτική πωλήσεων, αλλά και να συμφωνεί τρόπο πληρωμής σύμφωνα με την 
πολιτική εισπράξεων. 

Πέρα από πωλήσεις και εισπράξεις είναι πάντοτε σημαντική η συχνή 
παρουσία του πωλητή στον πελάτη, γιά το λόγο αυτό δίνονται στόχοι επισκέψεων και 
παρακολουθείται κατά πόσο η πλειοψηφία των παραγγελιών των πελατών είναι 
τηλεφωνικές ή μετά από επίσκεψη του πωλητή. 

Οι στόχοι πωλήσεων δίνονται συνήθως ανά ομάδα προϊόντων, πρέπει δε να 
είναι σαφής και εύκολη γιά τον πωλητή η συσχέτιση ανάμεσα σε στόχο, 
πραγματοποίηση και πρίμ. 

Οι στόχοι εισπράξεων, όταν ο πωλητής είναι υπεύθυνος γιά την είσπραξη και 
δεν υπάρχει εισπράκτορας, δίνονται συνήθως ανάλογα και με το ύψος των εισπράξεων 
και με τον τρόπο πληρωμής (μετρητά ή συναλλαγματικές - επιταγές και πόσων 
ημερών). 

Μιά πολύ χρήσιμη πληροφορία είναι τα διαμαρτυρημένα και ακάλυπτα των 
πελατών του πωλητή στην αντίστοιχη περίοδο, γιατί δείχνει την αξιοπιστία της 
πελατείας κάθε πωλητή. 

4.7.4 Πρόβλεψη πωλήσεων 

Γιά να μπορέσει να υπάρξει σωστός προγραμματισμός σε κάθε επιχείρηση και 
κατ' επέκταση γιά το στήσιμο του προϋπολογισμού, το πρώτο και πιό απαραίτητο 
βήμα είναι η πρόβλεψη των πωλήσεων σε ποσότητα ανά είδος. 

Είναι μία επίπονη διαδικασία γιατί ο στόχος πρέπει να μπεί τουλάχιστον ανά 
πωλητή και είδος, αν όχι και ανά πελάτη (πολύ σπάνια τηρείται γιά προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης). 

Συνήθως η πρόβλεψη γίνεται γιά όλη την εταιρεία και κατόπιν σπάει ανά 
πωλητή, καθορίζεται δε και πολιτική πριμ ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. 

Η πρόβλεψη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το στάδιο που βρίσκεται κάθε 
προϊόν στον κύκλο ζωής του καθώς επίσης και σε διάφορες ενέργειες του τμήματος 
προώθησης οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόσθετη ζήτηση [41]. 

Μία προσέγγιση είναι αυτή της "προέκτασης" των πωλήσεων στο επόμενο 



- 6 7 -

δωδεκάμηνο με βάση ιστορικά δεδομένα, μέσω τάσης και εποχικότητας. Η μέθοδος 
αυτή απαιτεί μεγάλη περίοδο απολογιστικών πωλήσεων, κάτι που είναι αδύνατο γιά 
νέα προϊόντα και μπορεί να υπολογισθεί μόνο από απολογιστικά στοιχεία παρόμοιων 
προϊόντων. 

Η βοήθεια του τμήματος προώθησης είναι απαραίτητη στην πρόβλεψη των 
πωλήσεων γιατί πρέπει σε πρώτο στάδιο να "φιλτραρισθούν" οι πωλήσεις από τυχαία 
γεγονότα και προγράμματα προώθησης (διορθωμένες πωλήσεις) τα οποία 
διαφοροποιούν την τάση και εποχικότητα του προϊόντος. 

Μετά τον υπολογισμό των προβλεπόμενων πωλήσεων γιά το επόμενο 
δωδεκάμηνο και πάλι η γνώση του τμήματος προώθησης είναι απαραίτητη ώστε να 
προσαρμοσθούν οι υπολογισμένες πωλήσεις στην προβλεπόμενη "πραγματικότητα". 

4.7.5 Αναλύσεις πωλήσεων 

Οι αναλύσεις πωλήσεων είναι πληροφοριακές καταστάσεις με. συνδιασμό 
διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία της πώλησης. 

Το πρώτο καισημαντικώτερο βήμα είναι ο καθορισμός αυτών των παραμέτρων, 
αλλά και το βάθος γιά το οποίο απαιτείται πληροφόρηση ανά παράμετρο. 

Μία τέτοια παράμετρος γιά τις εταιρείες που πουλούν προϊόντα είναι τα 
προϊόντα τους. Είναι δε προφανές ότι το χαμηλότερο επίπεδο πληροφόρησης είναι 
το προϊόν στην χαμηλότερη ανάλυση του (με μέγεθος και χρώμα αν αναλύεται). 

Επειδή όμως μία επιχείρηση μπορεί να διαθέτει χιλιάδες προϊόντα, είναι 
σχεδόν αδύνατη η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των πωλήσεων ανά προϊόν 
και ιδιαίτερα γιά τα υψηλότερα διοικητικά επίπεδα. Γιά το σκοπό αυτό γίνονται 
ομαδοποιήσεις ομοειδών (με διάφορα κριτήρια) προϊόντων. 

Μία βιομηχανία π.χ. που κατασκευάζει σειρές προϊόντων με κάποιο διακριτικό 
τίτλο (Οίκος) ενδιαφέρεται γιά την απόδοση κάθε οίκου, αλλά και κάποιες 
ενδιάμεσες ομοειδείς ομάδες, όταν τα προϊόντα είναι πολλά. Επειδή όμως κάποιοι 
οίκοι μπορεί να διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και να χάνεται αυτή η πληροφορία ανά 
οίκο, μία διαφορετική ομαδοποίηση θα μπορούσε να είναι η κατηγορία ομοειδών 
προϊόντων ανεξάρτητα οίκου. 

Με τη λογική αυτή καθορίζονται και οι λοιπές διαστάσεις αλλά και το βάθος 
ανά διάσταση. 

Κατόπιν καταγράφονται όλες οι παράμετροι με την μορφή μήτρας και 
αποφασίζεται ποιοι συνδιασμοί προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες γιά λήψη 
αποφάσεων. 

Γιά παράδειγμα η πληροφορία των πωλήσεων ανά είδος και πελάτη δείχνει 
ποιοί είναι οι πελάτες που αγοράζουν κάποιο προϊόν και κατ' επέκταση κατά πόσον 
είναι ικανοποιητική η τοποθέτηση ενός προϊόντος, ή αν συμφέρει την επιχείρηση να 
πουλάει ένα προϊόν γιά ένα μικρό αριθμό πελατών. 

Η πληροφορία των πωλήσεων ανά πελάτη και είδος είναι διαφορετική γιατί 
δίνει πληροφορίες γιά ποια από τα προϊόντα της επιχείρησης αγοράζει κάθε πελάτης 
και αν γίνεται ικανοποιητική προσπάθεια γιά τοποθέτηση μιας μεγαλύτερης 
ποικιλίας προϊόντων της επιχείρησης. 

Κάθε συνδιασμός επιλέγεται και καθορίζεται το επίπεδο της ιεραρχίας στο 
οποίο απευθύνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι βασικές λειτουργίες των Οικονομικών Υπηρεσιών όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στο ερωτηματολόγιο και καταγράφηκαν κατά τις επαφές με στελέχη 
των παραγωγικών επιχειρήσεων προϊότων ευρείας κατανάλωσης είναι : 

1. Γενική Λογιστική. Η καταχώρηση των εγγραφών στα βιβλία της 
επιχείρησης και η προετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων 
γιά τους ιδιοκτήτες, τους πιστωτές, το κράτος και το κοινό. 

2. Κοστολόγηση. Η συλλογή, ο χαρακτηρισμός και ο έλεγχος των 
δαπανών και η εν συνεχεία κατανομή τους στα κέντρα κόστους και στα 
τελικά προϊόντα. 

3. Προϋπολογισμός - Αποτελέσματα. Η παροχή στη διοίκηση ενός 
προγράμματος μελλοντικών λειτουργιών και μετά την υλοποίηση η 
παροχή αποτελεσμάτων γιά τη σύγκριση με τους στόχους που τέθηκαν. 

4. Ταμειακή Ροή. Η εξεύρεση και η διάθεση πόρων γιά την υλοποίηση 
των βραχυπρόσθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της διοίκησης. 

5.1 Γενική Λογιστική 

Η γενική λογιστική θα εξετασθεί μόνο από το πρίσμα της δημιουργίας σωστής 
υποδομής γιά την παροχή πληροφοριών στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης. 

Η λογιστική είναι μία παρεξηγημένη έννοια από το σύνολο των 
επιχειρηματιών. Αντιμετωπίζεται σαν το εργαλείο που θα διασφαλίσει την επιχείρηση 
σε θέματα ΚΦΣ. Σίγουρα πρωταρχική ευθύνη της Οικονομικής διεύθυνσης είναι η 
τήρηση του ΚΦΣ, αλλά όχι μόνο αυτή. Η δομή του λογιστικού σχεδίου της 
επιχείρησης πρέπει να είναι τέτοια που να καλύπτει πρωταρχικά τις ανάγκες 
πληροφόρησης της επιχείρησης [55]. 

Η τήρηση των αρχών του ΕΓΛΣ στις υψηλότερες βαθμίδες του Λογιστικού 
σχεδίου βοηθά στην ύπαρξη μιας ομοιομορφίας σε όλες τις επιχειρήσεις και 
διευκολύνει στον έλεγχο. Πέρα όμως από αυτές τις γενικές αρχές η ανάπτυξη των 
χαμηλότερων βαθμίδων πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την απεικόνιση των 
οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης. 

Από θέμα ανάπτυξης του Λογιστικού σχεδίου συνήθως οι δύο πρώτες βαθμίδες 
είναι υποχρεωτικές, οι περισσότερες δε επιχειρήσεις αναπτύσσουν τους 
λογαριασμούς στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη βαθμίδα. 

Η ανάπτυξη μέχρι και την τέταρτη βαθμίδα είναι συχνά επιβεβλημένη από την 
ανάγκη ανάλυσης των λογαριασμών ανά κλίμακα ΦΠΑ. Πολλές φορές όμως οι 
λογιστές καταφεύγουν και στην πέμπτη ή και χαμηλότερες βαθμίδες γιά να καλύψουν 
τις ανάγκες πληροφόρησης σε θέματα κοστολόγησης και αποτελεσμάτων. Μιά τέτοια 
ανάλυση συνήθως δεν χρειάζεται γιατί μπορεί να καλυφθεί από την Αναλυτική 
λογιστική, που δυστυχώς πολύ λίγες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε ευρεία κλίμακα. 
Πέραν αυτού η ύπαρξη πέμπτης βαθμίδας κάνει το λογιστικό σχέδιο πολύ δυσκίνητο 
και από θέμα καταχώρησης (πολύ μεγάλος κωδικός) και ελέγχου (πέντε επίπεδα 
ισοζυγίων) [45]. 

Η Γενική λογιστική στα μηχανογραφημένα συστήματα είναι η κατάληξη όλων 
των μηχανογραφικών εφαρμογών της επιχείρησης, εφ' όσον οποιοδήποτε παραστατικό 
θα καταλήξει να γίνει ένα άρθρο στη γενική λογιστική. 

Οι εφαρμογές που συνήθως απαρτίζουν ένα πλήρως μηχανογραφημένο 
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Λογιστήριο είναι : 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 
Π Α Π Α 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

Η ύπαρξη όλων αυτών των δορυφόρων εφαρμογών ελαφρύνει σημαντικά τη 
γενική λογιστική και σε θέματα ανάπτυξης λογαριασμών και σε θέματα έκδοσης 
θεωρημένων ημερολογίων. 

Οι δορυφόροι εφαρμογές είναι στην ουσία λογαριασμοί στη γενική λογιστική. 
Η ύπαρξη τους επιτρέπει να μην υπάρχει πλήρης ανάπτυξη τους μέσα στη γενική 
λογιστική. 

Γιά παράδειγμα η ύπαρξη του υποσυστήματος των πελατών επιτρέπει την 
ύπαρξη μόνο ενός ή δύο λογαριασμών στη γενική λογιστική (πελάτες εσωτερικού, 
πελάτες εξωτερικού), εφ' όσον η αναλυτική πληροφόρηση θα δίνεται στο υποσύστημα 
πελατών. Επίσης σε επίπεδο εγγραφών, οι εγγραφές στη γενική λογιστική είναι 
συγκεντρωτικές ανά ημέρα και παραστατικό. Αυτή η οργάνωση απλουστεύει 
σημαντικά τη λειτουργία του λογιστηρίου και βοηθά στον επιμερισμό της εργασίας 
[51]. 

Οι ανάγκες σε θεωρημένα παραστατικά είναι : 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

5.1.1 Ημερολόγια 

Συνήθως τα ημερολόγια κρατούνται σε κινητά φύλλα, πολλές δε επιχειρήσεις 
τηρούν ένα μόνο ημερολόγιο το οποίο θεωρούν με την επικεφαλίδα Γενικό 
Ημερολόγιο, την οποία αποδέχεται η εφορία. 

Στο Γενικό Ημερολόγιο τυπώνονται ανά ημέρα τα εξής Ημερολόγια από τα 
επί μέρους υποσυστήματα : 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΉΚΑ(ΉΜΟΛΟΓΗΣΗ) 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 

Η υποχρέωση γιά έκδοση του θεωρημένου ημερολογίου είναι στο τέλος κάθε 
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μηνός πρέπει να έχουν εκτυπωθεί τα ημερολόγια του προηγουμένου. Οπως είναι 
κατανοητό τα επί μέρους ημερολόγια πρέπει να είναι τυπωμένα ανά ημέρα ένα ένα 
ημερολόγιο. 

Η υποχρέωση ειδικά γιά τις ταμειακές εγγραφές διαφοροποιείται, εφ' όσον 
πρέπει να αποδειχθεί σε πιθανό έλεγχο ότι έχουν καταχωρηθεί όλες οι εγγραφές πριν 
μία εβδομάδα και παλαιότερες. 

5.1.2 Ημερολόγια κλεισίματος 

Λόγω της φύσης αυτών των ημερολογίων, βγαίνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα 
ημερολόγια στο τέλος της χρήσεως γιά τις εγγραφές κλεισίματος, συνήθως τηρούνται 
σε ξεχωριστά κινητά φύλλα. 

5.1.3 Γενικό καθολικό 

Περιλαμβάνει μόνο τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, πρέπει δε να εκδίδεται 
όπως και το γενικό ημερολόγιο (τέλος μήνα όλος ο προηγούμενος). Οι εγγραφές που 
περιλαμβάνει είναι ημερήσιες (μία εγγραφή ανά ημέρα και πρωτοβάθμιο). 

Πολλοί παλαιότεροι λογιστές συνηθισμένοι από τα χειρόγραφα συστήματα 
ζητούν και την εκτύπωση των αναλυτικών εγγραφών από τις οποίες προέρχονται οι 
ημερήσιες ανά πρωτοβάθμιο σε ξεχωριστό ημερολόγιο. Με τα μηχανογραφημένα 
συστήματα όπου οι εγγραφές γίνονται αυτόματα σε όλες τις βαθμίδες δεν είναι 
απαραίτητο ένα τέτοιο ημερολόγιο [53]. 

5.1.4 Βιβλίο απογραφών - ισολογισμού 

Στην ουσία είναι ένα ισοζύγιο τέλους χρήσης που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 
ανά υποσύστημα : 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

5.1.5 Μητρώο παγίων 

Εκτυπώνεται κάθε τέλος χρήσης και περιλαμβάνει όλα τα πάγια με την αξία 
κτήσης, τις αναπροσαρμογές, τις αποσβέσεις της χρήσης και την αναπόσβεστη αξία. 

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων συνήθως γίνεται σε μηνιαία βάση σε 
ενδιάμεσους λογαριασμούς, οι οποίοι κλείνουν στο τέλος της χρήσεως. Ο 
υπολογισμός των αποσβέσεων είναι απαραίτητος γιά την άντληση αποτελεσμάτων. 

5.1.6 Θεωρημένα δελτία 

Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα έντυπο σε κινητά φύλλα το οποίο θα καλύπτει 
όλες τις διακινήσεις αγαθών και ένα έντυπο γιά την παροχή υπηρεσιών. Στο έντυπο 
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αυτό πρέπει να αναγράφονται εμφανώς τα παραστατικά γιά τα οποία επέχει θέση. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός σημείων εκδόσεως όπως και γιά τα 

χειρόγραφα συστήματα θεωρούνται ξεχωριστές σειρές. 

5.1.7 Βιβλίο αποθήκης 

Δύο είναι οι πρακτικές : 
1. Τυπώνονται ανά μήνα (όπως το ημερολόγιο), ανά είδος και ημέρα όλες 

οι αναλυτικές εγγραφές του είδους. Στο βιβλίο αποθήκης τέλους 
χρήσης πρέπει να φαίνεται και το κόστος πωληθέντων. 

2. Τυπώνεται ημερήσιο ημερολόγιο σαν αυτά της γενικής λογιστικής ανά 
είδος παραστατικού με όλα τα είδη που διακινήθηκαν. Στο τέλος του 
μηνός εκτυπώνεται συγκεντρωτικό ημερολόγιο ανά παραστατικό. Στο 
τέλος του έτους τυπώνεται ετήσιο ημερολόγιο όπως το μηνιαίο. 

5.1.8 Ταμειακή κατάσταση υποκαταστήματος 

Ειδικά γιά τα υποκαταστήματα εκδίδεται ένα ημερολόγιο σε κινητά φύλλα το 
οποίο περιλαμβάνει ανά ημέρα : 

1. Ολα τα παραστατικά της ημέρας ανά σειρά (πρώτο - τελευταίο και 
αξία) και ένα ένα τα άκυρα. 

2. Ολες τις ταμειακές εγγραφές της ημέρας. 

5.2 Κοστολόγηση 

Η υποχρέωση όλων των παραγωγικών επιχειρήσεων είναι να παρουσιάσουν το 
κόστος πωληθέντων και μενόντων μόνο στο τέλος της χρήσεως. Η μέθοδος 
αποτίμησης μενόντων είναι ελεύθερη, δεν μπορεί όμως να αλλάζει από χρήση σε 
χρήση παρά μόνο μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο 
επιτρέπει μετά από κάποια έτη στις επιχειρήσεις να αλλάζουν μέθοδο αποτίμησης. 

Οι πλέον διαδεδομένες μέθοδοι είναι οι : 
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ 
ΜΕΣΤ ΤΙΜΗ 

και λιγώτερο διαδεδομένες 
FIFO 
LIFO 
STANDARD COST 

Πέρα όμως από τις υποχρεώσεις προς τον ΚΦΣ οι επιχειρήσεις είναι 
υποχρεωμένες να γνωρίζουν σε μηνιαίο τουλάχιστον επίπεδο και το κόστος των 
προϊόντων αλλά και τα αποτελέσματα τους. 

Ο υπολογισμός του κόστους προϊόντων γίνεται κατά στάδια παραγωγής. Εάν 
το τελικό προϊόν περνά από περισσότερες της μιας φάσεις επεξεργασίας τότε είναι 
υποχρεωτική γιά τον υπολογισμό του κόστους η τήρηση ενδιάμεσων αποθηκών [46]. 

Οι αποθήκες που συνήθως συναντώνται στις παραγωγικές επιχειρήσεις είναι 
ανάλογα με τη φύση τους : 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΑΩΝ 
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ΒΟΗΘΗΤΠΚΩΝ ΥΛΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ 
ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Τα είδη των αποθηκών ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ τα προμηθεύονται οι επιχειρήσεις είτε από 
την εγχώρια είτε από την διεθνή αγορά. Τα είδη αυτά δεν είναι αποτέλεσμα 
παραγωγικής διαδικασίας και ως εκ τούτου ο υπολογισμός του κόστους τους είναι 
αρκετά απλός, εφ' όσον στην ουσία είναι ένας επιμερισμός κατά ποσότητα ή αξία, 
πέρα της τιμής κτήσεων και κάποιων επιβαρύνσεων που προστίθενται στην τιμή 
κτήσεως μέχρις ότου το είδος φθάσει στις αποθήκες της επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει 
και γιά την ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΩΝ στην περίπτωση της εμπορίας [48]. 

5.2.1 Κοστολόγηση παραγωγής 

Η κοστολόγηση της παραγωγής είναι πιό πολύπλοκη διαδικασία γιατί είναι 
μία σύνθεση κόστους υλικών, εργατικών και λοιπών δαπανών. 

Η κοστολόγηση γίνεται ανά φάση παραγωγής, κάθε μία φάση παράγει 
ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία και κοστολογούνται πλήρως πριν διατεθούν στην 
επόμενη φάση. Ολα τα ενδιάμεσα προϊόντα δεν είναι απαραίτητα ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ. Η 
ένοια του ημιετοίμου είναι αυτή του προϊόντος που με κάποια δευτερεύουσα 
επεξεργασία (βαφή, ραφή κλπ.) ή μετά από συσκευασία γίνεται έτοιμο. 

Γιά το λόγο αυτό ο σωστός υπολογισμός του κόστους, όπως προαναφέρθηκε, 
μπορεί να σημαίνει πρόσθετες ενδιάμεσες Αποθήκες πέρα από αυτές που ήδη τηρεί 
η επιχείρηση [47]. 

5.2.2 Κόστος ανά φάση 

Κάθε τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν παράγεται βάσει προδιαγραφών, όσον αφορά 
τα είδη από τα οποία αποτελείται και σε ποια ποσότητα (συνταγολόγιο). Πέρα από 
υλικά και ποσότητες το συνταγολόγιο λαμβάνει υπ' όψιν και την πρότυπη φύρα (%) 
που είναι η σπατάλη σε υλικά βάσει προδιαγραφών κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Αυτά τα πρότυπα συνταγολόγια αποτυπώνονται στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ειδικά δε γιά καλλυντικά και φάρμακα είναι κατατεθημένα και 
στον ΕΟΦ. 

Απολογιστικά τώρα, κάθε φορά που γίνεται μία εξαγωγή από την Αποθήκη 
υλικών γιά την παραγωγή αυτή η εξαγωγή πρέπει να χαρακτηρισθεί τι πρόκειται να 
παράγει (κωδικός προορισμού) και ποια παρτίδα (αριθμός παρτίδας). 

Πολλές φορές δεν είναι γνωστό την ώρα της έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ούτε ο προορισμός ούτε η παρτίδα, ειδικά 
όταν πρόκειται γιά πρώτες ύλες ευρείας χρήσεως. Γιά το λόγο αυτό πρέπει να 
υπάρχει η ευελιξία μία εξαγωγή να χαρακτηρισθεί αργότερα ή και να σπάσει σε επί 
μέρους εξαγωγές ανάλογα με τον προορισμό και την παρτίδα. 

Εχοντας πλέον τα υλικά που αποτελούν κάθε προορισμό και παρτίδα, είναι 
εύκολο μετά την ολοκλήρωση της παρτίδας να υπολογισθεί το κόστος της παρτίδας 
και να εκτυπωθούν αποκλίσεις από το πρότυπο συνταγολόγιο [49]. 
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Το επόμενο στάδιο υπολογισμού του κόστους είναι ο επιμερισμός των λοιπών 
δαπανών που γίνονται γιά την παραγωγή του συγκεκριμένου ενδιάμεσου ή τελικού 
προϊόντος (Εργατικά, ΓΒΕ και Αποσβέσεις) [52]. 

Η μέθοδος επιμερισμού είναι βάσει ποσότητας παραγωγής. Δίνεται η 
δυνατότητα προσθήκης και κάποιου δείκτη βαρύτητας ανά προϊόν γιά προϊόντα με 
πολύ ακριβές πρώτες ύλες, ή μακράς διάρκειας παραμονή στην παραγωγή (γήρανση) 
ώστε να είναι δικαιότερος ο επιμερισμός των δαπανών. 

Μετά από αυτό το στάδιο έχει ολοκληρωθεί η κοστολόγηση της φάσης 
παραγωγής και το προϊόν μπορεί να μεταφέρει το κόστος του στην επόμενη φάση 
όπου χρησιμοποιείται μέχρι το έτοιμο. 

5.2.3 Επιμερισμός λοιπών δαπανών 

Πέρα από τις δαπάνες της παραγωγής που μπορούν να επιμερισθούν βάσει 
κριτηρίων παραγωγής ώστε να υπολογισθεί το κόστος του τελικού προϊόντος, οι 
υπόλοιπες δαπάνες είναι πολύ δύσκολο να επιμερισθούν ανά προϊόν. Συνήθως 
επιμερίζονται ανά οίκο βάσει συνταγολογίων διάσπασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τα 
συνταγολόγια και τις αλυσιδωτές διασπάσεις της Αναλυτικής Λογιστικής [53]. 

5.2.4 Αναλυτική λογιστική 

Πολλές δαπάνες αφορούν κάποιο συγκεκριμένο οίκο και επομένως ο 
χαρακτηρισμός τους είναι άμεσος. Κάποιες άλλες όμως πρέπει να επιμερισθούν σε 
περισσότερους με βάση κάποια κριτήρια επιμερισμού. 

Τη δυνατότητα αυτή την προσφέρει η αναλυτική λογιστική. Γιά κάθε 
λογαριασμό γενικής λογιστικής δημιουργούνται ένα ή περισσότερα συνταγολόγια με 
κάποιες λογικές επιμερισμού των δαπανών σε λογαριασμούς της αναλυτικής 
λογιστικής. Κατά την παραλαβή των παραστατικών κάθε παραστατικό πριν να 
καταχωρηθεί στη γενική λογιστική χαρακτηρίζεται βάσει ποιου συνταγολογίου θα 
επιμερισθεί στην αναλυτική λογιστική (λογαριασμός, ποσοστό, τρόπος). 

Οι εγγραφές εν συνεχεία της αναλυτικής λογιστικής μπορούν να επιμερισθούν 
μέσα στην αναλυτική λογιστική επί τη βάσει μοναδικών συνταγολογίων ανά 
λογαριασμό αναλυτικής λογιστικής. 
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5.3 Προϋπολογισμός - Αποτελέσματα 

Λίγες ελληνικές παραγωγικές μονάδες τηρούν προϋπολογισμό. Είναι όμως το 
απαραίτητο εργαλείο γιά να τεθούν κάποιοι στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν 
εφ' όσον η εξέλιξη τους θα παρακολουθείται συνεχώς. 

Η καταχώρηση του προϋπολογισμού αποτελείται από δύο στάδια : 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΧΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Στην προηγούμενη ενότητα της διεύθυνσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων δόθηκε 
μία πρόταση γιά τον μηχανογραφικό υπολογισμό των στόχων πωλήσεων. 

Οι δαπάνες πέρα από αυτές που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και οι 
οποίες υπολογίζονται αυτόματα επι τη βάσει των στόχων πωλήσεων, "πρέπει να 
καταχωρηθούν ανά λογαριασμό γενικής λογιστικής. Συνήθως ο προϋπολογισμός των 
δαπανών είναι έργο των τμημάτων των διαφόρων διευθύνσεων. 

Ο προϋπολογισμός γιά να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης 
πρέπει να επιτρέπει περισσότερες της μιας αναθεωρήσεις. 

Στο Παράρτημα "Οικονομικές Υπηρεσίες" δίνεται ένα πλήρες παράδειγμα 
Προϋπολογισμού, όπου ακολουθούνται όλα τα στάδια από την πρόβλεψη πωλήσεων 
μέχρι το αποτέλεσμα σε επίπεδο εταιρείας. 

Η λογική της παρουσίασης των αριθμητικών δεδομένων του προϋπολογισμού 
είναι των δύο τελευταίων χρήσεων. Απολογισμός προηγουμένου, προϋπολογισμός 
τρέχοντος, εκτίμηση τρέχοντος (ο προϋπολογισμός συνήθως συντάσσεται κάποιους 
μήνες πριν από το τέλος της χρήσεως και επομένως εφ' όσον δεν έχει κλείσει η 
χρήση κάποιοι μήνες έχουν τις τιμές της τελευταίας αναθεώρησης) και 
προϋπολογισμός επομένου (στην αρχή εκτυπώνονται οι καταστάσεις κενές και αφού 
συμπληρωθούν εκτυπώνονται με δεδομένα). 

Ολες οι πληροφοριακές καταστάσεις είναι ανά προϊόν με ανακεφαλαίωση στην 
ομάδα, τον οίκο και όλη την επιχείρηση [50]. 

5.3.1 Προϋπολογισμός 

5.3.1.1 Προβλέψεις ποσοτικών πωλήσεων ανά μήνα 

Αποτυπώνονται ανά προϊόν οι μηνιαίες προβλέψεις πωλήσεων και εκπτώσεων. 
Λόγω στενότητας των μηχανογραφικών εντύπων (132 χαρακτήρες), η αποτύπωση 
γίνεται μήνα-μήνα ανά τρίμηνο, με προοδευτικά από αρχής έτους, η δε συγκέντρωση 
όλα τα τρίμηνα με σύνολα έτους. 

5.3.1.2 Προβλέψεις καθαρών πωλήσεων ανά μήνα 

Μετά τους στόχους ποσοτικών πωλήσεων, δίνονται οι τιμές πώλησης ανά 
προϊόν και οι στόχοι γίνονται και δραχμικοί [54]. 

5.3.1.3 Πωλήσεις - κόστος - μικτό κέρδος 

Πέρα από την αξία δίνεται και το κόστος πωληθέντων και υπολογίζεται το 

μικτό κέρδος. 
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Ο τρόπος υπολογισμού του κόστους είναι αυτός που περιγράφεται στην 
παράγραφο της Κοστολόγησης Παραγωγής : 

1. Υπολογίζεται το κόστος των υλικών όπως προβλέπεται να 
διαμορφωθούν στη νέα χρήση. 

2. Λειτουργεί αντίθετα η Κοστολόγηση. Βάσει προτύπων συνταγών 
υπολογίζονται οι ανάγκες σε υλικά αρχίζοντας από τα έτοιμα και 
λειτουργώντας αντίστροφα την παραγωγική διαδικασία μέχρι την 
πρώτη φάση παραγωγής. Κατόπιν έχοντας υπολογίσει τις ανάγκες σε 
ενδιάμεσα προϊόντα τρέχει μία πλασματική παραγωγή και ανά φάση 
υπολογίζεται το κόστος υλικών και δαπανών παραγωγής μέχρι το 
έτοιμο. 

Γιά τα εμπορεύματα απλά υπολογίζεται το κόστος τους, όπως αυτό αναμένεται 
να διαμορφωθεί στη νέα χρήση. 

5.3.1.4 Αμεσα αποτελέσματα κατά οίκο 

Εχοντας καταχωρήσει προβλέψεις αμέσων δαπανών γιά το σύνολο της 
επιχείρησης, λειτουργούν προϋπολογιστικά τα συνταγολόγια διάσπασης αναλυτικής 
λογιστικής και επιμερίζουν ανά οίκο. 

5.3.1.5 Κοστολόγιο ετοίμου προϊόντος κατά μήνα 

Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνεται η λογική υπολογισμού του κόστους όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ - ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ. 

Η κατάσταση προβλέπει ένα είδος ανά σελίδα. 

5.3.1.6 Κοστολόγιο ετοίμου προϊόντος ετήσιο 

Περιλαμβάνει την πληροφορία της προηγούμενης κατάστασης συγκεντρωτικά 
γιά περισσότερα του ενός είδη ανά σελίδα. 

5.3.1.7 Αποτελέσματα - σύνολο εταιρείας συγκριτικά 

Δίνει μία συνοπτική εικόνα των αποτελεσμάτων της επομένης χρήσεως σε 
σχέση με την τρέχουσα και την προηγουμένη. 

5.3.1.8 Αποτελέσματα κατά μήνα (προϋπολογιστικά) 

Εχοντας επιμερίσει τις προβλεπόμενες δαπάνες βάσει συνταγολογίων 
αναλυτικής λογιστικής στους οίκους, υπολογίζεται το αποτέλεσμα ανά οίκο σε 
μηνιαία βάση. 

5.3.1.9 Αποτελέσματα κατά τρίμηνο (προϋπολογιστικά) 

Περιέχει τις πληροφορίες της προηγούμενης κατάστασης ανά τρίμηνο. 

5.3.1.10 Ισολογισμοί 

Δίνει σε μηνιαία και ετήσια βάση τις προβλεπόμενες αξίες των λογαριασμών 
του ενεργητικού και του παθητικού, σε σχέση με το σύνολο. 
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5.3.1.11 Ανάλυση σταθερών - μεταβλητών εξόδων 

Εχοντας χαρακτηρίσει τις δαπάνες σαν σταθερές ή μεταβλητές, εκτυπώνονται 
τα σύνολα των σταθερών και μεταβλητών δαπανών γιά τον υπολογισμό του νεκρού 
σημείου. 

5.3.1.12 Υπολογισμός νεκρού σημείου 

Εχοντας υπολογίσει τα σταθερά και μεταβλητά έξοδα, και γιά το ύψος των 
προβλεπομένων πωλήσεων, υπολογίζεται το νεκρό σημείο δραχμικών και ποσοτικών 
πωλήσεων. 

5.3.2 Αποτελέσματα 

Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων ακολουθούν την ίδια σειρά και λογική με 
αυτή του προϋπολογισμού, γιά το λόγο αυτό δίνονται στο παράρτημα. 

Η μόνη διαφοροποίηση στην εμφάνιση είναι ότι πλέον δεν έχουμε ούτε 
εκτίμηση ούτε στόχο επομένου, αλλά πραγματοποίηση προηγούμενου, στόχο και 
πραγματοποίηση τρέχοντος. 

Η πληροφόρηση δίδεται στη μορφή όλων των καταστάσεων απολογισμού, με 
μηνιαία και σωρευτικά στοιχεία, αποκλίσεις ως προς την περασμένη χρήση και το 
στόχο και ποσοστό κάλυψης του ετησίου στόχου. 

5.4 Ταμειακή Ροή 

Μία άλλη σημαντική λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η 
παρακολούθηση της κίνησης του ταμείου και η φροντίδα να μην έχει ποτέ η 
επιχείρηση έλλειψη ρευστότητας. 

Γιά το σκοπό αυτό το σημαντικώτερο εργαλείο είναι η προϋπολογιστική 
ταμειακή ροή. 

5.4.1 Ταμειακό πρόγραμμα 

Είναι συνήθως ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο (με σύνολα στην εβδομάδα, 
το μήνα και το τρίμηνο). 

Σκοπός του είναι ξεκινώντας από το υπόλοιπο ταμείου της αρχής να δείξει 
την εξέλιξη μετά από τις προβλεπόμενες εισπράξεις και πληρωμές. 

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των προβλέψεων εισπράξεων και πληρωμών 
είναι μία πολύ περίπλοκη διαδικασία, γιατί πέρα από τιε βεβαιωμένες δαπάνες του 
προϋπολογισμού (π.χ. μισθοδοσία, δάνεια), πρέπει να λαμβάνει συνεχώς υπ' όψη 
παραμέτρους με μεγάλη κινητικότητα (αξιόγραφα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις). 

Χωρίς μηχανογραφική υποδομή είναι αδύνατη η συνεχής παρακολούθηση του 
ταμειακού προγράμματος. Γιά να λειτουργήσει σωστά μηχανογραφικά, πρέπει 
οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιαδήποτε μηχανογραφική εφαρμογή που αφορά 
είσπραξη ή πληρωμή σε μετρητά και αξιόγραφα (με ημερομηνία λήξης) και 
προβλεπόμενη είσπραξη (τιμολόγια πώλησης, συμβάσεις πελατών, δανειοδοτήσεις 
κλπ.) ή πληρωμή (τιμολόγια αγοράς, δάνεια, αυξήσεις κεφαλαίου κλπ.) να 
ενημερώνουν άμεσα την ταμειακή ροή, ώστε να ληφθούν υπ' όψη στην επόμενη 
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εκτύπωση. 

5.4.2 Ημέρες αποθεμάτων - απαιτήσεων - υποχρεώσεων 

Δίνει σε μηνιαία βάση την εξέλιξη των ημερών Αποθεμάτων (μέσος χρόνος 
παραμονής στην αποθήκη), Απαιτήσεων (μέσος χρόνος είσπραξης) και Υποχρεώσεων 
(μέσος χρόνος πληρωμής). 

Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο γιά την ταμειακή ροή, καθ' όσον οποιαδήποτε 
θετική εξέλιξη των δεικτών συνεπάγεται αυτοχρηματοδότηση. 

5.4.3 Μεταβολές ισολογισμών 

Είναι στην ουσία η πηγή και η διάθεση κεφαλαίων σε σχέση με την παρούσα 
χρήση. Δείχνει από ποιους λογαριασμούς προβλέπεται να κινηθούν πόροι για να 
χρηματοδοτήσουν ποιους λογαριασμούς. 

Και αυτή η κατάσταση επιτρέπει στις οικονομικές υπηρεσίες να κάνουν 
προγραμματισμό της ταμειακής ροής με μετακίνηση πόρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΏΝ 

Οι βασικές δραστηριότητες της Επιμελητείας Παραλαβής Υλικών όπως μας 
αναπτύχθηκαν και καταγράφηκαν στο ερωτηματολόγιο είναι : 

Επιλογή προμηθευτή 
Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών 

6.1 Επιλογή Προμηθευτή 

Ενα από τα αποτελέσματα του προγράμματος παραγωγής είναι και οι ανάγκες 
σε υλικά και εμπορεύματα. Γιά τον υπολογισμό των αναγκών λήφθηκαν υπ' όψιν οι 
παραγγελίες καθ' οδόν, ποσότητα και χρόνος παραλαβής. Το δε αποτέλεσμα είναι οι 
καταστάσεις αναγκών υλικών και εμπορευμάτων σε ποσότητα και χρόνο που πρέπει 
να βρίσκονται στη διάθεση του εργοστασίου γιά την υλοποίηση του προγράμματος 
παραγωγής [57]. 

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις υπό εξέταση έχουν συνήθως περιορισμένο 
αριθμό προμηθευτών ανά υλικό. Διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού δεν συναντάται 
στο μέγεθος των υπό εξέταση επιχειρήσεων. Η επιλογή συνήθως γίνεται βάσει των 
κριτηρίων : 

Τιμή 
Τρόπος πληρωμής 
Ποιότητα 
Αξιοπιστία 
Οικονομική ποσότητα παραγγελίας 
Χρόνος παράδοσης 

Τα κριτήρια αυτά είναι αλληλοαναιρούμενα, η δε επιλογή γίνεται βάσει των 
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση. 

Οι μεγάλοι και αξιόπιστοι προμηθευτές απαιτούν καλή οργάνωση των 
παραγγελιών, μεγάλες ποσότητες παραγγελίας και συνήθως μεγάλους χρόνους 
παραλαβής. Τα κέρδη είναι μειωμένες τιμές, καλή ποιότητα υλικών και συνέπεια του 
προμηθευτή. 

Πολλοί μεγάλοι προμηθευτές απαιτούν ετήσια προγράμματα αγοράς υλικών, 
επί τη βάσει των οποίων προγραμματίζουν την παραγωγή των εργοστασίων τους. 

Αντίθετα οι μικροί προμηθευτές έχουν υψηλή τιμή, αμφισβητούμενη ποιότητα 
(η οποία συνήθως ποικίλει ανά παραλαβή) και μειωμένη αξιοπιστία (μπορεί να μην 
έχουν αποθέματα γιά να προμηθεύσουν). Τα κέρδη είναι μικρές ποσότητες 
παραγγελίας και μικρούς χρόνους παράδοσης. 

Η συνήθης πρακτική είναι ένας ή δύο μεγάλοι προμηθευτές όταν ό 
προγραμματισμός και η ρευστότητα επιτρέπουν μεγάλες ποσότητες παραγγελίας και 
μεγάλους χρόνους παράδοσης, και κάποιοι μικρότεροι προμηθευτές γιά να καλύπτουν 
τις "πυροσβεστικές" ανάγκες σε υλικά που δυστυχώς είναι πολύ συχνές λόγω έλλειψης 
προγραμματισμού και ικανοποιητικής ρευστότητας. 

Επειδή ένα από τα σημαντικώτερα κριτήρια επιλογής προμηθευτή είναι και 
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η τιμή και πολλά υλικά είναι εισαγώμενα, είναι πολύ σημαντική η πρόβλεψη της 
ισοτιμίας της δραχμής σε σχέση με το νόμισμα του προμηθευτή κατά τον 
διακανονισμό ή την εξόφληση της υποσχετικής/συναλλαγματικής εφ' όσον μία 
σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να σημαίνει ζημιές, ειδικά όταν τα περιθώρια 
κέρδους είναι πολύ συμπιεσμένα από τον ανταγωνισμό [56]. 

Γιά όλα τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική 
πληροφόρηση του ιστορικού του προμηθευτή ώστε να γίνει σωστά η επιλογή. Οι 
πληροφορίες που απαιτούνται ανά προμηθευτή είναι : 

Η εξέλιξη των τιμών 
Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου των υλικών (λεπτομέρειες 
δίνονται στο κεφάλαιο διεύθυνση εργοστασίου - ποιοτικός έλεγχος) 
Το ιστορικό χρόνων παράδοσης 

6.2 Παρακολούθηση Εξέλιξης Παραγγελιών 

Μετά την επιλογή προμηθευτή τοποθετείται και παρακολουθείται η 
παραγγελία. Τα στάδια εξέλιξης μιας παραγγελίας είναι : 

Τοποθέτηση 
Επιβεβαίωση από τον προμηθευτή 
Φόρτωση 
Αφιξη 
Παραλαβή στην αποθήκη 

Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας αιτείται κάποια ημερομηνία 
παραλαβής, μετά την επιβεβαίωση όμως ιπάρχει μία σαφέστερη ένδειξη της 
προβλεπόμενης άφιξης, εφ' όσον ο προμηθευτής συνήθως με την επιβεβαίωση δίνει 
και προβλεπόμενη ημερομηνία φόρτωσης. 

Από το σημείο αυτό και έπειτα η παραγγελία παρακολουθείται στα επί 
μέρους είδη που παραγγέλθηκαν εφ' όσον είναι κανόνας οι μερικές αποστολές. Γιά 
το λόγο αυτό η φόρτωση, άφιξη και παραλαβή στην αποθήκη πρέπει να 
παρακολουθούνται κατά ημερομηνία, ποσότητα και αξία ανά είδος (βλέπε υπόδειγμα 
Εξέλιξης Παραγγελίας). 

Πληροφοριακές καταστάσεις απαιτούνται ανά είδος με τις πληροφορίες : 

Συνολική ποσότητα σε παραγγελία 
Ανάλυση ανά παραγγελία 

Ποσότητα εκκρεμής 
Προβλεπόμενη άφιξη 

Ανάλυση ανά φόρτωση 
Ποσότητα αποστολής 
Που βρίσκεται (καθ' οδον, στο τελωνείο) 
Προβλεπόμενη άφιξη 

Επίσης απαιτούνται πληροφοριακές καταστάσεις με όλα τα είδη καθ' οδόν και 
στο τελωνείο γιά προγραμματισμό διακανονισμού και εκτελωνισμού. 
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Είναι πολύ χρήσιμη η τήρηση ενός ημερολογίου ενεργειών από τον υπεύθυνο 
προμηθειών, καθ' όσον πολλές ενέργειες πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένη 
ημερομηνία (ανανέωση εγγυητικής επιστολής, διακανονισμός, εκτελωνισμός κλπ.) 
αλλοιώς υπάρχουν επιβαρύνσεις και κυρώσεις. 

6.2.1 Διαδικασία - κόστη 

6.2.1.1 Τοποθέτηση παραγγελίας 

Ανάλογα με την αξιοπιστία της επιχείρησης, τη συνεργασία με τον 
προμηθευτή και τις συνθήκες της αγοράς διαφοροποιείται ο τρόπος πληρωμής του 
προμηθευτή. Οι συνήθεις τρόποι πληρωμής είναι : 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Είναι ο πιό "σκληρός" τρόπος πληρωμής εφ' όσον 
πρέπει κάποια τράπεζα να εκδόσει κατά την παραγγελία εγγυητική επιστολή 
γιά το ποσό της παραγγελίας. Ανάλογα με τη συνεργασία της επιχείρησης με 
την τράπεζα και τις εγγυήσεις που διαθέτει μπορεί να χρειασθεί η επιχείρηση 
να εκταμιεύσει όλο το ποσό κατά την παραγγελία. 
ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Δεν 
μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της παραλαβής (διακανονισμός) αν δεν 
πληρωθεί ο προμηθευτής. 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ. Η επιχείρηση υπογράφει κάποιο αξιόγραφο κατά το 
διακανονισμό τη λήξη του οποίου καθορίζει ο προμηθευτής. Υπάρχουν δύο 
εναλλακτικές επιλογές : 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ. Εχει κόστος (υπερβάλλον τέλος) γιά την 
έκδοση της και μπορεί να διαμαρτυρηθεί. 
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ. Δεν έχει κόστος και δεν διαμαρτύρεται. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Είναι ο πιό συμφέρων τρόπος πληρωμής γιά 
την επιχείρηση, εφ' όσον πληρώνει τον προμηθευτή όπως μπορεί. 

Οπως φαίνεται τα κόστη αρχίζουν να τρέχουν από την τοποθέτηση της 
παραγγελίας. 

Το κόστος τοποθέτησης της παραγγελίας επιμερίζεται στις επί μέρους 
φορτώσεις. 
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6.2.1.2 Φόρτωση 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι φόρτωσης που διαφοροποιούν και το κόστος του 
είδους, τα κόστη της παραγγελίας και τις διαδικασίες : 

ΤΙΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (EX-FACTORY). Η επιχείρηση πρέπει να φροντίσει 
γιά τη μεταφορά και τα ασφάλιστρα από το εργοστάσιο του προμηθευτή μέχρι 
το σημείο άφιξης. 
ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ON BOARD). Η επιχείρηση πρέπει 
να πληρώσει τα μεταφορικά και τα σφάλιστρα από το σημείο φόρτωσης της 
επιλογής του προμηθευτή μέχρι το σημείο άφιξης. 
ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΦΙΞΗΣ (CIF). Η επιχείρηση πρέπει να φροντίσει 
μόνο γιά την εισαγωγή και τη μεταφορά από το τελωνείο στις αποθήκες της. 
Τα μεταφορικά και ασφάλιστρα περιλαμβάνονται στην τιμή. 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδόσει τα υλικά στην 
αποθήκη της επιχείρησης με τη συμφωνηθείσα τιμή. 

Οπως φαίνεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης μπορεί να υπάρχουν αρκετές 
διαδικασίες γιά τις οποίες πρέπει να φροντίσει η διεύθυνση προμηθειών. 

Τα κόστη μεταφορικών και ασφαλίστρων επιβαρύνουν τη συγκεκριμένη 
φόρτωση. 

6.2.1.3 Διακανονισμός 

Μετά την άφιξη των ειδών, η επιχείρηση έχει περιθώριο δύο μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης της φορτωτικής να διακανονίσει τα είδη που αφίχθηκαν (άδεια 
εκτελωνισμού) χωρίς πρόστιμο. Εάν ο τρόπος πληρωμής είναι με αξιόγραφο, πρέπει 
να υπογραφεί πριν την έκδοση της άδειας. 

Τυχόν δαπάνες αξιόγραφου και προμήθεια τραπέζης επιβαρύνουν τη φόρτωση. 
Εάν ο τρόπος πληρωμής είναι με εγγυητική επιστολή ή μετρητά, κατά το 
διακανονισμό εξοφλείται και ο προμηθευτής, επομένως καταχωρείται η ισοτιμία και 
υπολογίζεται η δραχμική τιμή ανά είδος. 
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6.2.1.4 Εκτελωνισμός 

Δίνεται περιθώριο δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας 
εκτελωνισμού μέχρι τον εκτελωνισμό χωρίς πρόστιμο. 

Η διαδικασία του εκτελωνισμού γίνεται σε δύο φάσεις. Πρώτα το είδος πρέπει 
να εκτιμηθεί από την υπηρεσία αξιών του τελωνείου επί τη βάσει τιμοκαταλόγων του 
τελωνείου. Πολλά είδη δεν πληρώνουν φόρο επι τη βάσει της αξίας που φαίνεται στο 
τιμολόγιο του προμηθευτή, αλλά επί τη βάσει των τιμών του τελωνείου. Γιά το λόγο 
αυτό πρέπει να κρατιέται ανά είδος η αξία του τελωνείου (μερικές επιχειρήσεις 
εκδίδουν ειδικές καταστάσεις ΦΠΑ που πρέπει να αναγράφεται η αξία του 
τελωνείου). 

Τέλος κάθε είδος πληρώνει φόρο ανάλογα με τη δασμολογική κλάση που 
ανήκει και την αξία του τελωνείου και ΦΠΑ στο άθροισμα. 

Πέρα των δαπανών αυτών υπάρχουν και διάφορα έξοδα εκτελωνισμού που 
φαίνονται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή. 

6.2.1.5 Αποθήκευτρα 

Από τη στιγμή της άφιξης στο τελωνείο μέχρι την παραλαβή από τήν 
επιχείρηση κάθε είδος ανάλογα με την αξία και το βάρος του πληρώνει αποθήκευτρα, 
τα οποία επιβαρύνουν το συγκεκριμένο είδος. 

Πλην των δαπανών φόρος και αποθήκευτρα που αφορούν το συγκεκριμένο 
είδος, όλες οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν τη φόρτωση και επιμερίζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η βασικώτερη λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 
διαχείριση του προσωπικού. 

Ο τομέας του Προσωπικού σε μία επιχείρηση, ανεξάρτητα με τον τρόπο με 
τον οποίο υλοποιείται (Συγκεντρωτική ή Αποκεντρωμένη διοίκηση), αποσκοπεί στο 
να διατηρήσει μία εργατική και υπαλληλική δύναμη που θα είναι σε θέση να καλύψει, 
με τον καλύτερο και οικονομικώτερο δυνατό τρόπο, τις τρέχουσες και μελλοντικές 
ανάγκες της επιχείρησης. 

7.1 Πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Γιά την επίτευξη του στόχου αυτού το τμήμα Προσωπικού της επιχείρησης 
πρέπει να καθορίσει και να μεθοδεύσει τη διαδικασία παρακολούθησης της 
εφαρμογής της πολιτικής της, στους παρακάτω επί μέρους τομείς [64] : 

Προγραμματισμός αναγκών σε προσωπικό 
Πρόσληψη προσωπικού 
Επιλογή προσωπικού 
Ανάπτυξη προσωπικού 
Παροχές προσωπικού 
Μισθολογική πολιτική 
Εργασιακές σχέσεις 
Συστήματα άσκησης πολιτικής προσωπικού 
Μισθοδοσία 

7.1.1 Προγραμματισμός αναγκών σε προσωπικό 

Αντικειμενικός σκοπός είναι να προσδιορισθούν οι ανάγκες γιά κάλυψη κενών 
θέσεων ή γιά δημιουργία νέων ή γιά κατάργηση παλαιών και οι οικονομικές 
επιπτώσεις των αναγκών αυτών. 

7.1.2 Πρόσληψη προσωπικού 

Σκοπός είναι η χάραξη της πολιτικής της σχετικής με την πλήρωση κενών 
θέσεων με εξωτερικές προσλήψεις, σύμφωνες με τις απαιτήσεις των θέσεων 
εργασίας. 

7.1.3 Επιλογή προσωπικού ( , 

Σκοπός είναι η χάραξη της πολιτικής της σχετικής με την εξεύρεση, από το 
υπάρχον εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, των καταλλήλων ατόμων γιά την πλήρωση 
μιας θέσης εργασίας [59]. 

7.1.4 Ανάπτυξη προσωπικού 
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Σκοπός είναι η χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής που θα καλύψει τα κενά 
που υπάρχουν ανάμεσα στα υπάρχοντα προσόντα των εργαζομένων και στις 
απαιτήσεις των θέσεων εργασίας γιά τις οποίες προορίζονται τα άτομα ή και ήδη 
κατέχουν [60]. 

7.1.5 Παροχές προσωπικού 

Σκοπός είναι η χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής ειδικών παροχών που θα 
αποτελέσουν το κίνητρο γιά την προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου 
προσωπικού (π.χ. ειδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) [62]. 

7.1.6 Μισθολογική πολιτική 

Αντικειμενικός σκοπός είναι ο καθορισμός μιας δίκαιης και συναγωνιστικής 
μισθολογικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της επιχείρησης. 

7.1.7 Εργασιακές σχέσεις 

Σκοπός είναι η διαμόρφωση της πολιτικής της εταιρείας απέναντι στο 
οργανωμένο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, μέσα στα πλαίσια που η νομοθεσία ορίζει 
[65]. 

7.1.8 Συστήματα άσκησης πολιτικής προσωπικού 

Σκοπός είναι ο καθορισμός των κανόνων λειτουργίας και η ανάπτυξη των 
διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης, των πληροφοριακών συστημάτων και των 
συστημάτων ελέγχου που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
πολιτικής της επιχείρησης γιά το προσωπικό [63]. 

7.1.9 Μισθοδοσία 

Σκοπός είναι η καταβολή στον εργαζόμενο της αμοιβής του, γιά την εργασία 
που προσέφερε σύμφωνα με τα οριζόμενα από την σύμβαση εργασίας, την εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επιθυμία της 
επιχείρησης (προκειμένου περί οικειοθελών παροχών). 

7.2 Αναγκαίες Πληροφορίες 

Ο καθορισμός της πολιτικής της επιχείρησης γιά κάθε ένα από τους τομείς 
που προαναφέρθηκαν θα στηριχθεί γενικά στην πληροφοριακή αξιοποίηση στοιχείων 
που αφορούν [67] : 

Το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση 
Τη δομή της επιχείρησης (από άποψη οργάνωσης και διαδικασιών) 
Τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία ανευρίσκει το προσωπικό 
της η επιχείρηση 
Το περιβάλλον που δημιουργεί η κυβερνητική εργατική και κοινωνική 
πολιτική 
Το περιβάλλον που δημιουργούν οι συνδικαλιστικές κινήσεις. 
Τους μακροχρόνιους στόχους της εγχείρησης και τις αντίστοιχες 
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δημιουργούμενες απαιτήσεις 

Αναλυτικώτερα γιά τους επί μέρους τομείς που προαναφέρθηκαν, απαιτούνται 
οι παρακάτω πληροφορίες : 

7.2.1 Προγραμματισμός αναγκών σε προσωπικό 

Οι διαμορφούμενες νέες οργανωτικές ανάγκες (νέες θέσεις εργασίας 
και χαρακτηριστικά τους) 
Τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος προσωπικού 
Το πρόγραμμα εξέλιξης του υπάρχοντος προσωπικού 
Η εξέλιξη της κινητικότητας του προσωπικού 
Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας του προσωπικού 
Το ισχύον πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Ο ρυθμός αυτοματισμού των διαδικασιών 
Τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία θα απευθυνθεί η επιχείρηση 
γιά αναζήτηση προσωπικού 
Οι μακροχρόνιοι στόχοι της επιχείρησης 
Οι περιορισμοί της κυβερνητικής εργατικής πολιτικής 
Τα χαρακτηριστικά των συνδικαλιστικών κινήσεων 

7.2.2 Πρόσληψη προσωπικού 

Οι κενές θέσεις εργασίας της επιχείρησης και οι προδιαγραφές των 
προσόντων που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι γιά την κατάληψη των 
θέσεων 
Η δυνατότητα ή μη κάλυψης των κενών θέσεων από το υπάρχον 
προσωπικό (με προαγωγή ή μετάθεση) 
Τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορούν να κυμαίνονται τα προσόντα 
των υποψηφίων σε συνδιασμό με την αξία της θέσης, σε περίπτωση 
που δεν βρίσκεται το ακριβώς κατάλληλο πρόσωπο 
Οι πηγές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί η επιχείρηση γιά την 
εξεύρεση του προσωπικού (αρχείο εκκρεμών αιτήσεων πρόσληψης, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, σωματεία κλπ.) και τα μέσα που συμφέρει να 
χρησιμοποιήσει (αγγελίες στις εφημερίδες, κλαδικά περιοδικά, 
εξειδικευμένα γραφεία κλπ.) 

7.2.3 Επιλογή προσωπικού 

Οι θέσεις εργασίας της επιχείρησης, οι προδιαγραφές των προσόντων 
που θα πρέπει να έχουν οι καταλαμβάνοντες τη θέση, τα περιθώρια 
μέσα στα οποία μπορούν να κυμαίνονται τα προσόντα, ο χρόνος οπόταν 
η θέση θα είναι διαθέσιμη γιά συμπλήρωση 

Τα άτομα που επανδρώνουν την επιχείρηση, τα προσόντα τους, η 
εξέλιξη της επίδοσης τους από την πρόσληψη μέχρι σήμερα καθώς και 
οι μελλοντικές προοπτικές τους 

7.2.4 Ανάπτυξη προσωπικού 

Οι θέσεις εργασίας της επιχείρησης που προσφέρονται γιά κατάληψη 
στο εγγύς μέλλον και οι προδιαγραφές των προσόντων που πρέπει να 
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έχουν οι καταλαμβάνοντες τη θέση 
Τα άτομα που επιλέγησαν αντίστοιχα γιά την κάλυψη των θέσεων 
αυτών 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρακτικό και θεωρητικό) το οποίο 
πρέπει να ακολουθηθεί γιά να αποκτήσουν τα άτομα τα απαιτούμενα 
από τη θέση εργασίας προσόντα 
Η επίδοση των ατόμων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
Η επίδραση της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των προσόντων του 
ατόμου [61] 

7.2.5 Παροχές προσωπικού 

Αξιολόγηση των προσωπικών και εργασιακών αναγκών του προσωπικού 
Εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων της ικανοποίησης των αναγκών 
Συγκέντρωση στοιχείων γύρω από την ανταπόκριση του προσωπικού 
στις υλοποιηθείσες παροχές 

7.2.6 Μισθοδοτική πολιτική 

Γνώση της σχετικής αξίας κάθε θέσης εργασίας 
Γνώση της αγοραίας αξίας κάθε θέσης εργασίας 
Γνώση της απόδοσης του προσωπικού στη θέση που κατέχει 
Περιορισμοί που θέτει ο οικονομικός προγραμματισμός της 
επιχείρησης στον καθορισμό της μισθολογικής πολιτικής 
Αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τα εργατικά σωματεία 

7.2.7 Εργασιακές σχέσεις 

Στοιχεία γιά τα σωματεία που αντιπροσωπεύουν τους εργαζομένους 
Στοιχεία γιά τη διοίκηση και τα μέλη των σωματείων 
Στοιχεία γιά τα κατά καιρούς αιτήματα των σωματείων, τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αποδοχής των αιτημάτων στη 
γενικώτερη πολιτική της επιχείρησης 
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7.2.8 Συστήματα ασκήσεως πολιτικής προσωπικού 

Σαφής προσδιορισμός των στόχων κάθε συστήματος (π.χ. με το 
σύστημα περιγραφής των θέσεων εργασίας θα παρακολουθείται και η 
αξία της εργασίας 
Επίσης των κανόνων λειτουργίας και των διαδικασιών του κάθε 
συστήματος όπως και των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των 
φορέων που υπεισέρχονται στη λειτουργία κάθε συστήματος [58] 

Γιά την ικανοποιητική επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν χρειάζεται 
μία πληθώρα πληροφοριών, πολλές από τις οποίες προέρχονται από το περιβάλλον 
εκτός της επιχείρησης, πολλές δε μέσα από την επιχείρηση [66]. 

Χρήσιμες πληροφοριακές καταστάσεις γιά την αξιολόγηση του εργατικού 
δυναμικού είναι οι εξής : 

Ετήσια μέση δύναμη προσωπικού (βλέπε υπόδειγμα) 
Κατανομή προσωπικού σε δεκαετείς ζώνες ηλικιών 
Κατανομή προσωπικού σε διετείς ζώνες ηλικιών 
Κατανομή προσωπικού ανά ειδικότητα και ηλικία 
Μέσος όρος ηλικίας προσληφθέντων 
Κατανομή προσωπικού σε ζώνες ετών υπηρεσίας 
Κατανομή προσωπικού με βάση τις γραμματικές γνώσεις 
Πίνακας κινήσεως προσωπικού 

Δείκτες κινητικότητας προσωπικού (βλέπε υπόδειγμα) 
Μεταβολή ετήσιων δεικτών κίνησης προσωπικού 
Δείκτες απουσιών (βλέπε υπόδειγμα) 
Μέση υπερωριακή εργασία (βλέπε υπόδειγμα) 
Κατάσταση αμοιβών προσωπικού ανά ειδικότητα 
Δείκτες ασθενειών (βλέπε υπόδειγμα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης δεν είναι απλά μηχανογράφηση. Είναι η 
διεύθυνση που έχει επιφορτισθεί με το έργο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 
συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος της Διοίκησης. 

8.1 Εισαγωγή 

Ενα Σύστημα Πληροφόρησης πρέπει να παρέχει στα στελέχη πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, ώστε επι τη βάσει της σωστής 
πληροφόρησης να παίρνουν σωστές αποφάσεις. 

Ενα πληροφοριακό σύστημα που έχει σαν στόχο τη διαδικασία υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων δεν είναι απλά εξοπλισμός, λογισμικό και πληροφορίες. 
Προϋποθέτει δέσιμο των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, ευαισθησία στις 
ανάγκες της διοίκησης και συντονισμό των διαφορετικών αλλά αλληλοεξαρτώμενων 
διευθύνσεων της επιχείρησης. 

Είναι λάθος να νομίζεται ότι αυτές οι ιδέες και οι στόχοι είναι νέοι και 
προέκυψαν από τη χρήση των υπολογιστών. Αντίθετα πάνω σε αυτές τις αρχές πρέπει 
να βασίζεται ένα σωστό Σύστημα Πληροφόρησης Διοίκησης μηχανογραφημένο ή όχι 
[70]. 

8.1.1 Πως λειτουργεί μία επιχείρηση 

Υπεραπλουστεύοντας μία επιχείρηση είναι διοίκηση, προσωπικό και 
ενέργειες. 

Τα τρία επίπεδα της διοίκησης παίρνουν αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν την 
πορεία της επιχείρησης. 

Το προσωπικό εκτελεί τις λειτουργίες που καθορίζουν τα στελέχη. 
Αυτές οι λειτουργίες μηχανογραφικά γίνονται εγγραφές και είναι το πρώτο 

επίπεδο άντλησης πρωτογενών πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και 
επεξεργάζονται σε μιά διαδικασία που λέγεται επεξεργασία εγγραφών. 

Αυτή η επεξεργασία των εγγραφών σχετίζεται με το χαμηλότερο επίπεδο της 
διοίκησης, το λειτουργικό (τμήματα). Στο επίπεδο αυτό λαμβάνουν χώρα οι 
λειτουργίες που προαναφέρθηκαν και εκεί συλλέγονται. Παρ' ότι πολλές από τις 
εγγραφές αυτές είναι χρήσιμες γιά τα υψηλότερα διοικητικά επίπεδα, δεν είναι 
αρκετές γιά υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων. 

Ανερχόμενοι στην ιεραρχία, γιά τη λήψη μιας απόφασης που αφορά στην 
επίλυση ενός προβλήματος και στον έλεγχο των λειτουργιών της επιχείρησης, 
χρειάζονται επεξεργασμένες πληροφορίες που αφορούν περισσότερα από ένα 
υποσυστήματα [68]. 

Επομένως πέρα από συλλογή και επεξεργασία ένα πληροφοριακό σύστημα 
φροντίζει και γιά την επικοινωνία των διαφόρων υποσυστημάτων μεταξύ τους. 
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8.1.2 Το σύστημα πληροφόρησης 

Κάθε στέλεχος έχει τον δικό του προσωπικό τρόπο λειτουργίας. Δύο στελέχη 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες δεν είναι απαραίτητο να ερμήνευαν κάποια γεγονότα με 
τον ίδιο τρόπο. 

Παρ' όλες τις διαφορές τα στελέχη σε συγκεκριμένες θέσεις της διοικητικής 
βαθμίδας ζητούν τα ίδια επίπεδα πληροφόρησης γιά την υποβοήθηση τους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Επομένως έργο της διεύθυνσης πληροφόρησης στη διαδικασία σχεδιασμού και 
υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος είναι : 

Καταγραφή των αποφάσεων που λαμβάνονται στα διάφορα διοικητικά 
επίπεδα και κυρίως των πληροφοριών που χρειάζονται γιά τις 
αποφάσεις αυτές. 
Καθορισμός των πρωτογενών πληροφοριών που επεξεργασμένες θα 
δόσουν τις πληροφορίες στη μορφή που τις θέλει η διοίκηση. 

Γιά τον επιτυχή σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης 
απαιτείται ο διευθυντής πληροφόρησης να έχει καλές γνώσεις γιά τη λειτουργία όλων 
των διευθύνσεων της επιχείρησης και να γνωρίζει τους στόχους και απαιτήσεις της 
διοίκησης [71]. 

8.2 Το Τμήμα Σχεδιασμού - Ανάπτυξης 

Το τμήμα σχεδιασμού - ανάπτυξης είναι επιφορτισμένο με το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των νέων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και των αλλαγών στα 
υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα. 

Το έργο του υπευθύνου είναι βασικά η διαχείριση των έργων υπό εξέλιξη. 

Βασικό εργαλείο στα χέρια του είναι ένα καλοσχεδιασμένο και λειτουργικό 
σύστημα παρακολούθησης έργων ώστε να μπορεί : 

Να ενημερώνει τους χρήστες όταν αναθέτουν κάποιο έργο σχετικά με 
το πότε θα είναι έτοιμο, πόσο θα κοστίσει και τι ακριβώς θα 
παραλάβουν όταν τελειώσει το έργο. 
Να δίνονται σωστά προτεραιότητες με βάση τις προτεραιότητες της 
επιχείρησης. 
Να δίδονται στη διοίκηση αξιόπιστα προϋπολογιστικά στοιχεία γιά το 
κόστος των απαιτήσεων των χρηστών ώστε να μπορεί να αξιολογεί 
καλύτερα τι συμφέρει να γίνει και xt όχι. 
Να έχει διαθέσιμα κάθε στιγμή λεπτομερή στοιχεία γιά το έργο που 
επιτελεί η μηχανογράφηση, πού διαθέτει το χρόνο της και τι 
προγραμματίζει γιά το μέλλον. 
Να οργανώνεται και να τεκμηριώνεται καλύτερα το έργο του κάθε 
στελέχους της μηχανογράφησης, ώστε μακροπρόθεσμα να μπορεί να 
γίνει πιό αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης του καθενός και να 
δίνεται κατάλληλη κατεύθυνση στη σταδιοδρομία του. 
Να δημιουργείται ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, εφ' όσον είναι 
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αποδεδειγμένο ότι ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος σε ένα περιβάλλον 
που δεν χαρακτηρίζεται από αρκετά ικανοποιητικό βαθμό οργάνωσης. 

Προτείνεται ένα σύστημα παρακολούθησης έργων μηχανογράφησης το οποίο 
έχει λειτουργήσει με επιτυχία σε αρκετές μηχανογραφήσεις και το οποίο μπορεί να 
εφαρμοσθεί σε όλες τις υπό εξέταση επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δικό τους τμήμα 
μηχανογράφησης [69]. 

Ολες οι εργασίες τις οποίες εκτελούν τα μέλη της μηχανογράφησης 
χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται ο 
προϋπολογισμός τους : 

Σαν ΕΡΓΑ χαρακτηρίζονται οι εργασίες εκείνες που έχουν σαφείς και 
συγκεκριμένους στόχους και είναι κάποιου σημαντικού μεγέθους. 
Τα ΕΡΓΑ έχουν δικό τους ανεξάρτητο προϋπολογισμό και απολογισμό. 
Ολες οι μικρές εργασίες που προκύπτουν ομαδοποιούνται με βάση τη 
φύση τους σε κατηγορίες που χαρακτηρίζονται σαν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. 
Οι Λογαριασμοί αυτοί προϋπολογίζονται ο καθένας σαν σύνολο γιά μία 
περίοδο και όχι η κάθε μικρή εργασία που θα ενταχθεί σε αυτόν 
χωριστά. 

Στα ΕΡΓΑ εντάσσονται : 

Μεγάλες Συντηρήσεις 
Βελτιώσεις 
Νέες Εφαρμογές 

Στους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ εντάσσονται : 

Εκμετάλευση 
Μικρές Συντηρήσεις 
Προμελέτες 
Εκπαίδευση 
Διάφορες μικρές εργασίες 
Νεκροί χρόνοι 
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Επί μέρους δραστηριότητες που μπορούν να αναλύονται τα Εργα και οι 
Λογαριασμοί είναι : 

Μελέτη Σκοπιμότητας / Διερεύνηση Προβλήματος 
Ανάλυση / Σχεδιασμός 
Προγραμματισμός / Ελεγχος 
Απογραφή 
Παράλληλος Επεξεργασία 
Ανάπτυξη χειρογραφικού συστήματος 
Εκπαίδευση 
Διαχείριση Εργου 
Τεκμηρίωση / Εγκατάσταση 

Οι αρχές λειτουργίας είναι γιά ΕΡΓΑ : 

Με την έναρξη ενός έργου καταστρώνεται ένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΡΓΟΥ. Εδώ αναφέρονται οι δραστηριότητες που αναμένεται να 
απαιτηθούν γιά την υλοποίηση του έργου και οι οποίες θα πρέπει να 
αναλυθούν σε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΥ. Στο Γενικό Σχέδιο 
Εργου συγκεντρώνεται ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των 
Αναλυτικών. Είναι κατά κάποιον τρόπο ο "πρωτοβάθμιος" του Εργου. 
Το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ θα πρέπει να αναλύεται σε 
δραστηριότητες που δεν θα ξεπερνούν τις πέντε (5) ανθρωποημέρες 
(σε όσο μικρότερες ενότητες σπάσει ένα έργο τόσο καλύτερα 
ελέγχεται και έχει καλύτερες πιθανότητες ο απολογισμός να 
πλησιάζει τον προϋπολογισμό). Κάθε δραστηριότητα του Αναλυτικού 
σχεδίου θα κλείνει υποχρεωτικά ένα μήνα μετά το ξεκίνημα της. 

Η συλλογή του απολογισμού γίνεται επι τη βάσει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

Εχοντας δημιουργήσει αυτή την υποδομή μπορούν να αντληθούν οι εξής 
πληροφορίες από τον υπεύθυνο μηχανογράφησης γιά καλύτερο προγραμματισμό αλλά 
και παρακολούθηση της πορείας κάθε έργου και κάθε εργαζομένου : 

Συγκεντρωτική κατάσταση έργου, όπου θα φαίνονται ανά έργο όλες οι 
ανοικτές και τελειωμένες δραστηριότητες με προϋπολογισμό, 
απολογισμό και ποσοστό απόκλισης. Σύνολα θα δίνονται γιά όλο το 
τμήμα. 
Αναλυτική κατάσταση έργου, όπου θα φαίνονται ανά έργο και 
αναλυτική δραστηριότητα όλες οι ανοικτές και τελειωμένες 
δραστηριότητες με προϋπολογισμό, απολογισμό και ποσοστό 
απόκλισης. Σύνολα θα δίνονται γιά όλο το έργο. 
Προϋπολογισμός. Θα μπορεί να δίνονται όλες οι δραστηριότητες που 
έχουν προγραμματιστεί γιά κάποιο χρονικό διάστημα. 
Απασχόληση προσωπικού ανά δραστηριότητα. Θα μπορεί να 
παρακολουθείται το ποσοστό του χρόνου που απασχολείται κάθε 
στέλεχος σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία και οι 
αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό των έργων ανά δραστηριότητα και 
στο σύνολο. Σύνολα θα δίνονται γιά όλο το τμήμα. 
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8.3 Το Τμήμα Εκμετάλευσης 

Το τμήμα εκμετάλευσης είναι υπεύθυνο γιά τη λειτουργία των εφαρμογών που 
έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί από το τμήμα ανάπτυξης και τους χρήστες και έχουν 
ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία [72]. 

Οι βασικές λειτουργίες είναι : 

Υποστήριξη των χρηστών 
Συντήρηση Αρχείων 
Χειρισμός Συστήματος 

8.3.1 Υποστήριξη των χρηστών 

Οι χρήστες όση εξοικείωση και αν έχουν με το μηχανογραφικό σύστημα, 
έρχονται στιγμές που χρειάζονται υποστήριξη από κάποιον μηχανογράφο γιά να 
ανταπεξέλθουν χειριστικές δυσκολίες. 

Είναι καθημερινό το φαινόμενο μιας κατάστασης που δεν εκτυπώθηκε ή μιας 
οθόνης ή ενός εκτυπωτή που "κολησε". 

Επίσης σε διαδικασίες που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα 
(κλεισίματα περιόδων) είναι συνεχής η ανάγκη υποστήριξης των χρηστών. 

8.3.2 Συντήρηση αρχείων 

Τα δεδομένα που βγάζει το σύστημα πληροφόρησης γιά να είναι χρήσιμα 
πρέπει να είναι αξιόπιστα. 

Πρωταρχικό μέλημα του τμήματος εκμετάλευσης είναι να είναι σωστά τα 
δεδομένα που εμφανίζονται και κατ' επέκταση στα αρχεία. 

Πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να εκτελούνται διαδικασίες ελέγχου της 
αξιοπιστίας των δεδομένων και αν υπάρχει πρόβλημα να διορθώνεται με 
μηχανογραφικές διαδικασίες. 

Συνήθως προβλήματα υπάρχουν σε σωρευτικά αρχεία που γιά διάφορους 
λόγους δεν συμφωνούν με τις αναλυτικές εγγραφές, είναι όμως απαραίτητα γιά την 
άμεση άντληση πληροφοριών. 
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8.3.3 Χειρισμός συστήματος 

Το μηχανογραφικό σύστημα ειδικά αν είναι κάποιου μεγέθους έχει ανάγκη από 
συνεχή παρακολούθηση. 

Μερικές από τις καθημερινές εργασίες του χειριστή είναι : 

Κάποιος εκτυπωτής δεν έχει χαρτί και σταμάτησε να τυπώνει χωρίς 
να το προσέξει ο υπεύθυνος χρήστης. 
Επεσε το ρεύμα και θα πρέπει να ξεκινήσει το σύστημα από το σημείο 
που είχε σταματήσει. 
Κάποιο αρχείο θέλει μεγάλωμα. 
Πολλές μεγάλες διαδικασίες δεν ενεργοποιούνται από τους χρήστες 
γιά λόγους ασφαλείας άλλα από το χειριστή. 
Πρέπει να παρθεί Backup του συστήματος γιά ασφάλεια. 
Κάποιος χρήστης προσπαθεί να δει πληροφορίες που δεν του 
επιτρέπεται κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

9.1 Εισαγωγή 

Αναλύοντας διάφορες παραγωγικές επιχειρήσεις στο χώρο των προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης είναι άξιο προβληματισμού γιατί μερικές επιχειρήσεις έχουν 
αξιοζήλευτη επιτυχία, άλλες απλά επιβιώνουν, ενώ άλλες είναι αποτυχημένες. 

Σίγουρα η Γενική Διεύθυνση έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της ευθύνης γιά την 
επιτυχία ή την αποτυχία της επιχείρησης. Παρατηρώντας τους επιτυχημένους και 
τους αποτυχημένους Γενικούς Διευθυντές κάποιες διαφορές είναι εμφανείς [79]: 

Οι επιτυχημένοι διευθυντές δουλεύουν σκληρά γιά να δώσουν τις κατευθύνσεις 
και να επιλέξουν τις δραστηριότητες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθεί η 
επιχείρηση στο παρόν και το μέλλον. Οι αποτυχημένοι είναι τόσοι 
απασχολημένοι να "σβύνουν φωτιές" και να ασχολούνται με διαδικαστικές 
λεπτομέρειες που χάνουν την ουσία του πού βρίσκεται η επιχείρηση και πού 
πηγαίνει [81]. 
Οι επιτυχημένοι δίνουν έμφαση στην χάραξη μιας στρατηγικής γιά την 
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης την οποία υλοποιούν μέσα από 
συγκεκριμένες πολιτικές. Οι αποτυχημένοι σπάνια έχουν κάποιο συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης το οποίο και να ακολουθούν συστηματικά [75]. 
Οι επιτυχημένοι προβληματίζονται, αναζητούν και κατανοούν την αγορά μέσα 
στην οποία κινείται η επιχείρηση, ποιοί είναι οι πελάτες και γιατί η αγορά 
χρειάζεται τα προϊόντα τους. Οι αποτυχημένοι έχουν πολύ μικρή κατανόηση 
των "πως" και "γιατί" της αγοράς [76]. 

Οι επιτυχημένοι κατορθώνουν και δημιουργούν όλη την υποδομή που 
χρειάζεται γιά την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης. Οι 
αποτυχημένοι δείχνουν να εμμένουν σε εσωτερικά προβλήματα και διαδικασίες 
ελέγχου. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο να λύνουν προβλήματα από το να 
αναζητούν ευκαιρίες και αποτελέσματα [78]. 

Ο σημαντικώτερος ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης είναι να βάζει τις 
κατευθύνσεις σχετικά με [80]: 

Ποιες νέες αγορές να ασχοληθεί η επιχείρηση, ποιες να εγκαταλείψει 
και ποιες να συνεχίσει 
Μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους 
Κατανομή πόρων στις διάφορες Διευθύνσεις και λειτουργίες 
Αναζήτηση και αξιολόγηση ευκαιριών συγχώνευσης και εξαγοράς 
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9.2 Ο Σκοπός της Επιχείρησης 

Είναι σημαντικό να έχει κάποιο σκοπό η επιχείρηση που είναι ο λόγος 
ύπαρξης της. 

Ο σκοπός είναι ένας μακροπρόθεσμος οραματισμός του τι σκοπεύει να κάνει 
η επιχείρηση και τις αγορές και τους πελάτες που στοχεύει να εξυπηρετήσει. 

Ο σκοπός αυτός μπορεί να είναι γενικός όσον αφορά τα προϊόντα, τις αγορές 
και τους πελάτες, πρέπει όμως να είναι πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά τη φύση και 
το χαρακτήρα των επιχειρηματικών ενδιαφερόντων της επιχείρησης. 

Ο σκοπός μιας επιχείρησης δεν γίνεται γιά δημόσιες σχέσεις αλλά γιά να 
καθοδηγήσει επιχειρηματικές ενέργειες. Γιά το λόγο αυτό πρέπει να είναι 
συγκεκριμένος. _ 

9.3 Οι Στόχοι της Επιχείρησης 

Είναι μία αναφορά σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που στοχεύει να επιτύχει 
η επιχείρηση υλοποιώντας το σκοπό της. 

Οι στόχοι πρέπει να συσχετίζουν το περιβάλλον με την επιχείρηση και 
χωρίζονται σε : 

Εξωτερικούς. Είναι η επιθυμητή επίδραση στους πελάτες από άποψη 
ικανοποίησης, απόδοσης των προϊόντων και ικανοποίησης προσωπικών 
και κοινωνικών επιθυμιών και αναγκών 

Εσωτερικούς. Η επιθυμητή απόδοση και τα αποτελέσματα της 
επιχείρησης. Ητοι μερίδιο της αγοράς, ρυθμός ανάπτυξης, ποσοστό 
κερδών, ρευστότητα, απόδοση της επένδυσης κλπ. 

Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους γίνεται το έργο του ελέγχου πιό εύκολο 
γιατί τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα και μπορούν να μετρηθούν. Ετσι 
υπάχρουν καλύτερες πιθανότητες ότι [91]: 

Πόροι μπορούν και θα διατεθούν γιά την επίτευξη τους 
Μπορούν να συμφωνηθούν προτεραιότητες και καταληκτικές 
ημερομηνίες 
Μπορεί να κατανεμηθούν ευθύνες γιά την επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων 

Οι στόχοι γιά να είναι αποτελεσματικοί πρέπει : 
Να δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
Να μπορούν να μετρηθούν 
Να συμφωνούν με το χαρακτήρα της επιχείρησης 
Να είναι πραγματικά η βάση γιά επιχειρηματικές ενέργειες και να 
λειτουργούν σαν σημεία αναφοράς σε επιχειρηματικές αποφάσεις 
Να είναι η βάση γιά την περιγραφή των θέσεων εργασίας μέσα στην 
επιχείρηση και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν 
Να δίνουν το μέτρο επιτυχίας 
Να είναι το στάνταρ βάσει του οποίου άτομα και ομάδες θα κριθούν 
κατά πόσο έκαναν καλή δουλειά ή όχι 
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9.3.1 Μακροπρόθεσμοι στόχοι 

Ρυθμός πωλήσεων, ρυθμός αύξησης και στόχοι προβολής - προώθησης 
γιά τη δημιουργία μιας βιώσιμης βάσης πελατών και αγορά γιά τα 
προϊόντα της επιχείρησης 
Τεχνολογικοί στόχοι γιά να παραμείνουν τα προϊόντα σύγχρονα και 
ανταγωνιστικά 
Στόχοι κερδών και οικονομικοί γιά να δημιουργηθούν τα κεφάλαια που 
είναι απαραίτητα να συνεχίσει να παράγει η επιχείρηση 
Στόχοι απόδοσης ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική όσον αφορά το 
κόστος η επιχείρηση 
Στόχοι εξεύρεσης πόρων ώστε να έχει στη διάθεση της η επιχείρηση 
άτομα, κεφάλαια και υλικά απαραίτητα γιά τη λειτουργία της 
Στόχοι κοινωνικής προσφοράς ώστε να συμβαδίζει η επιχείρηση με τις 
προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και να είναι η διεύθυνση σε συνεχή 
εγρήγορση σε θέματα ευαίσθητα γιά το κοινωνικό σύνολο 

9.3.2 Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να συμφωνούν με τους μακροπρόθεσμους 
και να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

Να αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους μακροπρόθεσμους στόχους 
Να μπορούν να μετρηθούν και να δίνουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε 
στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων 
Να δίνουν χρονικά περιθώρια υλοποίησης 
Να μην είναι αλληλοσυγκρουόμενοι 
Να είναι ρεαλιστικοί λαμβάνοντας υπ' όψη τις δυνατότητες της 
επιχείρησης, την αγορά και τον ανταγωνισμό 
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9.4 Επιχειρησιακή στρατηγική 

Η στρατηγική δείχνει πώς η διοίκηση επέλεξε να επιτύχει τους στόχους της 
επιχείρησης [85]. 

Η στρατηγική πρέπει να καλύπτει τους τέσσερις βασικώτερους 
προβληματισμούς της διοίκησης : 

Την επιλογή προϊόντων, αγορών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που η επιχείρηση θα ξεκινήσει, θα παραμείνει και θα αποχωρήσει [86] 
Πώς οι διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης θα δεθούν και θα 
συντονισθούν ώστε να κάνουν ένα λειτουργικό σύνολο 
Τι προτεραιότητες και κατευθύνσεις θα πρέπει να προσεχθούν στην 
κατανομή των πόρων στα προϊόντα, τις διευθύνσεις και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
Πώς σκοπεύει να ανταγωνιστεί η επιχείρηση σε κάθε μία από τις 
δραστηριότητες στις οποίες θα αναμιχθεί 

9.5 Επιχειρησιακή Πολιτική 

Ο όρος πολιτική αναφέρεται σε οργανωτικές μεθόδους, διαδικασίες, κανόνες 
και διοικητικές πρακτικές οι οποίες συνδέονται με τη μετάφραση του στρατηγικού 
σχεδίου σε αποτελέσματα. Οι πολιτικές είναι εσωτερικές οδηγίες γιά την υλοποίηση 
της στρατηγικής. 

9.6 Σχέση Σκοπού, Στόχων, Στρατηγικής και Πολιτικής 

Ο σκοπός υπογραμμίζει την αποστολή της επιχείρησης προς τους πελάτες 
και την κοινωνία. 

Οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι δίνουν τις προτεραιότητες και 
δεσμεύουν την επιχείρηση στην επίτευξη κάποιων αποτελεσμάτων. 

Η στρατηγική δείχνει πώς ακριβώς τα επιθυμητά αποτελέσματα θα 
επιτευχθούν. 

Η πολιτική αναφέρεται στην υλοποίηση της στρατηγικής. 

9.7 Η Διοίκηση της Στρατηγικής 

Οι στρατηγικές λειτουργίες της Γενικής Διεύθυνσης μπορούν να αναλυθούν σε 
τέσσερις συγκεκριμένες και σαφώς διακεκριμένες κατηγορίες : 

Στρατηγικός σχεδιασμός 
Υλοποίηση στρατηγικής 
Μέτρηση απόδοσης στρατηγικής 
Αξιολόγηση στρατηγικής 

9.7.1 Στρατηγικός σχεδιασμός 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα προβληματισμού γιά την 
επιχείρηση, εάν κάνει τα σωστά πράγματα και πώς θα μπορούσε να κάνει 
αποτεσματικότερα αυτά που κάνει. 
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Αποσκοπεί να μετακινήσει την επιχείρηση προς τη σωστή κατεύθυνση, στο 
σωστό χρόνο, να θέσει σωστές προτεραιότητες και να βρει πόρους γιά να τα 
υλοποιήσει. 

Αναλυτικώτερα ο χρόνος και η προσοχή του Γενικού Διευθυντή πρέπει να είναι 
συνεχώς στραμένος σε θέματα όπως [82]: 

Διερεύνηση ευκαιριών να δημιουργήσει και να μπει σε νέες αγορές 
Να δημιουργήσει νέα και βελτιωμένα προϊόντα 
Να βρει καλύτερους τρόπους να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των πελατών 
Να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους από το περιβάλλον και τον 
ανταγωνισμό 
Να αποφασίσει πότε και πώς θα αλλάξει αντικείμενο 
Να επιλέξει ποιες δραστηριότητες να εγκαταλείψει , ποιες να 
συνεχίσει_και ποιες να αρχίσει 

9.7.2 Υλοποίηση στρατηγικής 

Το στάδιο της υλοποίησης είναι κυρίως διοικητικό. Περιλαμβάνει δε τις 
λειτουργίες [73]: 

Να οργανώσει και να συντονίσει όλες τις διευθύνσεις της επιχείρησης 
ώστε να υποβοηθηθεί η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 
Να προσπαθήσει να τελειοποιήσει και να κάνει ανταγωνιστική την 
εσωτερική δομή της επιχείρησης στην υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδίου 
Να κατευθύνει τους πόρους και την ενεργητικότητα της επιχείρησης 
στην επίτευξη των στόχων και στη βελτίωση της απόδοσης 
Να εφεύρει και να υλοποιήσει πολιτικές, διαδικασίες και εσωτερικούς 
ελέγχους 
Να βεβαιωθεί ότι οι καθημερινές εργασίες λειτουργούν ομαλά και η 
επιχείρηση λειτουργεί σωστά 

Πολλοί Γενικοί Διευθυντές αναρωτιούνται τι είναι σημαντικώτερο ο 
στρατηγικός σχεδιασμός ή η υλοποίηση ; 

Μία επιχείρηση όσο αποτελεσματική και καλοδιοικούμενη και αν είναι δεν 
μπορεί να είναι επιτυχημένη κάνοντας λάθος πράγματα. 
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9.7.3 Μέτρηση απόδοσης στρατηγικής 

Η λήψη έγκαιρης, σωστής και πλήρους πληροφόρησης σχετικά με τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και τις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού είναι ένα 
μέρος της στρατηγικής διοίκησης [74]. 

Η απόδοση της επιχείρησης πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά και σε βάθος. 
Η πληροφόρηση δείχνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης του στρατηγικού 

σχεδίου και το βαθμό επίτευξης των στόχων. Αποκλίσεις από το σχέδιο πρέπει να 
εντοπιστούν και να υπάρξουν διορθωτικά μέτρα [88]. 

9.7.4 Αξιολόγηση στρατηγικής 

Τα κεντρικά σημεία στην αξιολόγηση της στρατηγικής είναι : 
Επανεξέταση γιατί επιλέχθηκε η υπάρχουσα στρατηγική 
Εντοπισμός εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που πιθανόν να 
κάνουν αναγκαία την αλλαγή της στρατηγικής 
Επανέλεγχος ευκαιριών και κινδύνων από το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης 
Επαναξιολόγηση εσωτερικών αδυναμιών, δυνατοτήτων και περιορισμών 
δυναμικού 
Προβληματισμός γιά αποφάσεις υψηλού κινδύνου (και υψηλής 
απόδοσης) και γιά το χρονικό προγραμματισμό 
Απόφαση αν και πώς θα πρέπει να αλλαχθεί η στρατηγική υπό το 
πρίσμα των τρεχουσών και μελλοντικών αναμενόμενων συνθηκών 

9.8 Υποβοήθηση στη Λήψη Αποφάσεων 

Ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης όπως περιγράφηκε στις προηγούμενες 
παραγράφους είναι πολύ δυναμικός και δυναμικός πρέπει να είναι ο τρόπος και τα 
εργαλεία άντλησης πληροφοριών γιά υποβοήθηση στο έργο λήψης αποφάσεων. 

Η Γενική Διεύθυνση όντας στην κορυφή της πυραμίδας, πρέπει να μπορεί να 
αξιολογήσει την εικόνα της επιχείρησης μέσα σε μισή ώρα. Κάτι τέτοιο όπως είναι 
φυσικό δεν μπορεί να γίνει μέσα από σελίδες πληροφόρησης, η οποία μπορεί να είναι 
πολύ χρήσιμη γιά τα άλλα στελέχη, αλλά μέσα από ένα φύλλο χαρτί το οποίο θα 
περιέχει όλη την εικόνα της επιχείρησης [87]. 

Ο Γενικός Διευθυντής μιας παραγωγικής επιχείρησης ενδιαφέρεται γιά τρία 
πράγματα : 

Τι πούλησε η επιχείρηση 
Τι εισέπραξε 
Τι παρήγαγε 

Ενα φύλλο χαρτί με τη μορφή των καταστάσεων πληροφόρησης διοίκησης 
(βλέπε δείγματα) το οποίο θα έχει ημερήσια οττοιχεία με σωρευτικά από αρχή του 
μηνός και ένα δεύτερο με μηνιαία και σωρευτικά από την αρχή του έτους, είναι ότι 
χρειάζεται η Γενική Διεύθυνση πριν να αρχίσει να ανατρέχει στις επί μέρους 
λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να αντληθούν από την πληροφόρηση των λοιπών 
Διευθύνσεων που ήδη περιγράφηκαν [83]. 
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Πέρα από αυτή την πληροφορία και όποιες άλλες καταστάσεις κρίνει ότι 
χρειάζεται η διοίκηση, στην περίπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων χρειάζεται κάτι 
πιό δυναμικό. Κάτι που με απλούς χειρισμούς θα μπορεί να παίξει και ξεκινώντας από 
την κορυφή της πυραμίδας να κατέβει στο βάθος που επιθυμεί [77]. 

Ηδη υπάρχουν τέτοια εργαλεία στην αγορά πληροφορικής ειδικά γιά 
Πληροφοριακά Συστήματα Στελεχών (Executive Information Systems - EIS). 

Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν με τη λογική που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 
Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Πωλήσεων - Ανάλυση Πωλήσεων. Ενα δείγμα φαίνεται 
στην επόμενη σελίδα και αφορά μία επιχείρηση γαλακτοκομικών - φρέσκων χυμών. 

Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή των διαστάσεων, χωρίς περιορισμό στον 
αριθμό. Στο παράδειγμα οι διαστάσεις που επιλέχθηκαν είναι ο χρόνος, η γεωγραφική 
περιοχή και τα προϊόντα [90]. 

Το δεύτερο βήμα είναι το βάθος ανά διάσταση. Στο παράδειγμα και στη 
διάσταση Προϊόντα το βάθος είναι τρία (3). Π.χ. Ολα τα είδη - Γαλακτοκομικά -
Γάλατα - Πλήρες. Η' άλλο παράδειγμα Ολα τα είδη - Χυμοί - Φρέσκοι - Ροδάκινο. 

Το τελευταίο βήμα είναι η επιλογή των δεδομένων που θα εμφανίζονται. Στο 
παράδειγμα επιλέχθηκαν Πωλήσεις σε αξία (Στόχος και Πραγματοποίηση). 

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου (που σπάνια αλλάζει) και μπορεί να γίνει 
με κάποιο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφόρησης, ο Γενικός Διευθυντής έχει 
στη διάθεση του όλη την εικόνα της επιχείρησης (στο παράδειγμα πωλήσεις, αλλά 
θα μπορούσε να είναι παραγωγή ή ειπράξεις κ.ο.κ.) [84]. 

Μπορεί να κάνει συνδιασμούς επιλέγοντας σε κάθε διάσταση το επιθυμητό 
βάθος και συνδιάζοντας όσες διαστάσεις θέλει, άμεσα χωρίς να περιμένει και χωρίς 
βοήθεια. 

Στο παράδειγμα φαίνονται κάποιες επιλογές (π.χ. Φεβρουάριος 1991 - Θράκη 
- Χυμοί - Στόχος ή Μάρτιος 1990 - Πελοπόννησος - Χυμοί Μακράς Διαρκείας -
Παργματοποίηση κλπ.) [89]. 

Το αποτέλεσμα μπορεί να δοθεί είτε με τη μορφή πίνακα ή με κάποια από τις 
διαδεδομένες μορφές απεικόνισης επιχειρηματικών γραφικών παραστάσεων. 

Υπάρχει μία γενικότερη τάση στην αγορά πληροφορικής γιά αυτοδυναμία των 
χρηστών σε θέματα άντλησης πληροφοριών. Επειδή η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
γίνεται όλο και πιό περίπλοκη και η πληροφόρηση πρέπει να είναι δυναμική και να 
μπορεί να αλλάζει γιά να καλύψει τις απαιτήσεις της στιγμής [87]. 

Καλύπτοντας αυτή την ανάγκη και την αδυναμία του προσωπικού της 
μηχανογράφησης να ανταποκριθεί πολλοί κατασκευαστικοί οίκοι έχουν κατασκευάσει 
πολύ ισχυρά προϊόντα γιά EIS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

10.1 Αποτελέσματα Ερευνας Επιχειρήσεων 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας δεν είναι η απλή στατιστική καταγραφή 
κάποιων απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο και η εκ των υστέρω στατιστική 
αξιολόγηση τους. Οπως προκύπτει από την μέχρι τώρα ανάλυση, έπρεπε να 
συγκεντρωθούν ικανοποιητικές πληροφορίες και γιά την δομή των υπό εξέταση 
επιχειρήσεων, αλλά και γιά τις ανάγκες πληροφόρησης των διαφόρων διοικητικών 
επιπέδων. 

Σχετικά με την οργανωτική δομή, το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης δεν 
δίνει ποτέ την πραγματική ροή των πληροφοριών τα σημεία λήψης αποφάσεων, πότε 
και ποιών. Αυτό που είναι απαραίτητο να εντοπισθεί είναι το λειτουργικό 
οργανόγραμμα, το οποίο αντικατοπτρίζει την λειτουργική και όχι την τυπική δομή 
της κάθε επιχείρησης. 

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σημαντικό να εντοπισθεί 
ποιες είναι οι αποφάσεις, πότε παίρνονται, κάτω από ποιες συνθήκες και από ποιους, 
ποιες είναι οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες γιά τη λήψη κάθε απόφασης, 
αλλά και ποια είναι η ροή και η επεξεργασία των πληροφοριών, από την πρωτογενή 
δημιουργία τους μέχρι την επεξεργασμένη παρουσίαση τους, γιά την υποβοήθηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Οπως προκύπτει από τα ανωτέρω, έπρεπε να δαπανηθεί σημαντικός χρόνος 
σε κάθε επιχείρηση γιά καταγραφή και του λειτουργικού οργανογράμματος αλλά και 
των αναγκών πληροφόρησης είτε όπως αυτές απεικονίζονταν σε υπάρχουσες 
πληροφοριακές καταστάσεις, είτε όπως καταγράφηκαν από επαφές με τα στελέχη 
κάθε επιχείρησης. 

Από το σύνολο περισσοτέρων από τριάντα επιχειρήσεων με τις οποίες έγιναν 
επαφές γιά τη συλλογή των πληροφοριών, με τις δέκα έγινε μία ολοκληρωμένη 
ανάλυση του συνόλου της κάθε επιχείρησης, επαφές με στελέχη, καταγραφή του 
λειτουργικού οργανογράμματος (τυπικού και άτυπου) των αναγκών πληροφόρησης και 
των πηγών άντλησης τους. Οι υπόλοιπες είκοσι επιχειρήσεις διέθεσαν μειωμένο 
χρόνο γιά την καταγραφή και ανάλυση επί μέρους τμημάτων, πληροφορίες οι οποίες 
ήταν πολύ χρήσιμες γιά την πρόταση ενός όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικώτερου 
μοντέλλου. 

Από τις δέκα αυτές επιχειρήσεις οι τρεις είναι υποκαταστήματα πολυεθνικών, 
οι τρεις είναι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αγορασθεί από πολυεθνικές και οι 
τέσσερις είναι ελληνικές επιχειρήσεις. 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων οι τέσσερις είναι στο χώρο των καλλυντικών 
- απορρυπαντικών, οι τρείς τροφίμων, μία είδη παντοπωλείου, μία συναρμολογούμενα 
έπιπλα και μία ρούχα. 

Ο τζίρος τους κυμαίνεται από 1,5 έως 25 δις. 
Ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων ποκίλει από 50 έως 300 άτομα, καμμία 

δε δεν έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο. 

Γιά την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, 
έχει επισυναφθεί στα παραρτήματα το ερωτηματολόγιο. 
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10.1.1 Γενική διεύθυνση 

1 Με την ερώτηση αυτή έγινε προσπάθεια εντοπισμού του βαθμού οργάνωσης 
του πληροφοριακού συστήματος, μηχανογραφημένου ή μη. Γιά το λόγο αυτό η 
ερώτηση αποτελείται από τρία σκέλη, ώστε να καταγραφεί κατά πόσο η 
πληροφόρηση καλύπτει απλά την αυτοματοποίηση κάποιων χειρόγραφων διαδικασιών, 
αν προχωρά μέχρι την ουσιαστική πληροφόρηση των στελεχών ή αν καλύπτει τη 
διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης και υποβοήθησης λήψης στρατηγικών 
αποφάσεων. 

Ολες οι επιχειρήσεις έχουν καλύψει την αυτοματοποίηση των χειρόγραφων 
καθημερινών διαδικασιών, έκδοση παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ και Βασική 
Πληροφόρηση. 

Ολες έχουν καλύψει με μηχανογραφημένες ή μη διαδικασίες την Πληροφόρηση 
της Διοίκησης, αποτελέσματα ανά Κέντρο Κόστους/Κέρδους και Οικονομικό έλεγχο. 

Τρεις μόνο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα γιά την 
υποβοήθηση λήψης Στρατηγικών αποφάσεων, τη Διοίκηση και έλεγχο της 
Επιχείρησης (μία πολυεθνική και δύο ελληνικές επιχειρήσεις αγορασμένες από 
πολυεθνικές). Οι επιχειρήσεις αυτές πέραν από τις απλές πληροφοριακές 
καταστάσεις χρησιμοποιούν και ειδικά μηχανογραφικά συστήματα λήψης στρατηγικών 
αποφάσεων (Executive Information Systems) μέσα από τα οποία μπορεί η 
πληροφόρηση να παρουσιαστεί σε μορφή που να καλύπτει κατά περίπτωση τις 
συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. 

2 Ολες οι επιχειρήσεις έχουν μηχανογραφημένες διαδικασίες γιά την άντληση 
πληροφοριών γιά τη διοίκηση, αποτελεσμάτων ανά Κέντρο Κόστους/Κέρδους και 
Οικονομικό έλεγχο. 

Μόνο τρείς έχουν εξελίξει τη μηχανογράφηση τους ώστε να βοηθά στην 
Υποβοήθηση λήψης Στρατηγικών αποφάσεων, στη Διοίκηση και έλεγχο της 
επιχείρησης. 

3 Μόνο σε μία επιχείρηση λειτουργεί η μηχανογράφηση Συγκεντρωτικά. Με 
συγκεντρωτική μηχανογράφηση εννοείται η λειτουργία της μηχανογράφησης από το 
τη Διεύθυνση πληροφόρησης μέσω του τμήματος εκμετάλευσης απ' όπου γίνεται η 
πρωτογενής καταχώρηση των πληροφοριών και όχι από τους χρήστες στα σημεία που 
γενάται η πρωτογενής πληροφορία (π.χ. Αποθήκη Υλικών). 

4 Το σύνολο των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν εξωτερικούς συμβούλους σε 
θέματα φοροτεχνικά, νομικά και ποιοτικού ελέγχου. 

5 Τό σύνολο των επιχειρήσεων δεν έχουν άτομα από το προσωπικό 
επιφορτισμένα με τον εσωτερικό έλεγχο. Συνήθως και αυτή η λειτουργία γίνεται από 
εξωτερικούς συμβούλους ή στελέχη της μητρικής. 

6 Το σύνολο των επιχειρήσεων έχουν άτομα επιφορτισμένα με τον ποιοτικό 
έλεγχο της παραγωγής, τα οποία πλην μιας εξαιρέσεως αναφέρονται στη Διεύθυνση 
του Εργοστασίου. 

7 Σε πέντε επιχειρήσεις η Διεύθυνση Πληροφόρησης αναφέρεται στην 
Οικονομική Διεύθυνση, σε μία δε η Διεύθυνση Διοικητικού αναφέρεται στην Γενική 
Διεύθυνση (δεν υπάρχει Διευθυντής Διοικητικού). 
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8 Σε τέσσερις επιχειρήσεις υπάρχει Τμήμα νέων Προϊόντων το οποίο 
αναφέρεται στην Εμπορική Διεύθυνση (Μάρκετινγκ). 

9 Στις υπόλοιπες εταιρείες η ευθύνη γιά την εισήγηση νέων προϊόντων ανήκει 
στην Εμπορική Διεύθυνση πλην των Θυγατρικών πολυεθνικών όπου οι αποφάσεις γιά 
νέα προϊόντα δεν λαμβάνονται τοπικά. 

10 Από τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η Γενική Διεύθυνση οι : 
Ελεγχος Εταιρείας 
Στόχοι γιά Προϊόντα - Αγορές 
Καθορισμός Προτεραιοτήτων 
Κριτήρια Ελέγχου - Χρονικοί Στόχοι 

είναι μέσα στις τέσσερις σημαντικότερες. 
Ακολουθεί ο Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ειδικά γιά τις ελληνικές επιχειρήσεις 

εφ' όσον γιά τις πολυεθνικές και τις θυγατρικές οι αποφάσεις αυτές παίρνονται ή από 
τις μητρικές ή σε πάρα πολύ αραιά διαστήματα. 

Η συχνότητα πληροφόρησης γιά τις σημαντικότερες αποφάσεις είναι : 
Ελεγχος Εταιρείας Μήνας ή ημέρα (πολύ εποχιακά είδη) 
Στόχοι γιά Προϊόντα - Αγορές Μήνας 
Καθορισμός Προτεραιοτήτων Μήνας 
Κριτήρια Ελέγχου - Χρονικοί Στόχοι Μήνας 

Ο αριθμός των χρήσεων που απαιτείται γιά το σύνολο των αποφάσεων είναι 
τουλάχιστον δύο, οι δε πηγές πληροφόρησης γιά τους Στόχους γιά Προϊόντα -
Αγορές είναι Μικτές, ενώ γιά το σύνολο των σημαντικών αποφάσεων που 
προαναφέρονται είναι το Εσωτερικό περιβάλλον. 

11 Οι πηγές πληροφόρησης έχουν να κάνουν με τη φύση της επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις σε Ολιγοπωλειακές αγορές, αξιολόγησαν με χαμηλή 
προτεραιότητα στις αποφάσεις τους τις ενέργειες του Ανταγωνισμού. Ο 
Ανταγωνισμός είναι σημαντικός γιά αποφάσεις σχετικές με : 

Στόχους γιά Προϊόντα Αγορές και 
Κριτήρια Ελέγχου - Χρονικοί Στόχοι 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν (πλην μιας εξαιρέσεως) στο σύνολο 
τους τις επιχειρήσεις σε αποφάσεις όπως : 

Στόχοι γιά Προϊόντα - Αγορές και 
Καθορισμός Προτεραιοτήτων 

Το Παραγωγικό δυναμικό είναι σημαντικό γιά το σύνολο των επιχειρήσεων 
(πλην δύο εξαιρέσεων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εποχιακούς εργάτες και 
ανειδίκευτο προσωπικό) γιά το σύνολο των αποφάσεων πλην του Ελέγχου της 
Εταιρείας. 

Τα Αποτελέσματα σε όλους τους συνδιασμούς : 
Εταιρεία / Κέντρο 
Προϊόν / Οίκος 
Πελάτης / Επάγγελμα 
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Γεωγραφικές περιοχές 
αξιολογήθηκαν μεταξύ των τριών πρώτων για το σύνολο των αποφάσεων, πλην μιας 
επιχείρησης όπου η διανομή των προϊόντων γίνεται μέσω τρίτου, με αποτέλεσμα οι 
πληροφορίες αυτές να μην επηρεάζουν το σύνολο της επιχείρησης, αλλά κυρίως 
αποφάσεις σχετικές με τους Στόχους γιά Προϊόντα - Αγορές. 

10.1.2 Εμπορική διεύθυνση (μάρκετινγκ και πωλήσεις) 

1 Το στάδιο εξέλιξης του πληροφοριακού συστήματος γιά το σύνολο των υπό 
εξέταση εταιρειών έχει φθάσει στην Πληροφόρηση Διοίκησης, Στατιστική 
Πληροφόρηση, Ελεγχο Πωλήσεων, Προβλέψεις ... 

2 Και η Μηχανογράφηση γιά το σύνολο των επιχειρήσεων έχει φθάσει στο ίδιο 
επίπεδο. 

3 Σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχει συντονιστής Πωλήσεων. 

4 Μία επιχείρηση έχει επιλεκτική διανομή, μία συνδιασμό επιλεκτικής και 
ευρείας διανομής και οι υπόλοιπες έχουν ευρεία διανομή. 

5 Πέντε επιχειρήσεις έχουν δικό τους τμήμα προώθησης και πέντε 
χρησιμοποιούν τρίτους. 

6 Πέντε επιχειρήσεις έχουν μία αναλογία 70 - 30 % μεταξύ προσωπικών και 
τηλεφωνικών παραγγελιών, δύο σχέση 30 - 70 %, δύο λειτουργούν 100 % με 
προσωπική πώληση και μία λειτουργεί με καταστήματα franchise (καταστήματα 
τρίτων που χρησιμοποιούν τη φίρμα της). 

7 Τρείς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αποκλειστικά τρίτους γιά την πώληση των 
προϊόντων τους, πέντε χρησιμοποιούν συνδιασμό τρίτων και προσωπικού τους, δύο δε 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά το προσωπικό τους. 

8 Από τις πέντε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συνδιασμό τρίτων και 
πωλητών, η σχέση ιδίων προς τρίτους κυμαίνεται από 65 - 35 % έως 80 - 20 %. 

9 Δύο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αποκλειστικά εταιρεία διανομών, πέντε 
αποκλειστικά με δικά τους μέσα, τρείς δε έχουν δικά τους μέσα αλλά χρησιμοποιούν 
και πρακτορείο, ταχυδρομείο και εταιρεία διανομών. 

10 Σε πέντε επιχειρήσεις ο πωλητής είναι υπεύθυνος και γιά την είσπραξη. 

11 Οι έξη επιχειρήσεις λαμβάνουν υπ' όψιν τον τρόπο πληρωμής του πελάτη στον 
υπολογισμό της προμήθειας. 

12 Οκτώ επιχειρήσεις έχουν στο προσωπικό τους συμβούλους Προώθησης, 
Πωλήσεων και Διανομών. 

13 Ολες οι επιχειρήσεις έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. 

14 Το ποσοστό εξαγωγών κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 %. 
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15 Οι έξη σημαντικώτερες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Εμπορική 
Διεύθυνση είναι : 

Επιλογή αγορών 
Επιλογή Προϊόντων 
Κανάλια Προώθησης - Πώλησης 
Κανάλια Διανομής 
Πολιτική Τιμών - Εκπτώσεων 
Αναθεώρηση Πλάνου Πωλήσεων 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προβληματίζονται και γιά την Πολιτική Αμοιβών 
Πωλητών, κάτι που γιά τις πολυεθνικές είναι δεδομένο. Οι επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τρίτους γιά τη διανομή των προϊόντων τους έδειξαν ότι δεν τους 
ενδιαφέρουν τα Κανάλια Διανομής, αντίθετα είχαν σε υψηλή προτεραιότητα τα 
Κανάλια Προώθησης. _ 

Η συχνότητα πληροφόρησης γιά τις σημαντικότερες αποφάσεις είναι : 
Επιλογή αγορών Μήνας, Εξάμηνο ή Χρόνος 
Επιλογή Προϊόντων Μήνας 
Κανάλια Προώθησης - Πώλησης Μήνας ή Τρίμηνο 
Κανάλια Διανομής Μήνας ή Εξάμηνο 
Πολιτική Τιμών - Εκπτώσεων Μήνας, Τρίμηνο ή Ετος 
Αναθεώρηση Πλάνου Πωλήσεων Εξάμηνο ή Ετος 

Η πληροφόρηση γιά λήψη των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται να καλύπτει 
δύο χρήσεις πλην της επιλογής προϊόντων που απαιτούνται τρεις χρήσεις. 

16 Οι πηγές πληροφόρησης έχουν να κάνουν με τη φύση της επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις σε Ολιγοπωλειακές αγορές, επηρεάζονται λίγο στις αποφάσεις 
τους από τον Ανταγωνισμό και από τα αποτελέσματα της Πολιτικής Προώθησης. Γιά 
την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ο Ανταγωνισμός είναι σημαντικός γιά το σύνολο 
των αποφάσεων τους. 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τρίτους γιά τη Διανομή των προϊόντων τους 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τις σχετικές με Πωλήσεις ανά Κατηγορία / 
Επάγγελμα Πελάτη, μόνο γιά την επιλογή προϊόντων. Οι ίδιες επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τις Πληροφορίες σχετικά με την Γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων 
γιά αποφάσεις σχετικές με τα Κανάλια Προώθησης. 

Το σύνολο των υπολοίπων Πληροφοριών : 
Πωλήσεις Προϊόντων / Οίκου 
Πωλήσεις Πελατών / Επαγγελμάτων 
Πωλήσεις Γεωγραφικών Περιοχών 
Πωλήσεις ανά Πωλητή / Κανάλι 

γιά το σύνολο των αποφάσεων των σχετικών με τψ Εμπορική Διεύθυνση. 

10.1.3 Οικονομική διεύθυνση (οικονομικές υπηρεσίες) 

1 Πλην μιας ελληνικής επιχειρήσεως και μιας θυγατρικής το σύνολο των 
επιχειρήσεων έχουν καλύψει από το πληροφοριακό τους σύστημα την Πληροφόρηση 
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Διοίκησης, Στατιστική Πληροφόρηση, Ελεγχος Λογιστηρίου, Προϋπολογισμός -
Αποτελέσματα .. 

2 Πλην δύο ελληνικών επιχειρήσεων και μιας θυγατρικής, το σύνολο των 
επιχειρήσεων έχουν καλύψει και μηχανογραφικά τα ίδια επίπεδα πληροφόρησης. 

3 Πλην δύο ελληνικών επιχειρήσεων, οι υπόλοιπες έχουν Φοροτεχνικό στο 
προσωπικό τους. 

4 Γιά το σύνολο των επιχειρήσεων, η ευθύνη γιά τη σύνταξη του 
Προϋπολογισμού ανήκει στην Οικονομική Διεύθυνση. 

5 Πλην μιας θυγατρικής το σύνολο των επιχειρήσεων έχουν αυτόματη σύνδεση 
των μηχανογραφικών τους εφαρμογών με τη Γενική Λογιστική. 

6 Επτά επιχειρήσεις εκδίδουν αποτελέσματα ανά μήνα και τρεις ανά τρίμηνο. 

7 Δύο επιχειρήσεις υπολογίζουν το κόστος των παραγωμένων προϊόντων ανά 
μήνα, πέντε ανά τρίμηνο και τρεις ετήσια. 

8 Πέντε επιχειρήσεις περνούν άμεσα στο κόστος των πρώτων υλών και υλικών 
συσκευασίας με δελτία βιομηχανοποίησης. Πέντε επιμερίζουν τα υλικά απολογιστικά 
(με βάση τα παραχθέντα) επι τη βάσει κανόνων μερισμού ανάλωσης. 

Εξη επιχειρήσεις επιμερίζουν τα Εργατικά, Γ.Β.Ε. και Αποσβέσεις στα 
προϊόντα βάσει κανόνων μερισμού, οι υπόλοιπες τα επιμερίζουν στον Οίκο με βάση 
εγγραφές Γ. Λογιστικής. 

Οκτώ επιχειρήσεις επιμερίζουν τα Αμεσα και Εμμεσα έξοδα στον Οίκο με 
βάση εγγραφές Γ. Λογιστικής και κανόνων μερισμού, δύο δε στα αποτελέσματα της 
επιχείρησης. 

Το σύνολο των επιχειρήσεων υπολογίζουν τα Χρηματοοικονομικά στα 
αποτελέσματα της επιχείρησης. 

9 Τρεις επιχειρήσεις υπολογίζουν το κόστος ανά φάση παραγωγής και επτά ανά 
παρτίδα παραγωγής (τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά). 

10 Τέσσερις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την Μέση Τιμή, τρεις τη Μέση 
Σταθμική, μία LIFO, μία FIFO και μία STANDARD COST. 

Οι μέθοδοι αυτές υπολογισμού του κόστους πωληθέντων καταγράφηκαν ως 
ε ξ ή ς : 

Η μέθοδος της Μέσης τιμής, υπολογίζει το σύνολο των αγορών από την αρχή 
του χρόνου συν τις απογραφές σε αξία και τις διαιρεί με τις αντίστοιχες ποσότητες. 
Με τη μέθοδο αυτή το είδος αλλάζει κόστος μόνο όταν γίνεται νέα εισαγωγή 
(απογραφή, αγορά, εσωτερική διακίνηση, επιστροφή κλπ.) και όλες οι εξαγωγές που 
ακολουθούν παίρνουν την τιμή που υπολογίζεται με βάσει πάντοτε στοιχεία από την 
α9Χή τ η ς Χρήσεως. 

Η μέθοδος της μέσης σταθμικής υπολογίζει γιά κάθε διακίνηση, είτε 
εισαγωγή, είτε εξαγωγή, το κόστος του τρέχοντος αποθέματος. Αν υποθέσουμε ότι 
ξεκινάει η χρήση με απογραφή έναρξης, η μέση τιμή του αποθέματος είναι αξία διά 
ποσότητα. Αν μετά γίνουν εξαγωγές, η πρώτη εξαγωγή θα γίνει με τιμή τη μέση τιμή 
της απογραφής και θα υπολογισθεί μιά νέα μέση τιμή με βάση το απόθεμα σε αξία 
(απογραφή μείον κόστος εξαγωγής) διά την ποσότητα. Κάθε νέα εξαγωγή θα γίνει 
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με βάση την μέση τιμή της προηγούμενης κίνησης και θα διαμορφώσει (πολύ λίγο 
λόγω κυρίως στρογγυλλοποιήσεων) την μέση τιμή. Οταν γίνει εισαγωγή, θα διαιρεθεί 
η αξία του αποθέματος της προηγούμενης διακίνησης συν την αξία της εισαγωγής δια 
το νέο απόθεμα, κ.ο.κ. 

Η μέθοδος LIFO (Last in First out) παίρνει γιά κάθε εξαγωγή το κόστος 
εισαγωγής αρχίζοντας από την τελευταία εισαγωγή και πηγαίνοντας προς τα πίσω. 
Με την μέθοδο αυτή αυξάνεται το κόστος πωληθέντων και μειώνονται τα αποθέματα 
στον ισολογισμό. 

Με την μέθοδο FIFO (First in First out) κάθε εξαγωγή παίρνει το κόστος 
της πιό παλιάς εισαγωγής που έχει απόθεμα και πηγαίνοντας προς τις πιό 
πρόσφατες. Με τη μέθοδο αυτή μειώνεται το κόστος πωληθέντων και αυξάνεται η 
αξία των αποθεμάτων. 

Η μέθοδος Standard Cost προϋποθέτει διακινήσεις με βάση πρότυπα κόστη 
γιά όλη τη χρήση, οι δε αποκλίσεις από τα πρότυπα λαμβάνονται υπ' όψη 
κοστολογικά στο τέλος της χρήσης γιά να διαμορφώσουν τα πραγματικά 
αποτελέσματα και τις πρότυπες τιμές της επόμενης χρήσης. 

Η υποχρέωση γιά υπολογισμό του κόστους πωληθέντων στη βιομηχανία είναι 
μία φορά στο τέλος της χρήσης. Οι επιχειρήσεις παρ' όλα αυτά υπολογίζουν κόστος 
πωληθέντων γιά μικρότερα χρονικά διαστήματα (ένας μέχρι τρεις μήνες) γιά 
εσψτερική χρήση, ώστε να παίρνουν αποτελέσματα. Οπως είναι εμφανές, η 
διαφοροποίηση της μεθόδου αποτίμησης διαφοροποιεί σημαντικά (λόγω 
πληθωρισμού) τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, γιά το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται 
αλλαγή μεθόδου αποτίμησης μέσα στη χρήση, αλλά μόνο με αίτηση (αιτιολογημένη) 
στην αρχή της χρήσης. 

11 Πέντε επιχειρήσεις λειτουργούν τα υποκαταστήματα τους με λογιστική 
υποκαταστημάτων, οι υπόλοιπες δεν έχουν υποκαταστήματα. 

12 Οι πέντε σημαντικώτερες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Οικονομική 
Διεύθυνση είναι : 

Πολιτική Εισπράξεων - Πληρωμών 
Πιστωτική Πολιτική 
Απολογισμός Κόστους 
Απολογισμός Δαπανών 
Επενδύσεις 

Η συχνότητα πληροφόρησης γιά τις σημαντικότερες αποφάσεις είναι : 
Πολιτική Εισπράξεων - Πληρωμών Ημέρα ή Εβδομάδα 
Πιστωτική Πολιτική Μήνας, Εξάμηνο ή Ετος 
Απολογισμός Κόστους Μήνας 
Απολογισμός Δαπανών Μήνας 
Επενδύσεις Εξάμηνο ή Ετος 

Η πληροφόρηση γιά λήψη των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται να καλύπτει 
δύο χρήσεις πλην των Επενδύσεων που απαιτούνται τρεις χρήσεις. 

13 Τα Διαθέσιμα και οι Υποχρεώσεις είναι οι βασικές πληροφορίες που 
χρειάζονται γιά τον καθορισμό της Πολιτικής Εισπράξεων - Πληρωμών. Οι Πωλήσεις 
και η Ταμειακή Ροή είναι οι καθοριστικοί παράγοντες γιά τον καθορισμό της 
Πιστωτικής Πολιτικής. 

Το Κόστος Παραχθέντων είναι απαραίτητη πληροφόρηση γιά την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων κόστους και σημείο προβληματισμού γιά Επενδύσεις, ειδικώτερα 
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σε επιχειρήσεις με παλαιό εξοπλισμό. 
Το ύψος των Δαπανών είναι απαραίτητο γιά την αξιολόγηση των Δαπανών και 

την Πολιτική Εισπράξεων - Πληρωμών. 

10.1.4 Διεύθυνση εργοστασίου (λειτουργίες ανάπτυξης τεχνολογίας) 

1 Δύο από τις επιχειρήσεις έχουν εξελίξει το πληροφοριακό τους σύστημα 
μέχρι την Πληροφόρηση Διοίκησης, αποτελέσματα ανά φάση παραγωγής και 
Προγραμματισμό Παραγωγής. 

2 Δύο από τις επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μηχανογραφικά συστήματα γιά την 
Πληροφόρηση Διοίκησης, αποτελέσματα ανά φάση παραγωγής και Προγραμματισμό 
Παραγωγής. 

3 Το σύνολο των επιχειρήσεων έχουν άτομα επιφορτισμένα με τον ποιοτικό 
έλεγχο της Παραγωγής - Υλικών. 

4 Μόνο μία επιχείρηση (τροφίμων) έχει γραμμή παραγωγής. Ολες οι υπόλοιπες 
λειτοθργούν με διακεκριμένες φάσεις παραγωγής. 

5 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (έξη) έχουν τρείς φάσεις παραγωγής. Από 
τις υπόλοιπες η μία έχει πέντε φάσεις, μία τέσσερις, μία δύο και μία έχει γραμμή 
παραγωγής. 

6 Τρεις επιχειρήσεις δίνουν μία παραγωγική φάση σε τρίτους (φασόν). 

7 Τέσσερις επιχειρήσεις κάνουν φασόν γιά τρίτους. 

8 Ολες οι επιχειρήσεις έχουν Αποθήκες Α' Υλών, Β' Υλών και Υλικών και 
Ετοίμων. Μία επιχείρηση δεν έχει Αποθήκη Ανταλλακτικών και δύο δεν έχουν 
Ημιετοίμων. Οι τέσσερις επιχειρήσεις που κάνουν φασόν σε τρίτους διατηρούν και 
Αποθήκη Τρίτων. Δύο επιχειρήσεις παρακολουθούν και ενδιάμεσες Αποθήκες 
Παραγωγικών Τμημάτων γιά καλύτερη πληροφόρηση αποθεμάτων και κοστολόγηση 
παραγωγής. 

9 Δύο μόνο επιχειρήσεις δεν συντηρούν τα μηχανήματα τους. 

10 Επτά επιχειρήσεις έχουν ανεξάρτητο Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. 

11 Οι πέντε σημαντικώτερες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Διεύθυνση 
Εργοστασίου είναι : 

Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής 
Προγραμματισμός Αναγκών 
Καθορισμός Προτεραιοτήτων 
Απολογιστικός Ελεγχος 
Αναθεώρηση Σχεδίου Ενεργειών 

Τρεις επιχειρήσεις με παλαιό εξοπλισμό δίνουν μεγάλη σημασία και στον 
Προγραμματισμό Συντήρησης. 

Η συχνότητα πληροφόρησης γιά τη Διεύθυνση Εργοστασίου είναι κατά 
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πλειοψηφία Ημερήσια έως Μηνιαία, κατά πολύ συχνότερη από τις άλλες διευθύνσεις. 
Η συχνότητα γιά τις σημαντικότερες αποφάσεις είναι : 
Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής Ημέρα 
Προγραμματισμός Αναγκών Ημέρα ή Μήνας 
Καθορισμός Προτεραιοτήτων Ημέρα ή Μήνας 
Απολογιστικός Ελεγχος Ημέρα ή Μήνας 
Αναθεώρηση Σχεδίου Ενεργειών Ημέρα ή Μήνας 

Γιά την πλειοψηφία των αποφάσεων δεν απαιτούνται πληροφορίες γιά 
προηγούμενες χρήσεις, αλλά αναλυτική πλκηροφόρηση μέσα στην τρέχουσα χρήση, 
πλην του Προγραμματισμού Συντήρησης όπου απαιτούνται στατιστικές πληροφορίες 
γιά τρεις χρήσεις. 

12 Οι Ανάγκες σε Ετοιμα, η Παραγωγή ανά Μηχάνημα / Φάση και το 
Παραγωγικό Δυναμικό είναι απαραίτητες πληροφορίες γιά το σύνολο των σημαντικών 
αποφάσεων. 

Τα Αποθέματα καθ' Οδόν, τα Συνταγολόγια (είδη από τα οποία 
κατασκευάζεται, είτε υλικά είτε ημιέτοιμα προηγουμένων φάσεων) ανά Προϊόν / 
Φάση και το Προσωπικό ανά Μηχάνημα / Φάση είναι σημαντικά γιά το σύνολο των 
αποφάσεων πλην του Απολογιστικού Ελέγχου. 

10.1.5 Διεύθυνση προμηθειών (επιμελητεία παραλαβής υλικών) 

1 Ολες οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το πληροφοριακό τους σύστημα έχει φθάσει 
σε επίπεδο Πληροφόρησης Διοίκησης, Στατιστικής Πληροφόρησης, Ελέγχου Αγορών, 
Ελέγχου Προμηθειών - Προμηθευτών ... 

2 Ολες οι επιχειρήσεις πλην μιας δήλωσαν ότι η Πληροφόρηση που 
προαναφέρθηκε είναι Μηχανογραφημένη. 

3 Σε οκτώ επιχειρήσεις η πρόβλεψη πωλήσεων γίνεται από την Εμπορική 
Διεύθυνση και σε δύο από κοινού με τη Διεύθυνση Προμηθειών. 

4 Επτά επιχειρήσεις προβλέπουν τις πωλήσεις τους με βάση Τάση και 
Εποχικότητα, μία από βεβαιωμένες παραγγελίες, μία με βάση την πρόβλεψη των 
αντιπροσώπων της και γιά μία οι πωλήσεις εξαρτώνται από τα αποθέματα (γεωργική 
βιομηχανία τροφίμων). 

5 Γιά επτά επιχειρήσεις ο προγραμματισμός παραγωγής γίνεται από τη 
Διεύθυνση Εργοστασίου, γιά δύο από κοινού με τη Διεύθυνση Προμηθειών και γιά μία 
από τη Διεύθυνση Προμηθειών. 

6 Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις απαντήσεις, ανάλογα με το αντικείμενο της 
επιχείρησης και την οικονομική της ευρωστία. Ολες οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν τα 
Οικονομικά Διαθέσιμα μέσα στα τρία σημαντικώτερα κριτήρια. Ακολουθεί η 
Ελαχιστοποίηση Αποθεμάτων που κρίθηκε σημαντική γιά όλες τις επιχειρήσεις πλην 
μιας (με πάρα πολύ μεγάλη εποχικότητα). Η Οικονομική ποσότητα παραγγελίας 
κρίθηκε σημαντική γιά όλες τις επιχειρήσεις με ακριβές πρώτες ύλες (καλλυντικά) 
και γι' αυτές που κατ' εξοχήν βασίζονται σε εισαγωγές γιά την εξεύρεση πρώτων 
υλών, συνολικά έξη επιχειρήσεις. Η Οικονομική Ποσότητα παραγωγής αξιολογήθηκε 
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υψηλά από δύο επιχειρήσεις τροφίμων με γραμμή παραγωγής, όπου η εναλλαγή 
προϊόντων (γύρισμα μηχανών) προϋποθέτει αλλαγές στη γραμμή. Τέλος η 
Ικανοποίηση του Πελάτη κρίθηκε σαν σημαντική από δύο επιχειρήσεις με μεγάλη 
εποχικότητα, πολύ έντονο ανταγωνισμό και μεγάλα διαθέσιμα. 

7 Εξη επιχειρήσεις έχουν μία σχέση 80 - 20 % μεταξύ εισαγωγών και εγχώριας 
αγοράς. Τρεις επιχειρήσεις 20 - 80 % και μία επιχείρηση 60 - 40 % μεταξύ 
εισαγωγών και εγχώριας αγοράς. 

8 Γιά το σύνολο των επιχειρήσεων τα τρία σημαντικώτερα κριτήρια επιλογής 
Προμηθευτή είναι : 

Κόστος 
Ποιότητα 
Αξιοπιστία (σταθερή ποιότητα, έγκαιρη παράδοση) 

9 Οι τρεις σημαντικώτερες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Διεύθυνση 
Προμηθειών είναι : 

Προγραμματισμός Προμηθειών 
Επιλογή Προμηθευτή 
Επιλογή Υλικών 

Διαφοροποιούνται οι θυγατρικές πολυεθνικών όπου ο Προμηθευτής και τα 
Υλικά είναι σε μεγάλο βαθμό δεδομένα και εμφανίζεται με μεγαλύτερη 
προτεραιότητα ο Προγραμματισμός Εκτελωνισμών και η επιλογή Μεθόδου 
Αποστολής. 

Η συχνότητα πληροφόρησης γιά τις σημαντικώτερες αποφάσεις είναι : 
Προγραμματισμός Προμηθειών Μήνας ή Τρίμηνο 
Επιλογή Προμηθευτή Χρόνος 
Επιλογή Υλικών Εξάμηνο ή Χρόνος 

Ο αριθμός των χρήσεων είναι μεγάλος γιά το σύνολο των αποφάσεων και 
κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών ετών. 

10 Τα Αποθέματα, οι Ανάγκες Υλικών και τα Αποθέματα καθ' Οδόν είναι 
απαραίτητα γιά αποφάσεις όπως ο Προγραμματισμός Προμηθειών, η Επιλογή Υλικών 
και μεθόδου Αποστολής, η Αναθεώρηση Πλάνου Ενεργειών και οι Προτεραιότητες. 

Οι Προβλέψεις Πωλήσεων και τα Αποθέματα Ασφαλείας είναι σημαντικά γιά 
τον Προγραμματισμό Προμηθειών και Προτεραιοτήτων και την Επιλογή Υλικών. 

Το Ιστορικό του Προμηθευτή είναι σημαντικό γιά το σύνολο των αποφάσεων. 

10.1.6 Διεύθυνση διοικητικού (διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού) 

1 Τέσσερις επιχειρήσεις έχουν εξελίξει το Πληροφοριακό τους σύστημα μέχρι 
την Πληροφόρηση Διοίκησης, Στατιστική Πληροφόρηση, Ελεγχο Παρουσίας,. 
Αξιολόγηση Προσωπικού. 

2 Από αυτές μόνο δύο έχουν μηχανογραφήσει την Πληροφόρηση τους στα 
επίπεδα αυτά. 
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3 Σε τέσσερις επιχειρήσεις η Διεύθυνση Διοικητικού είναι υπεύθυνη γιά την 
Γραμματειακή υποστήριξη. 

4 Το σύνολο των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές γιά 
γραμματειακή υποστήριξη. 

5 Εξη επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές γιά την έκδοση 
εταιρικών εντύπων. 

6 Τρεις επιχειρήσεις παρακολουθούν μηχανογραφημένα την Παρουσία 
Προσωπικού, δύο τον Χαρακτηρισμό Ωρών - Ημερών, όλες την Εκδοση Μισθοδοσίας, 
μία τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και μία το Πληροφοριακό Σύστημα 
Προσωπικού. 

7 Οι τέσσερις σημαντικώτερες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Διεύθυνση 
Διοικητικού είναι : 

Ανάγκες Προσωπικού 
Πρόσληψη Προσωπικού 
Επιλογή - Ανάπτυξη Προσωπικού 
Μισθοδοτική Πολιτική - Παροχές 

Οι εργασιακές σχέσεις απασχολούν δύο επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό 
ατόμων και οργανωμένα συνδικάτα εργαζομένων. 

Η συχνότητα λήψης των αποφάσεων είναι : 
Ανάγκες Προσωπικού Εξάμηνο ή Χρόνος 
Πρόσληψη Προσωπικού Μήνας ή Τρίμηνο 
Επιλογή - Ανάπτυξη Προσωπικού Τρίμηνο, Εξάμηνο ή Χρόνος 
Μισθοδοτική Πολιτική - Παροχές Χρόνος 

Ο αριθμός των απαιτούμενων χρήσεων είναι μέχρι δύο έτη γιά τις Ανάγκες 
Προσωπικού και Πρόσληψη Προσωπικού, ξεπερνάει τα τρία γιά την Επιλογή -
Ανάπτυξη Προσωπικού και την Μισθοδοτική Πολιτική - Παροχές. 

8 Η Ηλικία, οι Γραμματικές Γνώσεις και η Κινητικότητα του Προσωπικού 
κρίνονται απαραίτητες γιά αποφάσεις σχετικές με τις Ανάγκες Προσωπικού, τις 
Προσλήψεις, την Επιλογή - Ανάπτυξη Προσωπικού, την Μισθοδοτική Πολιτική -
Παροχές και την Πολιτική Προσωπικού. 

Οι Δείκτες Απουσιασμού γιά την Μισθοδοτική Πολιτική - Παροχές και τις 
Εργασιακές Σχέσεις. 

Η Μισθολογική Εξέλιξη γιά το σύνολο των αποφάσεων. 

10.1.7 Διεύθυνση πληροφόρησης (υπηρεσίες πληροφόρησης) 

1 Ολες οι επιχειρήσεις έχουν καλύψει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, 
έκδοση παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ και Βασική Πληροφόρηση. 

Ολες έχουν καλύψει με μηχανογραφημένες ή μη διαδικασίες την Πληροφόρηση 
της Διοίκησης, αποτελέσματα ανά Κέντρο Κόστους/Κέρδους και Οικονομικό έλεγχο. 

Τρείς μόνο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα γιά την 
υποβοήθηση λήψης Στρατηγικών αποφάσεων, τη Διοίκηση της Επιχείρησης και τον 
επιχειρηματικό έλεγχο (μία πολυεθνική και δύο ελληνικές επιχειρήσεις αγορασμένες 
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από πολυεθνικές). 

2 Ολες οι επιχειρήσεις έχουν μηχανογραφημένες διαδικασίες γιά την άντληση 
πληροφοριών γιά τη διοίκηση, αποτελεσμάτων ανά Κέντρο Κόστους/Κέρδους και 
Οικονομικό έλεγχο. 

Μόνο τρεις έχουν εξελίξει τη μηχανογράφηση τους ώστε να βοηθά στην 
Υποβοήθηση λήψης Στρατηγικών αποφάσεων, στη Διοίκηση της επιχείρησης και τον 
επιχειρηματικό έλεγχο. 

3 Μόνο σε μία επιχείρηση λειτουργεί η μηχανογράφηση Συγκεντρωτικά. 

4 Το σύνολο των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν Προσωπικούς Υπολογιστές και 
Σύστημα Πολλών Χρηστών. Τρεις επιχειρήσεις έχουν Δίκτυο Προσωπικών 
Υπολογιστών και δύο Δίκτυο Η/Υ Πολλών Χρηστών. 

5 Δύο επιχειρήσεις έχουν σταθμούς εργασίας μόνο στην έδρα και όχι σε άλλους 
χώρους. 

6 Δύο επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν καθόλου επικοινωνίες. Πέντε 
χρησιμοποιούν Νοικιασμένες γραμμές. Τρεις χρησιμοποιούν Hellas Pack. 

7 Καμμία επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί Project Management ή Case Tools. Πέντε 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν γλώσσες 4ης Γενεάς. Μία χρησιμοποιεί εργαλεία 
Τεκμηρίωσης - Συντήρησης. Εννέα χρησιμοποιούν DBMS (Data Bases). 

8 Τέσσερις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εργαλεία άντλησης πληροφοριών από 
τους χρήστες. 

9 Τρεις επιχειρήσεις αναθέτουν το σύνολο των μηχανογραφικών τους αναγκών 
σε τρίτους. Τρεις έχουν μία αναλογία 80 -20 % σε σχέση τρίτων - ιδίων. Μία 60 - 40 
% και δύο 20 - 80 %. 

10 Γιά το σύνολο των επιχειρήσεων πλην μιας, ο σχεδιασμός των νέων εφαρμογών 
γίνεται από το προσωπικό της επιχείρησης. 

11 Οι τέσσερις σημαντικώτερες αποφάσεις που καλείται να πάρει η Διεύθυνση 
Πληροφόρησης είναι : 

Πληροφόρηση Διοίκησης 
Πληροφόρηση Διευθύνσεων 
Πληροφόρηση Τμημάτων 
Προτεραιότητες 

Γιά το σύνολο των επιχειρήσεων και γιά τις προαναφερθείσες αποφάσεις, η 
συχνότητα είναι Ημέρα, ο αριθμός των χρήσεων μέχρι δύο και η πηγή πληροφόρησης 
το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

12 Το Χρονοπρόγραμμα Τρεχουσών Εργασιών και οι Ανάγκες Χρηστών 
απαιτούνται γιά το σύνολο των αποφάσεων. Γιά τις επιχειρήσεις με δικό τους τμήμα 
ανάπτυξης το Παραγωγικό Δυναμικό απαιτείται επίσης γιά το σύνολο των 
αποφάσεων. 

Η Πληροφόρηση από τους Χρήστες απαιτείται γιά όλα τα επίπεδα 
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Πληροφόρησης, τον καθορισμό των Προτεραιοτήτων και Αναθεώρηση Πλάνου 
Εργασιών. 

Το Επίπεδο των Χρηστών και η Δυναμικότητα Εξοπλισμού - Περιβάλλοντος 
απαιτούνται γιά όλα τα επίπεδα Πληροφόρησης και τον Αναγκαίο Εξοπλισμό. 

Οι Τεχνολογικές Εξελίξεις απαιτούνται γιά τον καθορισμό των 
Προτεραιοτήτων, τον Αναγκαίο Εξοπλισμό και τα Εργαλεία Ανάπτυξης. 

10.2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

10.2.1 Εισαγωγή 

Σαν αποτέλεσμα των προσωπικών επαφών που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
..ανάλυσης των βιομηχανικών εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, 
καταγράφονται διάφορα συμπεράσματα σχετικά με τα επίπεδα διοίκησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων του χώρου και των επιπέδων πληροφόρησης των στελεχών. 

Οπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο περί Γενικής Διεύθυνσης, τα προβλήματα 
διοίκησης αρχίζουν από τα υψηλότερα επίπεδα. Παρατηρήθηκε ότι οι μικρότερες 
επιχειρήσεις δεν έχουν σαφή και συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε επιχείρηση θέλει να 
είναι κερδοφόρος, όμως γιά να είναι επιτυχημένη μιά επιχείρηση δεν μπορεί 
μοναδικός σκοπός της να είναι το κέρδος σαν μία γενική τοποθέτηση. Πρέπει κάθε 
επιχείρηση να έχει σαφή σκοπό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
επιθυμεί να προσφέρει και σε ποιες μερίδες του κοινωνικού συνόλου. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάζει ο σκοπός μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, αλλά 
και πάλι δεν μπορεί αυτές οι αλλαγές να είναι συνεχείς. 

Παρατηρήθηκε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν σαφείς, 
συγκεκριμένουν και με δυνατότητα αποτίμησης μακροπρόθεσμους στόχους τους 
οποίους με συνέπεια και συνέχεια να προσπαθούν να υλοποιήσουν. Στόχοι γενικοί 
όπως "πρέπει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να αυξήσουμε το μερίδιο μας στην 
ελληνική αγορά με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών και αύξηση των κερδών" που 
πολλές φορές παρατηρήθηκαν μπορεί να δείχνουν κάποιες γενικές επιθυμίες της 
διοίκησης, αλλά δεν είναι αρκετά σαφείς ώστε να μπορέσουν να αποτιμηθούν κατά 
πόσο επιτεύχθηκαν και σε ποιο βαθμό. Οι στόχοι πρέπει να είναι πολύ πιό σαφείς 
όπως "πρέπει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να έχουμε 20 % μερίδιο της αγοράς με 
ταυτόχρονη μείωση των δαπανών ώστε να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 
50 % των καθαρών πωλήσεων και αύξηση των κερδών προ φόρου, ώστε να φθάσουν το 
5 % των καθαρών πωλήσεων". Ασαφής σκοπός και μακροπρόθεσμοι στόχοι οδηγούν 
σε ασαφείς βραχυπρόθεσμους στόχους και τακτικές, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολος ο έλεγχος της επιχείρησης και η απολογιστική εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της επιχείρησης και των στελεχών. 

Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι ο στρατηγός που θα αναλύσει τις 
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, θα θέσει τους σαφείς 
μακροπρόθεσμους στόχους που θα οδηγήσουν την επιχεΐρτ{ση: με ασφάλεια στο 
μέλλον, θα κατανείμει αποτελεσματικά τους πόρους και θα προβληματισθεί γιά πιθανή 
συνεργασία με άλλες ομοειδής επιχειρήσεις, ώστε να επιτύχει οικονομίες κλίμακος. 
Αντ' αυτού στη διάρκεια των επαφών με στελέχη επιχειρήσεων πολλοί γενικοί 
διευθυντές λειτουργούσαν καθημερινά σαν πυροσβέστες, που καλούνταν συνεχώς να 
λύσουν προβλήματα που προέρχονταν από έλλειψη συντονισμού αλλά και σαφώς 
προκαθορισμένων στόχων [92]. 

Αυτό που είναι πολύ διαδεδομένο στο χώρο είναι η προσπάθεια πώλησης των 
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επιχειρήσεων σε ομοειδείς του εξωτερικού ή μεγαλύτερες ελληνικές, ώστε ο 
ιδιοκτήτης να εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα και να σταματήσει να δουλεύει !!! 

Και συνήθως δεν υπάρχει οργανισμός να πουληθεί, πέρα από μερικούς 
επιτυχημένους οίκους που έχει κατορθώσει να καθιερώσει η επιχείρηση στην αγορά 
[94]· 

Συνήθως τη θέση του Γενικού Διευθυντή την κατέχει ο ιδιοκτήτης ή κάποιο 
πολύ στενό συγγενικό του πρόσωπο (οικογενειακές επιχειρήσεις). Ο ιδιοκτήτης 
ειδικά γιά άτομα κάποιας ηλικίας ενώ διαθέτουν την ευφυία, εν τούτοις τους λείπουν 
οι γνώσεις να ελέγξουν τους υφισταμένους τους στο αντικείμενο τους και 
δυσκολεύονται πολύ να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να παραμένει χαμηλό και το επίπεδο των στελεχών. Πολλές δε φορές 
να προσπαθεί ο ιδιοκτήτης να επιβάλει τη λανθασμένη γνώμη του, κάτι που συνήθως 
επιτυγχάνει εφ' όσον καθ' ότι ιδιοκτήτης έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. 

Σε μία βιομηχανία του χώρου ο νυν ιδιοκτήτης είναι τρίτη γενεά, αλλά επειδή 
είχε πάντοτε μεγάλη οικονομική ευχέρεια δεν φρόντισε να αποκτήσει ικανοποιητικό 
θεωρητικό υπόβαθρο με αποτέλεσμα να μην δέχεται ή να μην κρατάει στην 
επιχείρηση στελέχη ικανώτερα από τον ίδιο. 

Συνήθως η δεύτερη γενιά έχει καλύτερο θεωρητικό υπόβαθρο (εκεί που δεν 
ισχύει η κινέζικη παροιμία η πρώτη γενιά φτιάχνει, η δεύτερη πουλάει και η τρίτη 
πεινάει). Αλλά το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση είναι δεδομένη, εάν δεν βοηθήσουν 
οι συνθήκες να στελεχωθεί από κατάλληλα στελέχη, περιορίζει σημαντικά τις 
προοπτικές εξέλιξης των επιχειρήσεων. 

Ενα άλλο πρόβλημα έντονο στη Γενική Διεύθυνση είναι η προέλευση του 
Γενικού Διευθυντή. Εάν προέρχεται από οικονομικές υπηρεσίες έχει την τάση να 
ασχολείται περισσότερα με τις οικονομικές διαδικασίες, εάν προέρχεται από 
πωλήσεις και μάρκετινγκ ασχολείται περισσότερο με πωλήσεις κ.ο.κ. Υπάρχει εν 
ολίγοις μία τάση να ασχολείται ο Γενικός Διευθυντής με θέματα που γνωρίζει 
καλύτερα με αποτέλεσμα ενώ κάποιοι τομείς στην επιχείρηση δουλεύουν ρολόι, άλλοι 
καρκινοβατούν. 

Ελλείψει εν πολλοίς γενικών διευθυντών, ή επειδή σε άλλες περιπτώσεις τη 
θέση τους κατέχουν οι ιδιοκτήτες, με τα προτερήματα και ελαττώματα, παρατηρείται 
σε πολλές "οικογενειακές" επιχειρήσεις (στο μέγεθος των υπό εξέταση επιχειρήσεων 
είναι όλες ή οικογενειακές ή θυγατρικές) το συμμετοχικό μάνατζμεντ με άριστα 
αποτελέσματα. Στην ουσία είναι ένα άτυπο διοικητικό συμβούλιο το οποίο παίζει και 
το ρόλο του γενικού διευθυντή. 

Ενα χαρακτηριστικώτατο παράδειγμα είναι μία βιομηχανία του χώρου. Ο 
ιδιοκτήτης άνθρωπος κάποιας ηλικίας είναι πολύ καλός σε θέματα παραγωγής και 
προμηθειών. Πάντοτε υστερούσε σε θέματα πωλήσεων και μάρκετινγκ. Αποτέλεσμα 
ήταν η επιχείρηση να έχει ανοδική μεν πορεία, αλλά με πολύ χαμηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Πριν τρία χρόνια προσέλαβε στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή έναν 
αξιόλογο επαγγελματία, τον οποίο αφού δοκίμασε γιά κάποιο χρονικό διάστημα και 
διαπίστωσε ότι ήταν πράγματι ικανός, τον άφησε να κινηθεί "εν λευκώ" σε θέματα 
αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα η επιχείρηση αυτή να είναι η μεγαλύτερη στο 
χώρο της, έχει δε τετραπλασιασθεί σε μέγεθος τα τελευταία τρία χρόνια. 

Αποτέλεσμα του οικογενειακού χαρακτήρα της ελληνικής μικρομεσαίας 
βιομηχανίας προϊόντων ευρείας κατανάλωσης είναι το μέγεθος που παραμένει οριακό 
γιά τα ελληνικά δεδομένα και αμελητέο γιά τα ευρωπαϊκά. Αν αναλογισθούμε ότι ο 
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έλληνας μικρομεσαίος απασχολεί περί τα πενήντα άτομα προσωπικό ενώ ο 
αντίστοιχος ευρωπαίος περί τα πεντακόσια, είναι εμφανής η διαφορά τάξης μεγέθους. 
Πώς μπορεί ο έλληνας μικρομεσαίος να γίνει μεγάλος γιά τα ελληνικά δεδομένα και 
μικρομεσαίος γιά τα ευρωπαϊκά ; Ενώ συνήθως δεν του λείπει η ευφυία, η 
εφευρετικότητα και η διεισδυτικότητα σε νέες αγορές, εν τούτοις του λείπει το 
μέγεθος. Δύο είναι οι τρόποι επίτευξης αυτού του επιθυμητού μεγέθους : 

Συγχώνευση 
Χρηματοδότηση 

Δυστυχώς η ελληνική μικρομεσαία βιομηχανία πάσχει και από τα δύο. Οντας 
οικογενειακού χαρακτήρα φοβάται να χάσει τον έλεγχο και να συγχωνευθεί, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικά επίπεδα χρηματοδότησης και 
να μεγαλώσει. 

Συζητώντας με επιχειρηματίες του χώρου και με συμβούλους επενδύσεων, 
διαπιστώθηκε ότι με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς οι μόνες υγιείς μέθοδοι 
άντλησης κεφαλαίων είναι η συγχώνευση ή το χρηματιστήριο. Η φυσική διέξοδος 
χρηματοδότησης που θα μπορούσε να είναι η τράπεζα δεν ενδείκνυται γιά τις 
μικρομεσαίες βιομηχανίες, γιατί αφ' ενός τα επιτόκια χορηγήσεων είναι δυσβάστακτα 
(φθάνουν το 30 - 35 % ) , αφ' ετέρου οι όροι είναι δυσμενείς (συνήθως με εμπράγματες 
ασφάλειες). 

Η παρουσία του ιδιοκτήτη στη θέση του γενικού διευθυντή είναι δεδομένη και 
είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας να αλλάξει. 

Παίρνοντας αυτό σαν δεδομένο ας αναζητηθούν τρόποι να βελτιωθούν τα 
επίπεδα διοίκησης της μικρομεσαίας ελληνικής βιομηχανίας. 

Η παιδεία είναι το σημαντικότερο πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Η 
παιδεία θα βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου του γενικού διευθυντή, στον καλύτερο 
στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο της επιχείρησης. Δυνατότητες εκπαίδευσης δίνει 
πάρα πολλές η ΕΟΚ και με σημαντικές επιδοτήσεις (50 % ) , φθάνει να 
χρησιμοποιηθούν σωστά αυτά τα κονδύλια και να ανεβάσουν πραγματικά το επίπεδο 
των στελεχών της ελληνικής βιομηχανίας. 

Η δικαιολογία των στελεχών ότι δεν έχουν χρόνο δείχνει ακριβώς την 
κακοδιοίκηση, εφ' όσον το σημαντικώτερο έργο που μπορεί να κάνει ένα στέλεχος 
είναι κάποια στιγμή να σηκώσει το κεφάλι του από τα καθημερινά προβλήματα και 
να δει και να προβληματιστεί γι' αυτά που συμβαίνουν στο περιβάλλον της 
επιχείρησης. 

Το δεύτερο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, που είναι εφικτώτερο, είναι η 
καλύτερη πληροφόρηση. 

Το σύνολο των επιχειρήσεων που εξετάσθηκαν έχουν μηχανογράφηση. Καμμία 
πλην κάποιων πολυεθνικών όμως δεν έχουν μηχανοργάνωση και πληροφόρηση. Ο 
υπολογιστής συνήθως χρησιμοποιείται σαν εκτυπωτική μηχανή ικανοποιώντας τις 
ανάγκες του λογιστηρίου και καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες οικονομικής 
πληροφόρησης. 

Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Πρέπει όμως να γίνει και το επόμενο που είναι η 
επιλογή της πληροφορίας και η κατεύθυνση της στη σωστή ποσότητα, ποιότητα και 
χρόνο στο κατάλληλο στέλεχος γιά την υποβοήθηση στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Η μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί είναι : 



-116-

Λειτουργικός Ελεγχος 
Διοικητικός Ελεγχος 
Στρατηγικός Σχεδιασμός 

10.2.2 Λειτουργικός έλεγχος 

Οι πληροφορίες που υπάρχουν ήδη μέσα στον υπολογιστή πρέπει να 
παρουσιαστούν με τρόπο που να ικανοποιούν τις ανάγκες των λειτουργικών τμημάτων 
της επιχείρησης, στη διαδικασία του ελέγχου. 

Είναι ένα στάδιο που συνήθως καλύπτεται από την υπάρχουσα υποδομή της 
μηχανογράφησης. Αποτελείται από αναλυτικές εκτυπώσεις κάποιων δεδομένων, που 
δεν είναι μέσα στους στόχους της παρούσης εργασίας. 

10.2.3 Διοικητικός έλεγχος _ 

Με δεδομένη την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, το στάδιο αυτό πρέπει 
να είναι ένα στάδιο αναζήτησης ανάμεσα στη διεύθυνση πληροφόρησης και στις άλλες 
διευθύνσεις της επιχείρησης γιά να επιλεχθεί η κατάλληλη πληροφόρηση γιά την 
υποβοήθηση στη λήψη των σημερινών αποφάσεων. 

Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να δίνεται ιεραρχικά από πάνω προς τα κάτω, 
δηλαδή συνοπτική πληροφόρηση, η οποία και θα αναλύεται σε πληροφόρηση 
υποστήριξης μέχρι το επίπεδο του λειτουργικού ελέγχου, που είναι το χαμηλότερο 
επίπεδο πληροφόρησης. 

Αν αφαιρεθούν οι ενότητες ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αναφέρεται στις 
οικονομικές υπηρεσίες) και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, όλη η άλλη πληροφόρηση που 
προτείνεται αφορά στον στρατηγικό έλεγχο των στόχων της Γενικής Διεύθυνσης που 
καλούνται να υλοποιήσουν οι διάφορες διευθύνσεις της επιχείρησης. 

10.2.4 Στρατηγικός σχεδιασμός 

Εχοντας αρκετή απολογιστική πληροφόρηση πλέον η διοίκηση, είναι σε θέση 
να προχωρήσει στο επόμενο βήμα το στρατηγικό σχεδιασμό, που αποτύπωση του 
είναι ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Είναι πολύ σημαντικό βήμα γιά μιά επιχείρηση η 
σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Προϋπολογισμού. Είναι η ώρα της αλήθειας που θα 
πρέπει να σχεδιασθεί σε πλήρη λεπτομέρεια όλη η επόμενη χρήση και να διατεθούν 
όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της επιχείρησης στην υλοποίηση του. 

Επειδή ο χρειάζεται αρκετά μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη του 
Προϋπολογισμού, που την πρώτη φορά συνήθως δεν υπάρχει, χρειάζεται συνεχής 
παρακολούθηση των αποκλίσεων μέσα από τα Αποτελέσματα, που είναι ο 
απολογισμός του Προϋπολογισμού και συχνές αναθεωρήσεις (π.χ. κάθε τρίμηνο). 
Μετά την πρώτη χρήση θα έχει πλέον αποκτηθεί η εμπειρία και η δεύτερη θα είναι 
πιό κοντά στην υλοποίηση, μέχρις ότου οι αποκλίσεις να κατέβουν σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα (περί το 5 % ) . 

Η πληροφόρηση μπορεί να προσφέρει αυτό που λείπει σήμερα από τις 
βιομηχανίες του χώρου. Καλύτερη ποιότητα λειτουργίας σε όλα τα διοικητικά 
επίπεδα. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη υποδομής και οργάνωσης έχουν σαν αποτέλεσμα 
και καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και διατήρηση και προσέλκυση ικανοτέρων 
στελεχών [93]. 

Η δημιουργία και υλοποίηση στόχων δεν είναι έργο μόνο της γενικής 
διεύθυνσης. Είναι μία διαδικασία που συμμετέχουν όλα τα στελέχη της επιχείρησης. 
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Η γενική διεύθυνση θα βάλει τις γενικές κατευθύνσεις, θα επιλέξει αγορές και 
προϊόντα, από εκεί και πέρα στην δημιουργία του προϋπολογισμού συμμετέχει όλη 
η επιχείρηση. Η εμπορική διεύθυνση βάζει στόχους πωλήσεων και τιμών, η διεύθυνση 
εργοστασίου αναζητά τη βέλτιστη λύση γιά ικανοποίηση των αναγκών και ελάττωση 
του κόστους, προτείνοντας ανάγκες σε υλικά, εξοπλισμό και προσωπικό, η διεύθυνση 
προμηθειών αναζητά προμηθευτές και κάνει προβλέψεις γιά την εξέλιξη των τιμών, 
όλες οι υπόλοιπες διευθύνσεις προϋπολογίζουν τα έξοδα και τέλος η οικονομική 
διεύθυνση κάνει τους επιμερισμούς γιά να φθάσει στα προϋπολογιστικά 
αποτελέσματα. 

Είναι μία διαδικασία που ενώνει όλα τα στελέχη της επιχείρησης και που με 
τη συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, βοηθά στην ποιοτική αναβάθμιση των 
στελεχών και στην κινητοποίηση τους, εφ' όσον το αποτέλεσμα θα είναι έργο του 
καθενός ξεχωριστά και του συνόλου. 

10.2.5 Περαιτέρω συνέχιση της εργασίας 

Η προσφορά της εργασίας αυτής είναι αφ' ενός η καταγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης σε μερικές από τις σημαντικώτερες βιομηχανίες προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης και αφ' ετέρου η πρόταση ενός ολοκληρωμένου μοντέλλου το οποίο 
καλύπτει το λειτουργικό οργανόγραμμα και ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα γιά όλα τα διοικητικά επίπεδα κάθε επιχείρησης, αναλύοντας σε ποια 
απόφαση βοηθά κάθε πληροφορία, πόσο συχνά πρέπει να δίνεται και σε ποιους, αλλά 
και από ποιες πρωτογενείς πληροφορίες συνθέτεται. 

Οπωσδήποτε η εφαρμογή της προτεινόμενης λογικής σε διάφορες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και η παρακολούθηση 
των παρατηρήσεων και σχολίων, θα οδηγήσει σε μία διαδικασία αναθεωρήσεων της 
προτεινόμενης πληροφόρησης, μέχρις ότου θα τελειοποιηθεί το προτεινόμενο 
μοντέλλο. 

Από επαφές με διάφορες βιομηχανίες του χώρου, όπου παρουσιάστηκε εν 
συντομία το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής, τα σχόλια ήταν από θετικά μέχρι 
εγκωμιαστικά και κάποιες βελτιώσεις ήδη έγιναν, αλλά οπωσδήποτε δεν υπάρχει 
καλύτερος έλεγχος ενός μοντέλλου, από την εφαρμογή της προτεινόμενης λογικής 
στην πράξη. 

Σαν περαιτέρω συνέχιση της εργασίας αυτής προτείνεται μία εργασία με 
μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφόρηση σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης, εφ' όσον η πλειοψηφία των προτεινομένων πληροφοριών αντλείται μέσα 
από την επιχείρηση. 
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100000 

50000 

48000 

DATE 

4/10/91 

8/10/91 

2/11/91 

BALANCE 

TO BE 

SHIPPED 

200000 

150000 

50000 

2000 

AT CUSTOMS 

QTY 

100000 

50000 

48000 

DATE 

28/10/91 

30/10/91 

15/11/91 

RECEEIVED 

QTY 

50000 

50000 

98000 

DATE 

29/10/91 

30/10/91 

17/11/91 

BALANCE 

AT 

CUSTOMS 

100000 

50000 

100000 

50000 

98000 

VALUE 

60000 

60000 

110000 

* * * E Κ Λ Ε Ι Σ Ε 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΑΙ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ : ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ "Χ" 

ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

80 SHAMPOO "Κ" 

00 ΚΟΛΟΝΙΑ "Ψ" ΣΕΤ ΔΟΡΟΥ* 

00 ΚΟΛΟΝΙΑ "Ψ"** 

00 

ΠΡΟΣ/ΚΟ 

8 

8 

3 

6 

12 

13 

ΟΡΕΣ ΖΗΤ0ΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΕΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 

Χ Χ 

Χ 

8 8 

8 8 

8 8 

3 4 

Χ Χ 

Χ Χ 

8 8 

8 8 

8 8 

5 6 

8 

8 

8 

7 8 

Χ 

Χ 

8 

8 

3 

9 10 

Χ 

Χ Χ 

8 

8 8 

3 

11 12 

8 8 

8 8 

13 14 15 16 

8 8 

17 18 

Χ Χ 

8 8 

8 8 

6 6 

19 20 

Χ 

8 

8 

6 

21 22 

Χ 

8 

8 

6 

23 24 

Χ Χ 

8 8 

8 8 

13 13 

25 26 

Χ Χ 

8 8 

8 8 

13 13 

27 28 29 30 

Χ Χ 

8 8 

8 8 

12 12 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

18000 

12963 

26074 

40000 

18000 

35000 

136 

176 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Α2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 

:ΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΚΟΣ:23456000 ΚΡΕΜΑ 

KO ΑΠΟΘΕΜΑ 

ΙΣΕ ΙΣ 

ΙΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

'ΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

: ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΌΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

22 24 

ΑΠΡΙΛ 

25000 

10079 

6542 

ΜΑΙΟΣ 

14921 

7828 

6058 

10000 

3CRE5/85 

22 

ΙΟΥΝ. 

LT 3 

17093 

11590 

5956 

10000 

4CRE6/85 

10000 

21/6 

23 

ΙΟΥΛ. 

MAD :0. 

15503 

7957 

6770 

22 20 

ΑΥΓΟΥΣ. 

20 SD:2 

7546 

6651 

6502 

15000 

5CRE7/85 

10000 

2/8 

ΣΕΠΤΕΜ. 

MS :0.23 

10895 

14532 

6408 

15000 

5CRE7/85 

10500 

6/9 

24 22 

ΟΚΤΩΜΒ. 

E0Q : 

6863 

7087 

4894 

10000 

7/10 

ΝΟΕΜΒΡ. 

10000 

9776 

6244 

5526 

10000 

15/11 

21 

ΔΕΚΕΜΒ. 

SP :500 

13532 

8344 

6486 

10000 

18/12 

24 

ΙΑΝΟΥΑ. 

15188 

9848 

6631 

10000 

21/1 

19 

ΦΕΒΡ. 

15340 

9153 

6724 

10000 

18/2 

22 265 

ΜΑΡΤ. 

16187 

9400 

6486 

ΣΥΝΟΛΟ 

108713 

20000 

90500 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

A3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ : ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ "Χ" 

ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

80 SHAMPOO "Κ" 

100 ΚΟΛΩΝΙΑ "Ζ" ΣΕΤ Δ0Ρ0Υ* 

00 ΚΟΛΟΝΙΑ "Ψ"** 

00 

ΠΡΟΣ/ΚΟ 

8 

8 

3 

-6 

12 

13 

0ΡΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 

0ΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 

Χ 

8 

8 

8 

2 

Χ 

8 

8 

8 

3 

Χ 

8 

8 

8 

4 

Χ 

8 

8 

8 

5 

Χ 

8 

8 

8 

6 7 

III 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

8 

Χ 

8 

8 

8 

9 

Χ 

8 

8 

8 

10 

Χ 

8 

11 

Χ 

8 

3 

12 

Χ 

8 

3 

13 14 

âtiis 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

15 

8 

16 

8 

17 

Χ 

8 

8 

6 

18 

Χ 

8 

8 

6 

19 

Χ 

8 

8 

6 

20 21 

11SÉ 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

22 

8 

8 

6 

23 

Χ 

8 

8 

13 

24 

Χ 

8 

8 

13 

25 

Χ 

8 

8 

13 

26 

Χ 

8 

8 

13 

27 28 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

29 

Χ 

8 

8 

12 

30 

Χ 

8 

8 

12 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

18000 

12963 

26074 

40000 

18000 

35000 

160 

176 

ΕΡΓ/ΡΕΣ 

1376 

ΜΝΟΝΤΑΣ ME "WHAT IF" ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ TO CAPACITY ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

)χική τοποθέτηση TUV αναγκών του 451000 προσέκρουσε οε προϊόν με μεγολύτερη προτεραιότητα, γ ι αυτό πριν υποχωρήσει ήλεγξε 

ιπάρχουν νωρίτερα νεκρές ημέρες και αφού βρήκε απόθεμα ενδιάμεσο από την προηγούμενη φάση μεταφέρθηκε νωρίτερα. 

ιχική τοποθέτηση των αναγκών του 450100 προσέκρουσε οε προϊόν με μεγαλύτερη προτεραιότητα και μην μπορώντας να μεταφερθεί 

τερα (οτο φύλλο Σεπτεμβρίου) λόγω μη υπάρξεως νεκρών ήμερων (υποθετικό) μεταφέρεται αργότερα. 

ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

A4 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Γ ΓΕΜΙΣΜΑ 

Ό : ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ "Χ" 

ΑΠΡΙΛ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛ. ΑΥΓΟΥΣ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤΟΜΒ. ΝΟΕΜΒ. ΔΕΚΕΜΒ. ΙΑΝΟΥΑΡ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

CO ΠΡΟΪΟΝ : 

Ϊ40000 ΚΟΛΟΝΙΑ "Ψ" HS=0.23. BQ=1. SUT:0.06, ERQ: 12000, PV: 13000. RT: 65. P/S:3, MAD:0.2, SD=2 

;0 ΑΠΟΘΕΜΑ 9000 22810 10810 9660 

:ΕΣ ΠΟΛΗΣΕΟΝ ISOOO 12000 20000 13000 

[ΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10810 10440 9660 9660 

"HTA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 28810 18850 13000 12000 

:EIA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1-3/4 31-1/6 30-1/7 31-31 9-10/8 

9660 

9000 

9639 

20536 

33196 

22000 

11196 

11196 

12000 

9627 

26074 

25270 

14000 

11145 

15646 

11270 

15000 

11270 

18004 

11916 

18000 

11916 

16000 

11920 

16000 

11920 

16370 

11920 

17000 183000 

11920 

185290 

2-4/10 30-1/12 31-1/1 31-1/2 28-1/3 

ΙΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

ilOO ΚΟΛΩΝΙΑ "Ζ" SET ΔΩΡΟΥ BQ=1. SUT:0.125 ERQ : 8000 P.Y :8000 P/S 8 

Ό ΑΠΟΘΕΜΑ 

;ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΉΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

20000 20000 

5000 

15000 4140 

18860 6824 

8000 8000 

1-2/6 31-1/8 

5316 

14532 

9216 

8-9/8 

12963 8959 9848 8958 

12963 8959 9848 8958 

8-9/10 30-1/11 30-2/1 31-1/2 

9400 95344 

65944 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Α5 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣ .-23456000 ΚΡΕΜΑ 

KO ΑΠΟΘΕΜΑ 

ΚΕΣ 

ΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

22 24 

ΑΠΡΙΛ 

25000 

10079 

6542 

ΜΑΙΟΣ 

14921 

7828 

6058 

10000 

3CRE5/85 

22 

ΙΟΥΝ. 

LT 3 

17093 

11590 

5956 

10000 

4CRE6/85 

10000 

21/6 

23 

ΙΟΥΛ. 

MAD :0. 

15503 

7957 

6770 

22 20 

ΑΥΓΟΥΣ. 

20 SD:2 

7546 

6651 

6502 

15000 

5CRE8/85 

10000 

2/8 

ΣΕΠΤΕΜ. 

NS :0.23 

10895 

14532 

6408 

15000 

5CRE9/85 

10500 

6/9 

24 22 

ΟΚΤΩΜΒ. 

EOO : 

6863 

7087 

4894 

10000 

7/10 

ΝΟΕΜΒΡ. 

10000 

9776 

6244 

5526 

10000 

15/11 

21 

ΔΕΚΕΜΒ. 

SP :500 

13532 

8344 

6486 

24 

ΙΑΝΟΥΑΡ. 

9848 

6631 

10000 

1/1 

19 22 265 

ΦΕΒΡ. 

9153 

6724 

10000 

1/2 

ΜΑΡΤ. 

9400 

6486 

10000 

3/3 

ΣΥΝΟΛΟ 

108713 

20000 

91500 

=ΑΑ(Ι-1)-ΠΩΛ(Ι-1)+Ν.Α (1-1) 

=ΑΑ(Ι-1)-ΠΩΛ(Ι-1)+ΥΠ(Ι-1) 

Στους παγωμένους μήνες θα δίνει· τις αυστές 

ενδείξεις αλλά δεν δα τις υπολογίζει στο 

αρχικό απόθεμα του επόμενου μηνός . 

Στους παγομένους μήνες θα υπολογίζει μόνο 

τις παραγγελίες. Πρέπει όμος να δείχνει 

πότε τελειώνουν οι παγομένοι μήνες. 

ΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Λ-ΑΑΣ(ΜΕΓ)=ΝΑ 

δεν θέλει ΝΑ 

τότε ΝΑ=[ΝΑ] 

Α σύγκριση με E0Q 

Α=πολ/σιο SP 

25000 14921 17093 15503 

- 10079 7828 11590 7957 

- 6542 6058 5956 6770 

+ 8379 1035 (453) 776 

453<10000 

7546 10895 6863 9776 

6651 14532 7087 6244 

6502 6408 5526 6486 

(5607) (10045) (5750) (2954) (1443) 

5607<10000 10045>10000 5118<10000 1994<10000 

10045/500 

ΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΩΛ.=ΠΩΛ/ΗΜ.ΠΩΛ. 

ΓΓΙΣΗ ΑΑΣ=ΑΑ-ΑΑΣ 

Σ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΜΗΝ0Σ= 

ΓΓΙΣΗ ΑΑΣ/ΤΑΧ.ΠΩΛ. 

10000 

11590 

22 

529 

17093 

5956 

11137 

11137 

529 

21 

10000 

6651 

15 

443 

7546 

6502 

1044 

1044 

443 

2 

10500 

14532 

20 

727 

10895 

6408 

4487 

4487 

727 

6 

10000 

7087 

24 

295 

6863 

4894 

1969 

1969 

295 

7 

10000 

6244 

22 

284 . 

9776 

5526 

4250 

4250 

284 

15 

10000 

9848 

24 

— 410 

6728 

6631 

97 

97 

410 

1 

10000 10000 

9400 

22 

427 

7727 

6486 

1241 

1241 

427 

1 3 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προ ιόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Α6 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΑΓΜ.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡ .ΑΠΟΘΕΜΑ 

ττηγητ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΣΕ 

ΥΛΙΚΑ 

Δ Ι Ο Ρ Θ Ώ Σ Ε Ι Σ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ϊ?Λν"ΡΥΠν 

ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΥΛΙΙ 

ΕΚΚΡΕΜΕΊΣ 

W2N 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΙ 3Σ 

* 

ΑνάπτνξηενόςΟλοκληρωμΕνουΠληροφοριακούΣνστήματοςγιάΒιομηχανικέςΕπιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Α7 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

»ΔΙΚΟΣ 
:ΕΥΘΥΝΣΗ 
[ΑΓΓΕΛΜΑ 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Δ Ε Λ Τ 
7 2 4 5 6 5 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 104 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Ο Π Ε Λ Α Τ Η 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΜΠΕΛ/ΠΟΙ 
6474 463-5 ΠΩΛΗΤΗΣ 2035 

ίΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 
ΌΧΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 
»ΛΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝ.ΕΤΟΥΣ 
1ΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ % 
ΊΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
1ΛΕΥΤΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
1ΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

1 1 . 8 5 6 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 

120 
55 

2 7 / 0 3 / 9 1 
1 5 / 0 3 / 9 1 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΡΈΧΟΝΤΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΑ-ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ 
2.850.000 

: 575.000 

ΧΡΕΩΣΗ 
13.580.000 
16.504.000 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
1.724.000 
451.500 

ι
ΑΦΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΛΦΟΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΛΦΟΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΛΦΟΝ ΕΠ/ΓΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΛΦΟΝ ΕΠ/ΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΦΟΝ ** 

1.500.000 ΑΝΟΙΚΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
1.200.000 ΑΛΗΚΤΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΔΙΩΝ 
1.050.000 ΑΛΗΚΤΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
2.600.000 ΑΛΗΚΤΕΣ ΕΠ/ΓΕΣ ΙΔΙΩΝ 
2.500.000 ΑΛΗΚΤΕΣ ΕΠ/ΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
8.850.000 *•* ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ** 

2.550.000 
300.000 
850.000 

1.000.000 
975.000 

5.675.000 

.ΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : 65 ΕΚΠΤΩΣΗ : 10 % ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 15 ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΗΣ 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι ΟΡΟΙ : ΕΚΠΤΩΣΗ 1 0 0 0 0 ΓΙΑ TIM. ΑΝΩ ΤΩΝ 1 0 0 0 0 0 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Κ Α Ρ Τ Ε Λ Λ Α Π Ε Λ Α Τ Η 

ΙΚΟΣ : 2 2 2 2 3 7 7 7 7 6 ΕΠΩΝΥΜ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α . Ε . ΥΠΟΛ.: 1 . 0 0 0 . 0 0 0 

Ρ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΟ ΠΩΛ. Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Η ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ * * * 

05/91 
05/91 

ΠΣ128737 
ΠΣ444445 

1002 
1002 

1.300.000 

245.000 

500.000 

45.000 

800.000 

1.045.000 
1.000.000 

ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ *** 1 . 5 4 5 . 0 0 0 5 4 5 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β1 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΉΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΔΙΚΟΣ 

ΛΑΤΗ Ε Π Q Ν Υ Μ 

00000 ΠΑΡΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε. 

91000 ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΟΥ Α.Ε. 

Τ Α Ξ 

Ι Α 

Ι Ν Ο Μ Η Σ Η ΠΕ Λ Α Τ 0 Ν Β i 

ΟΙΚΟΣ : RIOD 

ΠΟΛΗ ΠΡ0ΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

ΤΗΣ 1990 

1000 10.000.000 

1001 8.000.000 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

15.000.000 

12.000.000 

* 

H Σ Ε Ι Π Ο Λ Η Σ 

: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

17.000.000 

11.000.000 

EON 

- ΑΠΟΚΛΙΣΗ -

91 

90 % 

170 

137 

91 

91 % 

113 

92 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1990 ΣΤΟΧΟ ΠΡΑΓΜ 

% % % 

56 56 61 

44 44 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 18.000.000 27.000.000 28.000.000 307 205 100 100 100 

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Α Π Ε Λ Α Τ Ω Ν 

COI ΠΩΛΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΓΗ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α ΤΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

30000 ΒΕΡΑΣ Α . Ε . 

34670 ΜΑΡΚΕΤΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

1004 

1004 

350.000 

400.000 

300.000 

250.000 

978.000 

1.000.000 

1.058.000 

645.000 355.000 
80.000 

WAO ΠΩΛΗΤΗ 750.000 550.000 Î.978.000 1.703.000 355.000 80.000 

ΥΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3.000.000 4.340.000 37.000.000 28.000.000 12.456.000 3.000.000 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ω Ν 

ΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ 30 31 - 60 

ΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

000000 ΕΛΙΚΟΝ Ε.Π.Ε. 1001 ΚΔ492640 12/01/91 

ΠΣ277333 13/01/91 

57.000 

30.000 

57.000 

61 - 90 91 - 120 121 - 150 151 ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ANO 

30.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΗ 87.000 57.000 30.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΤΗ * * * * * 

ΣΥΝΟΛΟ % 

87.000 

100 

57.000 

66 

30.000 

34 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ * * * * 

ΣΥΝΟΛΟ % 

87.000 

100 

57.000 

66 

30.000 

34 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Η Μ Ε Ρ Ε Σ Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν - Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν - Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΜΗΝΟΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΠΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΟΣ : 24 ΕΤΟΥΣ : 300 ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΝΟΣ : 28 

Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΞΜΑΤΑ 

ΓΗΣΕΙΣ 

ΈΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

100 

150 

180 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

80 

100 

200 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / 

1991 90 % 91 % 

150 155 188 

130 87 130 

190 106 95 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 360 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Π Ε Λ Α Τ Ε Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ε Π Ι Α Σ Α Ν Τ Ο Σ Τ Ο Χ Ο Τ Ο Υ Σ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1991 

ΜΗΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

)Σ ΠΟΛΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 91 ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΙ! 91 91 ΚΑΛΥ 

i ΤΗΣ 1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 Χ 91 % % 

ίΥΡΟΠΑΙΚΗ Α.Ε. 

)000 1000 300.000 500.000 400.000 133 80 2.000.000 2.200.000 2.100.000 105 95 70 

.Π.Ε. 

?800 1000 500.000 900.000 700.000 140 78 9.000.000 13.000.000 10.000.000 111 77 55 

ΠΩΛΗΤΗ 800.000 1.400.000 1.100.000 138 79 11.000.000 15.200.000 12.100.000 110 80 63 

ΓΑΙΡΕΙΑΣ* 6.000.000 7.000.000 5.900.000 98 84 22.000.000 26.000.000 25.000.000 114 96 69 

Π Ε Λ Α Τ Ε Σ Π Ο Υ Ξ Ε Π Ε Ρ Α Σ Α Ν Τ Ο Ν Σ Τ Ο Χ Ο Τ Ο Υ Σ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1991 

ΜΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΟΣ ΠΩΛΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 91 ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 91 ΚΑΛΥ 

Η ΤΗΣ 1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 % 91 % % 

ΛΗΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

0000 1000 300.000 500.000 800.000 267 160 2.000.000 2.200.000 2.600.000 130 118 90 

,.Ε 

7800 1000 500.000 900.000 1.200.000 240 133 9.000.000 13.000.000 15.000.000 160 115 80 

ΠΩΛΗΤΗ 800.000 1.400.000 2.000.000 250 143 11.000.000 15.000.000 15.600.000 290 233 87 

ΙΤΑΙΡΕΙΑΣ* 6.000.000 7.000.000 8.400.000 140 120 22.000.000 26.000.000 31,000.000 140 119 79 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β4 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Τ Α Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η Π Ρ 0 Ι 0 Ν Τ 0 Ν Β Α Σ Ε Ι Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Ν 

ΟΜΑΔΑ : ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ — 

[ΚΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 9 1 / 91 1990 ΣΤΟΧ ΠΡΑΓ 

)ΝΤ0Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1990 1991 1991 90 % 91 % % 91 % 91 % 

100000 ΚΟΛΩΝΙΑ 2.000.000 3.000.000 2.500.000 25 17- 75 60 50 

)00001 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΛΩΝΙΑ 1.000.000 2.000.000 2.500.000 150 25 25 40 50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.000.000 5.000.000 5.000.000 275 108 100 100 100 

Τ Ι Μ Ε Σ Σ Ε Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η Μ Ε Τ Ο Ν Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο 

ΚΟΣ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΙΝΤΟΣ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

100002 ΚΟΛΩΝΙΑ CLIMAT 2.320 12/02/91 GIDGI 

SAINA 

CHARLES 

3.310 01/03/91 MICHEL 

3.200 19/07/91 BLOCHARD 

2.650 08/06/91 

2.390 24/02/91 

1.950 13/07/91 

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν ΣΕΛΙΔΑ 123 

ΜΗΝΑΣ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ~ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ — ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΚΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / 

ΝΤΟΣ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1990 1991 1991 90 % 91 % ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΠ % Α/Α 

21212 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 1.200.000 2.000.000 2.000.000 60 0 400 700 70 20 1 

800 1800 100 45 2 

2000 5880 3D0 35 3 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ε Σ Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΌΣ 

'Σ 

ΗΜΕΡΑΣ 

01 ΤΙΜ/ΜΕΝΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΤΙΜ/ΜΕΝΑ 

ΔΟΡΕΑΝ 

ΜΗΝΟΣ 

ΠΡΟΗΓ. 

: 25 

ΕΤΟΥΣ 

1990 

2.500 

25 

8.320 

80 

ΕΤΟΥΣ : 300 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

3.000 

50 

10.000 

100 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. 

1991 90 % 91 % 

-

2.800 80 93 

30 120 60 

9.300 112 93 

100 125 100 

ΕΤΟΥΣ 

1990 

12.300 

125 

58.150 

600 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

18.000 

300 

80.000 

800 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

16.175 

220 

78.970 

750 

ΕΤΟΥΣ : 360 

91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

90 % 91 % % 

132 

176 

136 

125 

90 60 

73 55 

99 87 

94 65 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Κ Α Θ Α Ρ Ε Σ Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΟΣ : 25 ΕΤΟΥΣ : 300 ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 360 

ΜΗΝΟΣ — ΕΤΟΥΣ 

ΟΣ 

Σ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 9 1 / 9 1 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΚΑΛΥ 

1991 90 % 91 % % 

01 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

1.000 

120 

120.000 

2.000 

900 

1.800.000 

2.000 

130 

260.000 

2.600 

950 

2.470.000 

2.100 

125 

262.500 

1.900 

940 

1.786.000 

210 

104 

219 

95 

104 

99 

105 

96 

101 

16.000 

130 

2.080.000 

17.000 

960 

16.320.000 

18.000 

135 

2.430.000 

17.400 

950 

16.530.000 

17.600 

133 

2.340.800 

17.450 

950 

16.577.500 

110 

102 

113 

103 

99 

101 

98 

98 

96 

100 

100 

100 

45 

40 

55 

60 

56 

67 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ Π Ο Λ Η Τ Ο Ν 

«)Σ ΠΟΛΗΤΗ : 1023 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 

Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡ 

ΠΡΑΓΜ/ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜ % BONUS 100% ΑΝΑΛ.BONUS ΣΤΟΧΟΣ% ΠΡΑΓΜ% ΒΟΝυΣ 

^ΨΕΙΣ 140 160 114 

ΤΕΛΙΕΣ 

[ΩΠΙΚΕΣ 

ίΦΠΝΙΚΕΣ 

<0Λ0 * 

ΤΕΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΙΚΕΣ 

: ι 
: 2 

ΙΟΛΟ * 

>ΑΞΕΙΣ 

ΓΡΗΤΑ 

ΤΑΓΕΣ 

ΙΜΜΑΤΙΑ 

ΙΟΛΟ ΠΩΛΗΤΗ * 

'ΝΟΛΟ * * 

ΚΑΛΥΠΤΑ - ΔΙΑΜΑΡ/ΝΑ 

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 

12.000.000 

10.000.000 

47.000.000 

40 

50 

90 

60.000.000 

25.000.000 

85.000.000 

17.000.000 

15.000.000 

4.000.000 

36.000.000 

1.000.000 

120 

83 

106 

68 

125 

40 

77 

40.000 

20.000 

60.000 

20.000 

10.000 

10.000 

40.000 

100.000 

48.000 

48.000 

12.500 

12.500 

60.500 

67 

33 

100 

50 

25 

25 

100 

44 

56 

100 

100 

100 

100 

100 

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Σ Ε Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η ΜΕ Τ Ο Ν Π Λ Η 8 Υ Σ Μ 0 

ΟΙΚΟΣ : LAGRANCE 

Ρ Ι 0 Χ Η 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΟΛΗΣ.ΠΡΟ/ΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΣ.ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 1990/ 1991 1991/ ΠΛΗΘ 1990 1991 ΚΛΑΔ 91 / 91/ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1990 1991 ΠΛΗΘ/ΜΟ ΠΛΗΘ/ΜΟ 1990 % % % % % 90 % ΚΛΑΔ 

INO 

II 

Ι 

ΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 

Λ 

180.000 

140.000 

1.000.000 

4.000.000 

9.000.000 

50.000.000 

30.000.000 

230.000.000 

400.000.000 

600.000.000 

60.000.000 

45.000.000 

290.000.000 

450.000.000 

690.000.000 

278 

214 

230 

100 

67 

333 

321 

290 

113 

77 

120 2 8 9 4 

150 2 5 7 2 

126 11 38 42 20 

113 44 67 65 70 

115 100 100 100 100 

1 5 

2 5 

4 22 

2- 5-

0 0 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β7 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΙΑΝ 

12345 

ΦΕΒ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΕΜΑ 

MAP ΑΠΡ MAI 

10111 

12366 

8950 

7500 

8500 

10111 

12366 

8950 

7500 

8500 

8620 

9621 

7746 

9120 

8791 

9175 

117% 

129% 

116% 

82% 

97% 

ΕΠΟΧ.108% 

ΕΠΟΧ.107% 

14926 

9945 

6436 

8300 

4600 

14926 

9945 

6436 

8300 

4600 

8686 

9742 

7721 

9120 

8823 

9207 

172% 

102% 

83% 

91% 

52% 

100% 

99% 

9463 

11505 

5678 

9100 

9800 

9463 

11505 

5678 

9100 

9800 

8753 

9444 

8084 

8984 

8855 

9239 

108% 

122% 

70% 

101% 

111% 

102% 

102% 

8857 

13924 

7500 

10400 

8857 

13924 

7500 

10400 

8820 

9316 

8277 

8951 

8887 

9271 

100% 

149% 

91% 

116% 

0% 

114% 

113% 

12632 

7873 

4929 

6200 

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

6646 7404 5211 

14040 10063 5440 

11223 6709 8210 

14800 7900 7000 

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

12632 6646 7404 5211 

" 7873 14040 10063 5440 

4929 11223 6709 8210 

6200 14800 7900 7000 

- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ -

8887 8953 9020 8906 

9614 9848 9821 9532 

8200 8141 8045 8062 

8948 8876 8900 8788 

8919 8951 8983 9015 

9303 9335 9367 9399 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ -

ΣΕΠ ΟΚΤ 

HM/ΝΙΑ : 17/04/91 

ΝΟΕΜ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ 

142% 

82% 

60% 

69% 

0% 

74% 

143% 

138% 

167% 

0% 

88% 130% 

88% 129% 

82% 

102% 

83% 

89% 

0% 

89% 

89% 

59% 

57% 

102% 

80% 

0% 

74% 

74% 

17100 3925 

9716 8239 

15648 6953 

13600 8200 

17100 

9716 

15648 

13600 

8784 

9143 

8283 

8663 

9047 

9431 

195% 

106% 

189% 

157% 

0% 

162% 

161% 

3925 

8239 

6953 

8200 

9080 

8633 

8546 

8695 

9079 

9463 

43% 

95% 

81% 

94% 

0% 

79% 

78% 

4440 

7282 

6709 

5400 

4440 

7282 

6709 

5400 

9093 

8243 

8720 

8727 

9111 

9495 

49% 

88% 

77% 

62% 

0% 

6395 107110 

9167 119560 

8321 97266 

7900 106300 

22900 

6395 107110 

9167 119560 

8321 97266 

7900 106300 

22900 

69% 

69% 

9203 

8003 

8922 

8759 

9143 

9527 

69% 

115% 

93% 

90% 

0% 

92% 

91% 

106805 

110960 

98747 

106531 

107604 

112212 

.+ΠΡ0Β.ΠΟΛΗΣ. 4600 9800 

— 1991 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ — 

10079 7828 11590 7957 6651 14532 7087 6244 8344 103212 

EIA ΜΚΤ 

F/C 

.ΠΩΛ.9848 

EIA ΜΚΤ 

9153 9400 10514 

-- 1992 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ --

8165 12087 8297 6934 15149 7387 6508 8694 112136 

F/C 

*αό^ϋΑνάτιάςξχΙλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β8 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Π 
Ρ 
0 
Ι 
0 
Ν 

0 
Μ 
Α 
Δ 
Α 

0 
Ι 

κ 
0 
Σ 

Π 
Ε 
Λ 
Α 
Τ 
Η 
Σ 

Π 
Ω 
Λ 
Η 
Τ 
Η 
Σ 

Π 
Ε 
Ρ 
Ι 
0 
χ 
Η 

Π 
Ε 
Ρ 
Ι 
φ 
Ε 
Ρ 
Ε 
Ι 
Α 

Μ 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ω 
Ν 

Ε 
Π 
Α 
Γ 
Γ 
Ε 
Λ 
Μ 
Α 

Κ 
Α 
Τ 
Η 
Γ 
0 
Ρ 
Ι 
Α 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΟΜΑΔΑ 

ΟΙΚΟΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΕΙΖΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Χ 

χ 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Β9 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο Λ Η Σ Ε Ο Ν Α Ν Α Ε Ι Δ Ο Σ Κ Α Ι Π Ε Λ Α Τ Η 

ΕΙΔΟΣ : AFTER SHAVE 

ΧΡΟΝΟΣ % : 83 

0ΚΤ0ΒΡΙ0Σ ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΗΟΣ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΗΟΣ ΑΠΟΛ/ΣΗΟΣ 91 / 91 / ΚΑΛΥ 

Λ Α Τ Η Σ 1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 % 91 % % 

ΣΑΣ 850.000 1.200.000 1.400.000 165 167 4.300.000 7.000.000 5.200.000 121 74 55 

Σ 480.000 630.000 590.000 123 94 2.100.000 3.500.000 4.000.000 190 114 100 

ΝΟΛΟ ** 1.330.000 1.830.000 1.990.000 150 108 6.400.000 10.500.000 9.200.000 144 88 65 

ΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ** 1.330.000 1.830.000 1.990.000 150 108 6.400.000 10.500.000 9.200.000 144 88 65 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Ν Α Ν Α Π Ε Λ Α Τ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν 

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΒΑΡΙΣΤΑΣ ΑΕ 

ΧΡΟΝΟΣ % : 83 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΤΟΥΣ — 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΗΟΣ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΗΟΣ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 91 / 91 / ΚΑΛΥΨΗ 

Ο Ι Ο Ν 1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 % 91 % % 

SHAVE 850.000 1.200.000 1.400.000 165 167 4.300.000 7.000.000 5.200.000 121 74 55 
ΙΕ 480.000 630.000 590.000 123 94 2.100.000 3.500.000 4.000.000 190 114 100 

WAO ** 1.330.000 1.830.000 1.990.000 150 108 6.400.000 10.500.000 9.200.000 144 88 65 

ΊΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ** 1.330.000 1.830.000 1.990.000 150 108 6.400.000 10.500.000 9.200.000 144 88 65 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΒΙΟ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Π/Ρ-1Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

19/06/91 12:26 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 ΣΕΛΙΔΑ 148 

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ο Ι ! Π Ω Λ Η Σ Ε Ο Ν Κ Α Τ Α ΜΗΝΑ 

ΚΟΣ — ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟ Β ' — ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΣ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΟΡΕΑΝ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΠΡΕΑΝ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΟΡΕΑΝ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΟΡΕΑΝ 

Α ΗΜΕΡΑΣ DAOR 

0101 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 12.000 110 14.000 123 10.000 97 36.000 330 70.000 556 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 14.000 140 14.700 140 10.300 100 39.000 380 82.000 695 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 13.500 120 15.000 156 11.000 107 39.500 383 81.000 710 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 17.000 160 16.000 170 13.000 120 46.000 450 96.000 802 

Σ DAOR 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

113.000 

113.567 

114.550 

116.000 

1.123 

1.134 

1.156 

1.134 

115.000 

114.000 

114.345 

115.000 

1.123 

1.145 

1.156 

1.134 

116.000 

113.000 

114.000 

116.000 

1.124 

1.156 

1.135 

1.134 

344.000 

340.567 

342.895 

347.000 

3.370 

3.435 

3.447 

3.402 

765.000 

778.000 

782.000 

787.000 

6.345 

6.450 

6.530 

7.154 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Π 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π/Ρ-1Β 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

19/06/5 12:26 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 ΣΕΛΙΔΑ 148 

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΚΟΣ 

η 

ΕΣ DA0R 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

1990 

1991 

1931 

1992 

— Α! ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ 

12.000 

14.000 

• 13.500 

17.000 

110 

140 

120 

160 

-- Β! ΤΡΙΜΗΝΟ — 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ 

14.000 

14.700 

15.000 

16.000 

123 

140 

156 

170 

— Γ! ΤΡΙΜΗΝΟ — 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ 

10.000 

10.300 

11.000 

13.000 

97 

100 

107 

120 

— ΤΡΙΜΗΝΟ Χ* — 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ 

13.000 

14.000 

13.450 

16.000 

123 

140 

127 

158 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ 

87.000 256 

59.000 345 

67.000 230 

96.000 564 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

13.000 

13.567 

14.550 

16.000 

123 

134 

156 

134 

15.000 

14.000 

14.345 

15.000 

123 

145 

156 

134 

16.000 

13.000 

14.000 

16.000 

124 -

156 

135 

134 

23.000 

24.560 

26.000 

25.000 

213 

214 

233 

240 

65.000 

78.000 

82.000 

87.000 

345 

450 

530 

654 

Ανάπτνξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π/Ρ-2Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

3 0 / 0 4 / 9 1 10:34 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 ΣΕΛΙΔΑ 126 

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Κ Α Θ Α Ρ Ο Ν Π Ο Λ Η Σ Ε Ο Ν Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

POMA DA0R 

1110101 

NOI 

ΠΡ90 

ΠΡ91 

ΕΚ91 

ΠΡ92 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.000 

2.000 

3.000 

2.500 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Μ.ΤΙΜΗ 

120 

130 

125 

128 

ΑΞΙΑ 

120 

260 

375 

320 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

4.000 

3.000 

3.200 

5.000 

ΜΑΙΟΣ 

Μ.ΤΙΜΗ 

130 

160 

145 

150 

ΑΞΙΑ 

520 

480 

464 

750 

ΙΟΥΝΙΟΣ -

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.ΤΙΜΗ 

2.000 

3.000 

3.400 

4.000 

100 

117 

125 

110 

ΑΞΙΑ 

200 

351 

425 

440 

TP 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

7.000 

8.000 

9.600 

11.500 

ΊΜΗΝΟ Β' 

Μ.ΤΙΜΗ 

120 

136 

132 

131 

ΑΞΙΑ 

8 

1.0 

1.2 

1.5 

POMATA DA0R 

110 ΠΡ90 

ΠΡ91 

ΕΚ91 

ΠΡ92 

6.000 

8.200 

10.800 

7.000 

310 

110 

400 

300 

1.860 

902 

4.320 

2.100 

5.000 

7.000 

9.500 

8.800 

150 

210 

330 

410 

750 

1.470 

3.135 

3.608 

4.000 

6.200 

8.300 

6.980 

200 800.000 

310 1.922.000 

220 1.826.000 

390 2.722.200 

15.000 

21.400 

28.600 

22.780 

227 

201 

325 

370 

3.4 

4.2 

9.2 

8.4 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ 0 Υ Π 0 Λ 

Π Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ - Κ Ο Σ Τ Ο Σ - Μ Ι 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΟΡΕΑΝ Μ.ΤΙΜΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 2.000 680 870 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 3.200 950 950 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 3.500 1.050 980 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 3.400 1.000 1.180 

Π/Ρ-4Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

12/02/91 09:24 

Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 ΣΕΛΙΔΑ 847 

Κ Τ Ο Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Π Α Ρ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

ΑΞΙΑ % ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ. 

1.740 100,00 800 

3.040 100,00 1.440 

3.430 100.00 1.715 

4.012 100,00 1.700 

% ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔ. % 

45,97 940 54,03 

47,37 1.600 52,63 

50,00 1.715 50,00 

42,37 2.312 57,63 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

6.000 

6.400 

7.000 

8.000 

800 

840 

900 

980 

700 

760 

740 

760 

4.200 100.00 

4.864 100.00 

5.180 100.00 

6.080 100.00 

1.400 

1.480 

1.600 

1.800 

33.33 

30.43 

30.89 

29.61 

2.800 

3.384 

3.580 

4.280 

66,67 

69,57 

69,11 

70,39 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κ&τΜνάλωσης 

Γ4 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Π/Ρ-5Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

19/03/91 12:39 

ΣΕΛΙΔΑ 124 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 

5341523454 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

Π Ω Λ Η Σ Ε 

Π Ρ 0 Υ Π 0 

[ Σ - Κ 0 Σ Τ 0 

ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ Μ 

6.000 

6.750 

7.000 

7.400 

800-

870 

900 

960 

ΤΙΜΗ 

240 

300 

270 

310 

Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Σ - Μ Ι Κ Τ Ο Κ Ε Ρ Δ Ο Σ 

ΑΞΙΑ % ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ. 

1.440 100,00 480 

2.025 100,00 742 

1.890 100,00 784 

2.294 100,00 629 

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο 

% ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔ. 

42,10 960 

36,64 1.282 

41,48 1.106 

27,42 1.665 

Ν 

% 

57,90 

63,36 

58,52 

72,58 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ 

5341 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

6.000 

6.200 

6.120 

6.500 

500 

540 

510 

550 

1.300 

1.360 

1.500 

1.450 

7.800 100.00 

8.432 100,00 

9.180 100,00 

9.425 100,00 

800 

900 

950 

960 

10,26 

10,67 

10,35 

10,18 

7.000 

7.532 

8.230 

8.465 

89,74 

89,33 

89,65 

89,82 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ5 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 19 9 2 

Α Μ Ε Σ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Κ Α Τ Α Ο Ι Κ Ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

3 0 / 1 1 / 9 1 13:50 

ΣΕΛΙΔΑ 149 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ Μ.ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΟΣΤ.ΠΟΛΗΘ. ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔ. % 

ΚΡΕΜΕΣ 

3421 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

100.000 

125.000 

130.000 

132.000 

1.000 

2.000 

3.000 

3.060 

1.200 

1.150 

1.100 

1.120 

120.000 100.00 

143.750 100.00 

143.000 100.00 

147.840 100.00 

80.800 

114.300 

126.350 

128.307 

66.66 

79.51 

88.35 

86.78 

40.000 

29.450 

16.650 

19.533 

33,33 

20,48 

11.64 

13.21 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

268.000 

360.000 

345.000 

348.000 

3.040 

3.600 

3.380 

3.560 

450 

520 

530 

550 

120.600 100,00 

187.200 100,00 

180.200 100.00 

191.400 100,00 

108.416 

149.076 

137.352 

147.736 

89.89 

79.63 

76,30 

75,30 

12.184 

38.124 

42.848 

43.660 

10,10 

20,36 

23,77 

22,81 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ6 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π/Ρ-6Γ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

12/08/91 15:05 

ΣΕΛΙΔΑ 456 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Α Μ Ε Σ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Κ Α Τ Α Ο Ι Κ Ο 

ΚΠΔΙΚΟΣ 

ΚΡΕΜΕΣ 

3421 ΠΡ90 

ΠΡ91 

ΕΚ91 

ΠΡ92 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

1.250 

1.550 

1.720 

2.000 

% 

1,04 

1,07 

1,20 

1,35 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

3.753 

4.224 

4.834 

5.500 

% 

3.16 

2,93 

3,36 

3,72 

ΚΟΣΤ .ΔΩΡΕΑΝ 

650 

920 

990 

1.250 

% 

0,54 

0,64 

0,69 

0.84 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

4.500 

7.000 

7.050 

11.500 

% 

3,75 

4,86 

4,93 

7.77 

ΛΟΙΠΑ ΑΜΕΣΑ 

2.750 

3.220 

3.520 

4.800 

% 

2,29 

2.24 

2,46 

3,24 

ΣΥΝ. •ΑΜΕΣΩΝ 

11.133 

16.914 

18.114 

25.050 

% 

9,28 

11,77 

12,67 

16,94 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΠΡ90 

ΠΡ91 

ΕΚ91 

ΠΡ92 

1.950 

2.050 

2.250 

2.700 

1,62 

1,95 

1,57 

1.41 

4.020 

5.200 

6.220 

6.780 

3,33 

2,77 

3,45 

3,54 

1.500 

1.650 

1.690 

2.000 

1.24 

0,88 

0.94 

1.04 

5.720 

8.630 

8.935 

13.590 

4.74 

4,61 

4.96 

7.10 

3.140 

3.620 

3.780 

5.500 

2.60 

1,93 

2.10 

2.87 

16.330 

21.150 

22.875 

30.570 

13,54 

11.30 

12,69 

15.97 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ7 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Υ Π . Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Τ Ο Ι Μ Ο Υ Π Ρ 0 Ι 0 Ν Τ Ο Σ Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

1 4 / 0 6 / 9 1 12:35 

ΣΕΛΙΔΑ 456 

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1234567890 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΚΟΛΟΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ 

__ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΡΑ ΦΥΡΑ % ΣΥΝΟΛΟ Μ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΡΑ ΦΥΡΑ % ΣΥΝΟΛΟ Μ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ % 

Α' ΥΛΕΣ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 

1000238745 1.005.00 45,00 4,29 1.045,00 280,00 292,60 1,34 1.700,00 76,00 4,50 1.776,00 289,00 514,00 2,1 

* ΣΥΝΟΛΟ * 3.100,00 95,00 3,06 3,195.00 300.00 930,99 2,24 4.500,00 106,00 2.35 4.606,00 190,00 875.140,00 3,2 

ΥΛ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΦΙΑΛΕΣ 

1001478321 5.200,00 104,00 2,00 5.304,00 75,00 398,00 1.73 5.400,00 108,00 2,00 5.508.00 75,00 413,00 1,7 

* ΣΥΝΟΛΟ 705.00 3.07 927.00 3,9 

AM.ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

MIXING 

FILLING 

PACKAGING 

*ΣΥΝ0Λ0 * 

ΕΜ.ΕΡΓΑΤ. 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 

10,00 

15,00 2,50 16,67 

17,00 

10,00 58.000,00 

17,50 50.000.00 

17,00 45.000,00 

580,00 2,53 10.00 

750,00 3,27 16,00 

765,00 3,33 19.00 

43,00 43,00 46.667,00 2.095.00 9,13 45,00 

12,00 3,00 25,00 15,00 43.000,00 645,00 2.25 12.00 

3.316.00 14.45 

10.00 58.000.00 580.00 2,4 

16.00 50.000,00 800,00 3,3 

16,00 45.000,00 855,00 3,6 

45.00 46.667.00 2.235.00 9,4 

12,00 43.000,00 516,00 2,1 

3.678,00 15,5 

Γ.Β.Ε. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

* ΣΥΝΟΛΟ * 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

12.588,00 54.45 

7.221.00 31,20 

22.949,00 100,00 

12.750,00 53,9 

7.220,00 30,6 

23.648.00 100.0 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Καταναλ&ο-ης 

Γ8 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π/Ρ-9Α 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

2 4 / 1 0 / 9 1 21:35 

ΣΕΛΙΔΑ 234 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Τ Ο Ι Μ Ο Υ Π Ρ 0 Ι 0 Ν Τ 0 Σ Ε Τ Η Σ Ι Ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΤ. ΥΛΕΣ ΥΛ. ΣΥΣΚΕ. 

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΟΝ 

138484000 90 3.000.00 43,16 

Π91 3.500.00 43.96 

Ε91 4.000.00 45,66 

Π92 3.800,00 44,39 

ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Γ.Β.Ε. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛ 

600.00 8,63 1.500.00 21,58 

800,00 10,05 1.500,00 18.84 

800,00 9.13 1.300,00 14,84 

850,00 9,92 1.350.00 15,77 

690.00 9,92 900,00 12,94 

700.00 8.79 1.200,00 15.07 

750.00 8.56 1.650,00 18,83 

760,00 8,87 1.500,00 17,52 

260.00 3,74 6.950 

260,00 3.26 7.960 

260.00 2.96 8.760 

300,00 3,50 8.560 

ΒΕΡΝΙΚΙΑ 

13848 90 4.000,00 39,60 

Π91 5.000.00 43,25 

Ε91 4.800,00 41,59 

Π92 5.100.00 41.56 

800.00 7.92 2.500.00 24.75 

750,00 6,48 2.600.00 22,49 

780,00 6,75 2.800.00 24.26 

860.00 7,00 2.850,00 23,22 

700,00 6,93 1.600,00 15,84 

650.00 5.62 2.000.00 17.30 

680.00 5,89 1.900.00 16,46 

560.00 4.56 2.300.00 18.74 

500,00 4,95 10.100 

560,00 4,84 11.560 

580,00 5,02 11.540 

600,00 4,88 12.270 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ9 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 Ζ 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α - Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α 

Π/Ρ-10 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

12/09/91 10:5 

ΣΕΛΙΔΑ 110 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1 9 9 0 — -ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1 9 9 1 — —ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1 9 9 1 — 

ΑΞΙΑ % ΑΞΙΑ % ΑΞΙΑ % 

-ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992-

ΑΞΙΑ % 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

20.000.000 111,11 25.100.000 109,13 23.000.000 106,98 25.500.000 110,87 

. 2.000.000 11,11 2.100.000 9.13 1.500.000 6,98 2.500-000 10,87 

18.000.000 100,00 23.000.000 100,00 21.500.000 100.00 23.000.000 100,00 

ΠΡΟΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Γ.Β.Ε. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

* ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

* ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ * 

3.000.000 16,67 

1.000.000 5,55 

3.000.000 16,67 

1.500.000 8,33 

500.000 2,78 

9.000.000 50,00 

9.000.000 50,00 

3.000.000 13,04 

1.000.000 4,35 

3.500.000 15,22 

1.500.000 6.52 

1.000.000 4,35 

3.500.000 16,28 

1.000.000 4.65 

4.000.000 18,60 

1.500.000 6,98 

1.000.000 4.65 

3.000.000 13,04 

1.000.000 4,35 

3.500.000 15,22 

1.500.000 6,52 

1.000.000 4,35 

10.000.000 43,48 11.000.000 51,16 10.000.000 43.48 

13.000.000 56,52 10.500.000 48,84 13.000.000 56,52 

Δ1ΑΦΗΜΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2.500.000 

1.000.000 

500.000 

1.500.000 

50.000 

500.000 

13,89 

5,56 

2,78 

8,33 

0,28 

2,78 

4.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

580.000 

1.500.000 

17,39 

4.35 

4,35 

8,70 

2,52 

6,52 

3.500.000 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

100.000 

1.500.000 

16,28 

2.33 

4.65 

6.98 

0.47 

6.98 

4.000.000 
1.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

620.000 

1.500.000 

17,39 

4,35 

4,35 

8,70 

2.70 

6,52 

* ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ 

ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

6.050.000 33.61 10.080.000 43.83 

2.950.000 16,39 2.920.000 12,70 

8.100.000 37,67 10.120.000 44,00 

2.400.000 11,16 2.880.000 12,52 

ΕΞΟΔΑ MARKETING 

Γ.Ε.Α. 

1.000.000 5,55 

950.000 5,28 

1.000.000 4.35 

920.000 4.00 

500.000 2,32 

500.000 2.33 

800.000 3,48 

600.000 2,61 

* ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ 1.950.000 10,83 1.920.000 8,35 1.000.000 4,65 1.400.000 6,09 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.000.000 5,55 1.000.000 4,35 1.400.000 6,51 1.480.000 6,43 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ 

300.000 1,67 

100.000 0,55 

100.000 0,56 

200.000 0,87 

100.000 0.44 

100.000 0.44 

400.000 1.86 

100.000 0.47 

100.000 0.47 

300.000 1,30 

100.000 0,43 

100.000 0,43 

* ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 5 0 0 . 0 0 0 2 , 7 8 600.000 2,61 800.000 3,72 980.000 4,26 

"ο&ΖϋΑνάιπτόξηΟλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΓΙΟ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

-

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ 

Π Ρ Ο 

M A T A 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΞΙΑ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Γ.Β.Ε. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

20.000.000 

2.000.000 

18.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

1.500.000 

500.000 

% 

111.11 

11,11 

100,00 

16,67 

5.55 

16,67 

8,33 

2,78 

Υ Π 0 Λ 0 Γ 

Κ Α Τ Α 

Ι Σ Μ 0 

Μ Η Ν Α 

ΟΙΚΟΣ : DA0R 

— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ — 

ΑΞΙΑ 

25.100.000 

2.100.000 

23.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

3.500.000 

1.500.000 

1.000.000 

% 

109,13 

9.13 

100.00 

13,04 

4.35 

15.22 

6.52 

4.35 

Ε 1 9 9 2 

( Π Ρ Υ Π 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΑΞΙΑ 

23.000.000 

1.500.000 

21.500.000 

3.500.000 

1.000.000 

4.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

0 Λ 0 Γ 

% 

106.98 

6,98 

100,00 

16.28 

4.65 

18,60 

6.98 

4,65 

Π/Ρ-12Β 

ΑΞ ΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

12/09/91 10:5 

ΣΕΛΙΔΑ 110 

Ι Σ Τ Ι Κ Α ) 

ΤΡΙΜΗΝΟ Α' 

ΑΞΙΑ 

68.100.000 

5.600.000 

62.500.000 

9.500.000 

3.000.000 

10.500.000 

4.500.000 

2.500.000 

% 

108.96 

8.96 

100.00 

15.20 

4,80 

16,80 

7,20 

4,00 

— ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ — 

68.100.000 108,96 

5.600.000 8,96 

62.500.000 100,00 

9.500.000 15,20 

3.000.000 4,80 

10.500.000 16,80 

4.500.000 7,20 

2.500.000 4,00 

Ι * ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ * 

* ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ * 

Ι ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

Ι
ΔΩΡΕΑΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

* ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ * 

* ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ * 

ΕΞΟΔΑ MARKETING 

Γ.Ε.Δ. 

* ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ * 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ 

Ι * ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) * 

9.000.000 50,00 10.000.000 43,48 11.000.000 51.16 30.000.000 48,00 30.000.000 48,00 

9.000.000 50,00 13.000.000 56,52 10.500.000 48.84 32.500.000 52.00 32.500.000 52,00 

2.500.000 13,89 4.000.000 17,39 

1.000.000 5,56 1.000.000 4,35 

500.000 2,78 1.000.000 4.35 

1.500.000 8,33 2.000.000 8,70 

50.000 0,28 580.000 2.52 

500.000 2.78 1.500.000 6.52 

6.050.000 33,61 10.080.000 43,83 

2.950.000 16,39 2.920.000 12,70 

1.000.000 5,55 1.000.000 4,35 

950.000 5,28 920.000 4,00 

1.950.000 10,83 1.920.000 8,35 

1.000.000 5,55 1.000.000 4,35 

300.000 1,67 

100.000 0,55 

100.000 0,56 

200.000 0,87 

100.000 0.44 

100.000 0,44 

3.500.000 16.28 10.000.000 16.00 10.000.000 16.00 

500.000 2.33 2.500.000 4,00 2.500.000 4,00 

1.000.000 4,65 2.500.000 4,00 2.500.000 4.00 

1.500.000 6,98 5.000.000 8,00 5.000.000 8,00 

100.000 0,47 730.000 1,17 730.000 1,17 

1.500.000 6,98 3.500.000 5,60 3.500.000 5.60 

8.100.000 37,67 24.230.000 38.77 24.230.000 38,77 

2.400.000 11,16 8.270.000 13,23 8.270.ODO 13,23 

500.000 2.32 3.300.000 5,28 3.300.000 5,28 

500.000 2,33 2.370.000 3.79 2.370.000 3,79 

1.000.000 4,65 4.870.000 7,79 4.870.000 7,79 

1.400.000 6,51 3.400.000 5,44 3.400.000 5.54 

400.000 1,86 900.000 1,44 900.000 1,44 

100.000 0.47 300.000 0,48 300.000 0,48 

100.000 0,47 300.000 0,48 300.000 0,48 

500.000 2,78 600.000 2,61 800.000 3,72 1.900.000 3,04 1.900.000 3,04 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ11 
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Π/Ρ-13Β 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ. 

12/09/91 10:55 

ΣΕΛΙΔΑ 110 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Κ Α Τ Α Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο ( Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α ) 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Γ.Β.Ε. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

* ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ * 

* ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ * 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΔΟΡΕΑΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

* ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ * 

* ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ * 

ΕΞΟΔΑ MARKETING 

Γ.Ε.Δ. 

* ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ * 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ 

* ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) * 

ΤΡΙΜΗΝΟ Α' 

ΑΞΙΑ 

ΟΙΚΟΣ : CARVAN 

ΤΡΙΜΗΝΟ Β' — 

ΑΞΙΑ % 

ΤΡΙΜΗΝΟ Γ' — 

ΑΞΙΑ % 

- ΤΡΙΜΗΝΟ Δ" -

ΑΞΙΑ % 

ΣΥΝΟΛΟ 

20.000.000 111,11 25.100.000 109.13 23.000.000 106.98 68.100.000 108.96 68.100.000 108,96 

2.000.000 11,11 2.100.000 9.13 1.500.000 6,98 5.600.000 8.96 5.600.000 8,96 

18.000.000 100.00 23.000.000 100.00 21.500.000 100,00 62.500.000 100,00 62.500.000 100.00 

3.000.000 16,67 

1.000.000 5.55 

3.000.000 16,67 

1.500.000 8,33 

500.000 2,78 

9.000.000 50,00 

9.000.000 50.00 

2.500.000 13,89 

1.000.000 5.56 

500.000 2.78 

1.500.000 8,33 

50.000 0,28 

500.000 2,78 

3.000.000 13,04 

1.000.000 4,35 

3.500.000 15,22 

1.500.000 6.52 

1.000.000 4,35 

10.000.000 43,48 

13.000.000 56.52 

4.000.000 17,39 

1.000.000 4,35 

1.000.000 4,35 

2.000.000 8.70 

580.000 2.52 

1.500.000 6,52 

3.500.000 16,28 9.500.000 15,20 9.500.000 15,20 

1.000.000 4,65 3.000.000 4,80 3.000.000 4,80 

4.000.000 18,60 10.500.000 16,80 10.500.000 16,80 

1.500.000 6,98 4.500.000 7.20 4.500.000 7.20 

1.000.000 4.65 2.500.000 4.00 2.500.000 4.00 

11.000.000 51.16 

10.500.000 48.84 

3.500.000 16,28 

500.000 2,33 

1.000.000 4,65 

1.500.000 6.98 

100.000 0,47 

1.500.000 6.98 

6.050.000 33,61 10.080.000 43,83 8.100.000 37.67 

2.950.000 16,39 2.920.000 12,70 2.400.000 11,16 

1.000.000 5,55 

950.000 5,28 

1.950.000 10,83 

1.000.000 5,55 

300.000 1,67 

100.000 0,55 

100.000 0,56 

500.000 2,78 

1.000.000 4,35 

920.000 4.00 

1.920.000 8,35 

1.000.000 4,35 

200.000 0,87 

100.000 0,44 

100.000 0,44 

600.000 2,61 

500.000 2,32 

500.000 2,33 

1.000.000 4,65 

1.400.000 6,51 

400.000 1,86 

100.000 0,47 

100.000 0.47 

30.000.000 

32.500.000 

10.000.000 

2.500.000 

2.500.000 

5.000.000 

730.000 

3.500.000 

24.230.000 

8.270.000 

3.300.000 

2.370.000 

4.870.000 

3.400.000 

48,00 

52,00 

16,00 

4,00 

4.00 

8,00 

1.17 

5,60 

38.77 

13.23 

5.28 

3,79 

7.79 

5,44 

900.000 1.44 

300.000 0.48 

300.000 0,48 

30.000.000 48,00 

32.500.000 52,00 

10.000.000 16,00 

2.500.000 4.00 

2.500.000 4,00 

5.000.000 8,00 

730.000 1,17 

3.500.000 5,60 

24.230.000 38,77 

8.270.000 13,23 

3.300.000 5,28 

2.370.000 3,79 

4.870.000 7,79 

3.400.000 5,54 

900.000 1,44 

300.000 0,48 

300.000 0,48 

800.000 3,72 1.900.000 3,04 1.900.000 3,04 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ12 
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Π/Ρ-14 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Δ 

12/05/91 12:24 

ΣΕΛΙΔΑ 234 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1991 % ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 % ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1992 % 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

30.00 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

1.855.000 5,30 2.050.000 5,39 2.400.000 6,58 2.504.000 6.47 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.000.000 100.00 38.000.000 100.00 36.500.000 100,00 38.700.000 100,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

50.00 3.455.000 15.02 3.200.000 14.56 3.600.000 15.52 3.400.000 14.47 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 100,00 2 2 . 6 0 0 . 0 0 0 100,00 23.200.000 100,00 23.500.000 100,00 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ13 
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Π/Ρ-14Β 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

31/12/91 12:57 

ΣΕΛΙΔΑ 123 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι 

ΟΓΑΡΙΑΣ. ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΦΕΒΡ/ΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΣΕΠΤ/ΡΙΟΣ ΟΚΤ/ΡΙΟΣ ΝΟΕΜ/ΡΙΟΣ ΔΕΚΕ/ΡΙΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

TOI ΓΙΑ 

1235444400 200.000 350.000 120.000 400.000 350.000 500.000 460.000 467.000 520.000 530.000 526.000 550.000 

ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ 2.000.000 2.200.000 2.300.000 2.120.000 2.200.000 2.130.000 2.134.000 2.345.000 2.123.000 2.156.000 2.320.000 2.134.000 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 

11264653945 443.000 561.500 302.000 317.700 672.900 502.750 365.000 365.000 472.000 504.000 612.000 615.000 

ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤ.1.042.000 972.000 904.000 1.103.800 1.274.100 1.304.700 971.000 980.000 997.000 1.102.000 1.204.000 1.312.000 

Ι 
Ι Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ14 
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Π/Ρ-19 

ΑΞΙΑ 

ΣΕ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΔΡΧ. 14/10/91 13:12 ΣΕΛΙΔΑ 245 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ω Ν - Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ο Ν Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1992 

ΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ % ΣΤΑΘΕΡΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ % ΣΤΑΘΕΡΑ % ΣΥΝΟΛΟ 

7 3 . 0 0 . 2 8 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 75.800 85.100 

61.00.56 ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΕΥ 25.000 25 75.000 75 100.000 20.000 40 30.000 60 50.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.075.000 52 990.000 48 2.065.000 2.180.000 69 1.000.000 31 3.180.000 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ15 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ν Ε Κ Ρ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ο Υ 

Π/Ρ-Ζ1 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

1 0 / 1 0 / 9 1 9 : 4 5 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

,ΡΑΧΜΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΙΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΣΤΑΘ. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒ.ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ 

1-ΜΕΤΑΒΛ.ΕΞΟΔΑ 

ΔΡΧ.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

75.800 132.700 1.082.000 86.395 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ 

-ΜΕΤΑΒΛ. ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΣΟΤ.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

75.800 132.700 500.000 103.185 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ16 
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η/ρ-ΐ6 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

ΣΕΛΙΔΑ 145 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

* ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 6.000.000 7.210.000 9.620.000 22.830.000 11.860.000 14.235.000 16.645.000 42.740.000 65.570.000 

ΜΕΤΡΗΤΑ 2.390.000 3.000.000 4.320.000 9.710.000 4.465.000 5.170.000 6.345.000 15.980.000 25.690.000 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 8.000.000 9.750.000 10.000.000 27.750.000 9.000.000 15.000.000 10.000.000 34.000.000 61.750.000 

ΣΥΝΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 8.000.000 8.000.000 7.000.000 23.000.000 10.000.000 5.000.000 8.000.000 23.000.000 46.000.000 

ΛΟΙΠΑ 1.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 

* ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 19.390.000 21.750.000 23.320.000 64.460.000 24.465.000 25.170.000 27.345.000 76.980.000 141.440.000 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΜ. ΕΣΩΤ. 320.000 1.000.000 1.000.000 2.320.000 1.310.000 1.000.000 2.000.000 4.310.000 6.630.000 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΜ. ΕΞΩΤ. 1.000.000 1.070.000 1.000.000 3.070.000 2.000.000 1.665.000 1.000.000 4.665.000 7.735.000 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 1.000.000 1.000.000 1.850.000 3.850.000 1.000.000 2.000.000 2.050.000 5.050.000 8.900.000 

ΣΥΝΟΛΟ 2.320.000 3.070.000 3.850.000 9.240.000 4.310.000 4.665.000 5.050.000 14.025.000 23.265.000 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Κ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ 5.180.000 5.000.000 4.000.000 14.180.000 6.090.000 6.000.000 5.000.000 17.090.000 31.270.000 

ΔΑΝΕΙΑ Κ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.000.000 5.340.000 6.000.000 15.340.000 6.000.000 5.760.000 6.000.000 17.760.000 33.100.000 

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΚΟΙ 6.000.000 4.000.000 5.080.000 15.080.000 5.000.000 6.000.000 7.230.000 18.23Q.000 33.310.000 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.000.000 5.000.000 6.000.000 14.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 29.000.000 

* ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 18.180.000 19.340.000 21.080.000 58.600.000 22.090.000 22.760.000 23.230.000 68.080.000 126.680.000 

ΔΙΑΦΟΡΑ Α-Β 1.210.000 2.410.000 2.240.000 5.860.000 2.375.000 2.410.000 4.115.000 8.900.000 14.760.000 

* ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 7.210.000 9.620.000 11.860.000 26.690.000 14.235.000 16.645.000 20.760.000 51.640.000 78.330.000 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ17 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 Ζ 

Η Μ Ε Ρ Ε Σ Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν - Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν - Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Σ Ε Ο Ν 

Π/Ρ-15 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

31/12/91 

ΣΕΛΙΔΑ 154 

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Ι 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜ0Σ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

ΙΑΝΟΥΑΡ 

95 

90 

91 

85 

ΦΕΒΡΟΥΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 

95 

90 

92 

85 

94 

90 

90 

85 

ΑΠΡΙΛΙΟ 

90 

87 

98 

90 

ΜΑΙΟΣ 

95 

91 

92 

85 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

94 

90 

90 

80 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤ ΣΕΠΤΕΜΒ ΟΚΤΟΒΡΙ 

95 

90 

92 

85 

92 

86 

89 

83 

94 

86 

85 

83 

95 

90 

89 

84 

ΝΟΕΜΒΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡ 

97 92 

90 84 

94 86 

93 86 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

84 

85 

85 

84 

93 

88 

89 

83 

93 

88 

88 

82 

93 

88 

89 

83 

90 

85 

85 

80 

91 

86 

88 

82 

91 

86 

87 

81 

92 

87 

88 

84 

90 

85 

88 

82 

89 

83 

82 

78 

88 

84 

86 

85 

87 

84 

82 

81 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 1990 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1991 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 1992 

95 

90 

91 

85 

97 

96 

96 

90 

97 

95 

96 

91 

98 

95 

97 

92 

98 

95 

96 

91 

97 

95 

95 

90 

96 

95 

95 

90 

96 

94 

94 

90 

96 

96 

94 

90 

95 

95 

94 

93 

98 

95 

95 

93 

96 

96 

96 

93 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Γ18 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 2 

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ν 

Π/Ρ-17 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

14/04/91 11:28 

ΣΕΛΙΔΑ 546 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

1991 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

1991 ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

'30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ 935.700 1.050.000 114.300 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.780.000 19.500.000 719.800 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 521.650 510.000 11.650 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.537.400 16.500.000 37.400 

*Οίϋ)αΑνάκάς^λοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Π9 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

HIS M/S-2 

13/08/91 

ΣΕΛΙΔΑ 12 

Ε Τ Η Ι Α Μ Ε Σ Η Δ Υ Ν Α Μ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΜΗΝ0Σ
; __

 Ε Τ 0 Υ Σ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

ΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 % 91 % % 

ΜΗΜΑ : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 130 100 220 169 220 1.300 550 2.180 167 395 220 

** ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.300 1.000 2.200 169 220 13.000 5.500 21.800 167 395 220 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΔΙ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

MIS M/S-5 

13/08/91 

ΣΕΛΙΔΑ 12 

Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ι ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

- ΜΗΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 

91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

90 % 91 % % 

ΜΗΜΑ : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

2 200 200 

4 200 200 

10 250 500 

11 

12 

25 

5 

5 

20 

5 

10 

19 

45 

83 

76 

100 

200 

95 

80 

155 

65 

*** ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ίι ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

10 

20 

40 

10 

10 

20 

20 200 

40 200 

100 250 

200 

200 

500 

110 

120 

250 

50 

50 

200 

50 

100 

190 

45 

83 

76 

100 

200 

95 

80 

155 

65 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Δ2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

MIS M/S-3 
13/08/91 
ΣΕΛΙΔΑ 12 

Δ Ε Ι Κ Τ Η Σ Α Π 0 Υ Σ I Q Ν 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Η Η Ν 0 Σ ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

ΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 1990 1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 % 91 % % 

ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

10001 13 10 22 169 220 130 55 218 167 395 220 

ΊΗΜΑ : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 130 100 220 169 220 1.300 550 2.180 167 395 220 

** ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.300 1.000 2.200 169 220 13.000 5.500 21.800 167 395 220 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Δ3 



I 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

MIS M/S-1 

1 3 / 0 8 / 9 1 

ΣΕΛΙΔΑ 12 

Μ Ε Σ Η Υ Π Ρ Ω Ρ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

- ΜΗΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 

91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

90 % 91 % % 

Γ0ΥΛ0Π0ΥΛ0Σ ΑΝΔΡΕΑΣ 

110001 ΥΠΕΡ/ΣΙΑ 

ΥΠΕΡ/ΡΙΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

130 

260 

450 

100 

250 

250 

220 

420 

110 

169 

162 

45 

220 

168 

24 

1.300 

1.125 

2.500 

550 

1.300 

1.300 

2 

2 

175 

220 

990 

167 

196 

40 

395 

169 

76 

220 

155 

50 

ΤΜΗΜΑ 

11 ΥΠΕΡ/ΣΙΑ 

ΥΠΕΡ/ΡΙΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

1.300 

2.600 

4.500 

1.000 

2.500 

2.500 

2.200 

4.200 

1.100 

169 

162 

45 

220 

168 

24 

13.000 

11.250 

25.000 

5.500 

13.000 

13.000 

21.750 

22.200 

9.900 

167 

196 

40 

395 

169 

76 

220 

155 

50 

*** ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΥΠΕΡ/ΣΙΑ 

ΥΠΕΡ/ΡΙΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

13.000 

26.000 

45.000 

10.000 

25.000 

25.000 

22.000 

42.000 

11.000 

169 

162 

45 

220 

168 

24 

130.000 

112.500 

25Q.Ö00 

55.000 

130.000 

130.000 

217.500 

222.000 

99.000 

167 
196 
40 

395 
169 

76 

220 
155 

50 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Δ4 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Δ Ε Ι Κ Τ Η Σ Α Σ θ Ε Ν Ε Ι Ο Ν 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

MIS H/S-4 

13/08/91 

ΣΕΛΙΔΑ 12 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

- ΜΗΝΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1991 90 % 91 % 1990 

ΕΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

90 % 91 % % 

0ΥΛ0Π0ΥΛ0Σ ΑΝΔΡΕΑΣ 

10001 13 10 22 169 220 130 55 218 167 395 220 

ΜΗΜΑ : ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 130 100 220 169 220 1.300 550 2.180 167 395 220 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.300 1.000 2.200 169 220 13.000 5.500 21.800 167 395 220 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Δ5 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
10/03/91 

ΣΕΛΙΔΑ 12 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ο Ν 

ΤΗΣ : 20/10/91 

Ο Ι Κ Ο Ι 

ΗΜΕΡΑΣ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΜΗΝΟΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 91 ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 % 91 % ΚΑΛΥ 

1991 90 % 91 % 1990 1991 1991 90 % 91 % % 

Π 0 Λ Η Σ Ε Ι Σ 

ΟΙΚΟΣ 1 

ΟΙΚΟΣ 2 

70.000 

45.000 

95.000 

50.000 

56.000 

63.000 

80 

140 

59 

126 

580.000 

390.000 

750.000 

560.000 

590.000 

480.000 

102 

123 

79 

86 

57 

65 

ΣΥΝΟΛΟ 115.000 145.000 119.000 103 83 970.000 1.310.000 1.070.000 110 82 59 

Ε Ι Σ Π Ρ Ά Ξ Ε Ι Σ 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

30.000 

40.000 

29.000 

50.000 

40.000 

15.000 

99.000 105.000 

19.000 

35.000 

15.000 

69.000 

63 

88 

52 

70 

38 

88 

100 

66 

400.000 

300,000 

200.000 

990.00Ó 

600.000 

300.000 

210.000 

1.110.000 

450.000 

350.000 

190.000 

990.000 

113 

100 

95 

110 

75 

117 

90 

89 

70 

90 

60 

68 

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 

ΟΙΚΟΣ 1 

ΟΙΚΟΣ 2 

** ΣΥΝΟΛΟ ** 

700 

450 

150 

950 

500 

1.450 

560 

630 

1.190 

80 

140 

103 

59 

126 

83 

5.800 

3.900 

9.700 

7.500 

5.600 

13.100 

5.900 

4.800 

10.700 

102 

123 

110 

79 

86 

82 

57 

65 

59 

Ανάπτνξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΕΙ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ο Ν 

ΜΗΝΟΣ : ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ 

10/03/91 

ΣΕΛΙΔΑ 12 

Ο Ι Κ Ο Ι 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

— - πππυζ. • 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 91 

1991 90 % 91 Χ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

91 % 91 % ΚΑΛ 

90 % 91 % % 

Π 0 Λ Η Σ Ε Ι Σ 

ΟΙΚΟΣ 1 

ΟΙΚΟΣ 2 

70.000.000 95.000.000 56.000.000 80 59 580.000.000 

45.000.000 50.000.000 63.000.000 140 126 390.000.000 

750.000.000 590.000.000 102 79 5 

560.000.000 480.000.000 123 86 6 

** ννυΠΛΠ ** ΣΥΝΟΛΟ 115.000.000 145.000.000 119.000.000 103 83 970.000.000 1.310.000.000 1.070.000.000 110 82 

Ε Ι Σ Π Ρ Ά Ξ Ε Ι Σ 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

30.000.000 

40.000.000 

29.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

19.000.000 

35.000.000 

15.000.000 

63 

88 

52 

38 

88 

100 

400.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

600.000.000 

300.000.000 

210.000.000 

450.000.000 113 75 7 

350.000.000 100 117 9 

190.000.000 95 90 6 

* * ΣΥΝΟΛΟ * * 99.000.000 105.000.000 69.000.000 70 66 990.000.000 1.110.000.000 990.000.000 110 89 

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 

ΟΙΚΟΣ 1 

ΟΙΚΟΣ 2 

7.000 

4.500 

9.500 

5.000 

5.600 

6.300 

80 

140 

59 

126 

58.ODO 

39.000 

75.000 

56.000 

59.000 

48.000 

102 

123 

79 

86 

s: 
6! 

* * ΣΥΝΟΛΟ * * 11.500 14.500 11.900 103 83 97.000 131.000 107.000 110 82 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Ε2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΛΑ^ΓΑ_ΕΙΔΗ 

ΓΑΛ/ΚΟΜΙΚΧ) 

ΓΑΚΚΤΧ 

ΠΛΗΡΕΣ 

ΑΠΑΧΟ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 

^ΑΧΆΤΧ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΜΠΧί 

ΑΝΑΝΑΣ 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Ε3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

F ^ U O ^ ι·..,··..··.,·'! 

1500 

1000 

500 

0 

t989 \9Q0 199t 1992 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΜΑΤΟ 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 

SSSS ES23 

1500 -• 

10«! 

500 

0 

19S9 1990 1991 1992 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 
Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Ε4 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1?=0 30/<* Ι 
?10 " 

1*?î 22.4S 
5îiL_. 

SPllÉìtli^ 

^ *S " t~ " *—-™-

' / 
i 4 

y» ' 

-O" 

ΠΙΤΤΑ A' ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΠΙΤΤΑ Β' ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

Ε5 



ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ DAOR 

11000101 TIM/ΜΕΝΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ 
MIS Π/Ρ-1Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 3 / 0 8 / 9 1 

ΣΕΛΙΔΑ 124 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ε Σ Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΗΝΟΣ : 25 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

ΕΤΟΥΣ : 300 ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 36 

- ΜΗΝΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ 

1991 90 % 91 % 1990 1991 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

90 % 91 % % 

2.500 

25 

3.000 

50 

2.800 80 93 

30 120 60 

12.300 

125 

18.000 

300 

16.175 132 90 60 

220 176 73 55 

ΚΡΕΜΕΣ ΰΙ 

1100 

\0R 

TIM/ΜΕΝΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

8.320 

80 

10.000 

100 

9.300 

100 

112 

125 

93 

100 

58.150 

600 

80.000 

800 

78.970 

750 

136 

125 

99 

94 

87 

65 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΣΤ1 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ MIS-n/P-2A 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

2 3 / 0 6 / 9 1 16:53 

ΣΕΛΙΔΑ 654 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Κ Α Θ Α Ρ Ε Σ Π Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α 

ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΥ 

[ΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

iPOMA DAOR NOI 

11100101 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΗΝΟΣ : 25 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

1.000 

120 

120.000 

ΕΤΟΥΣ : 300 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

2.000 

130 

260.000 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

2.100 

125 

262.500 

91 / 91 / 

90 % 91 % 

210 105 

104 96 

219 101 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

16.000 

130 

2.080.000 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 3 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

18.000 

135 

2.430.000 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΚΑΛΥ 

1991 90 % 91 % % 

17.600 110 98 4 

133 102 98 4 

2.340.800 113 96 5 

ΙΡΩΜΑΤΑ DA0R 

.110 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

2.000 

900 

1.800.000 

2.600 

950 

2.470.000 

1.900 

940 

1.786.000 

95 

104 

99 

17.000 

960 

16.320.000 

17.400 

950 

16.530.000 

17.450 

950 

16.577.500 

103 

99 

101 

100 

100 

100 

6 

5 

6 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΣΤ2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

MIS-n/P-4A 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

18/09/91 08:45 

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ - Κ Ο Σ Τ Ο Σ - Μ Ι Κ Τ Ο Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Π Α Ρ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ν 

ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΟΥΣ : 25 ΜΗΝΟΣ : 300 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

• ΚΟΔΙΚΟΣ 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΜΑΛΛΙΑ 

15210101 ΤΙΜΟΛ/ΝΑ 

Ι ΔΩΡΕΑΝ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

1990 

REVENA 

Ζ. 200 

45 

700 

1.540.000 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

2.400 

60 

750 

1.800.000 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / 

1991 90 % 91 % 

2.450 111 102 

60 133 100 

730 104 97 

1.788.500 116 99 

: 26 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

11 

1990 

14.000 

350 

800 

.200.000 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

16.000 

500 

750 

12.000.000 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 3 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΚΑΛΥ 

1991 90 % 91 % % 

13.000 93 

260 74 

800 100 

10.400.000 93 

81 

52 

106 

87 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ REVENA 

1521 ΤΙΜΟΛ/ΝΑ 

ΔΟΡΕΑΝ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 2 

3.200 

60 

660 

112.000 

3.600 

90 

700 

2.520.000 

4.000 

120 

650 

2.600.000 

125 

200 

98 

123 

111 

133 

93 

103 

19.000 

400 

650 

12.350.000 

22.000 

600 

660 

14.520.000 

21.000 

550 

660 

13.860.000 

110 

137 

101 

112 

95 

92 

100 

95 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΣΤ3 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

MIS-n/P-5A 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

1 2 / 0 4 / 9 1 13:34 

ΣΕΛΙΔΑ 345 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ - Κ Ο Σ Τ Ο Σ - Μ Ι Κ Τ Ο Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΟΣ : 25 ΕΤΟΥΣ : 300 

ΜΗΝΟΣ 

ΜΗΝΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΝΟΣ : 27 

ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΚΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 

12210101 ΤΙΜΟΛ/ΝΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

1Ρ0ΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

2.000 

60 

230 

460.000 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

2.500 

91 

240 

600.000 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / 

1991 90 % 91 % 

2.300 115 

70 117 

220 96 

506.000 110 

92 

82 

92 

90 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

16.000 

500 

210 

3.360.000 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

17.000 

570 

220 

3.740.000 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

18.000 

600 

220 

3.960.000 

91 / 91 / 

90 % 91 % 

112 106 

120 105 

105 100 

118 106 

ΚΑΛΥΨ 

% 

45 

40 

55 

50 

ΣΚΙΕΣ 

1221 ΤΙΜΟΛ/ΝΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

2.500 

90 

130 

325.000 

3.000 

110 

140 

420.000 

2.800 

80 

135 

378.000 

112 

89 

104 

116 

93 

73 

96 

90 

17.000 

600 

140 

2.380.000 

19.000 

800 

150 

2.850.000 

20.000 

1.000 

145 

2.900.000 

118 

167 

103 

122 

105 

125 

97 

102 

20 

40 

35 

20 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΣΤ4 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

HIS-n/P-6B 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ TEMAXIj 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡ: 

Ζ2/06/91 12:45 

ΣΕΛΙΔΑ 345 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Α Μ Ε Σ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Κ Α Τ Α Ο Ι Κ Ο 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΟΣ : 25 

ΟΙΚΟΣ 

ΕΤΟΥΣ : 300 

— ΜΗΝΟΣ — 

ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΝΟΣ : 30 ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 85 / 85 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 85 / 85 / ΚΑ/ 

1990 1991 1991 90 % 85 % 1990 1991 1991 90 % 90 % 5 

RAVENA 

15 ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΑ 

ΔΟΡΕΑΝ 

Μ. ΤΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 

% 

ΚΟΣΤ.ΠΟΛΗΘ 

% 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔ 

% 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

% 

ΠΡΟΟΘΗΣΗ 

% 

ΚΟΣΤ.ΔΩΡΕΑΝ 

% 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

% 

ΛΟΙΠΑ ΑΜΕΣΑ 

% 

ΣΥΝ.ΑΜΕΣΩΝ 

% 

3.000 

90 

550 

1.650.000 

100 

200.000 

12 

1.450.000 

88 

200.000 

12 

111.800 

7 

100.000 

6 

300.000 

18 

200.000 

12 

911.800 

55 

3.800 

100 

570 

2.166.000 

100 

210.000 

10 

1.956.000 

90 

210.000 

8 

140.000 

6 

50.000 

2 

320.000 

15 

227.000 

10 

947.000 

44 

4.000 

120 

560 

2.240.000 

100 

350.000 

16 

1.890.000 

84 

250.000 

11 

160.000 

7 

80.000 

3 

350.000 

16 

240.000 

11 

1.080.000 

48 

133 

133 

102 

136 

100 

175 

133 

130 

95 

125 

92 

143 

100 

80 

50 

117 

89 

120 

92 

118 

87 

105 

120 

98 

103 

100 

167 

97 

119 

114 

160 

109 

106 

114 

22.000 

1.200 

565 

12.430.000 

100 

2.200.000 

18 

10.430.000 

84 

600.000 

5 

650.000 

5 

550.000 

4 

2.000.000 

82 

1.000.000 

8 

4.800.000 

39 

24.000 

2.000 

600 

14.400.000 

100 

3.500.000 

24 

10.900.000 

76 

1.000.000 

7 

900.000 

6 

800.000 

5 

3.000.000 

21 

1.400.000 

10 

7.100.000 

49 

23.500 

1.970 

600 

14.100.000 

100 

3.000.000 

21 

11.100.000 

79 

1.200.000 

8 

1.000.000 

7 

800.000 

6 

2.800.000 

20 

1.350.000 

9 

7.150.000 

51 

107 

164 

106 

113 

100 

136 

106 

200 

154 

145 

140 

135 

149 

98 

98 

100 

98 

100 

86 

102 

120 

111 

100 

93 

96 

101 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 

Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης 

ΣΤ5 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Τ Ο Ι Μ Ο Υ Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Ο Σ Ε Τ Η Σ Ι Ο 

ΜΗΝΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

MIS-n/P-9 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΚΑΧΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

31/12/91 14:54 

ΣΕΛΙΔΑ 236 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΟΣ : 25 ΕΤΟΥΣ : 300 ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΝΟΣ :30 ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1991 90 % 91 % 1990 

ΕΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΚΑΛ 

1991 90 % 91 % % 

ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

5678898988 ΠΡΩΤ.ΥΛΕΣ 15.830 20.500 19.750 

% 29.45 30,26 27.60 

ΥΛ.ΣΥΣΚΕΥ. 7.450 10.000 11.320 

% 13.86 14,76 15,82 

ΑΜΕΣΑ ΕΡΓ. 17.385 22.000 24.000 

% 32,34 32,47 33.54 

ΕΜΜΕΣΑ ΕΡ. 11.405 13.000 14.000 

% 21,22 19,19 19,56 

Γ.Β.Ε. 1.405 2.000 2.230 

% 2,61 2,95 3.12 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 275 250 257 

% 0.51 0..37 0,36 

ΣΥΝΟΛΟ 53.750 67.750 71.557 

25 

52 13 

38 

23 

59 11 

33 

97.000 

33.66 

42.570 

14.77 

80.350 

27.88 

55.000 

19.08 

10.520 

3.65 

2.750 

0.95 

288.190 

120.000 

36,69 

45.500 

13.91 

95.000 

29,04 

50.000 

15.28 

14.500 

4.43 

2.100 

0.64 

327.100 

118.380 

35,77 

47.200 

14,26 

97.000 

29,31 

50.000 

15,11 

16.000 

4.83 

2.370 

0.71 

330.950 

22 

11 

21 

52 10 

14- 13 

15 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
MIS-n/P-lO 

ΑΞΙΕΣ 

ΙΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

10ΛΗΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΦΠΑ) 

ΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΆΒΑΡΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

ΓΒΕ ΕΞΟΛΑ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 

ιΙΑΦΗΜΗΣΗ 

ΙΡΟΩΘΗΣΗ 

ιΩΡΕΑΝ 

ιΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

,ΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ 

ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΞΟΔΑ MARKETING 

.Ε.Δ. 

ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ 

ΠΙΧ/ΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. 

ΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ/ΕΣΟΔΑ 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 

Α Π 0 Τ 

ΜΗΝΟΣ : 24 

ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ 

1990 

8.000 

600 

7.400 

800 

200 

400 

500 

100 

2.000 

5.400 

500 

450 

160 

600 

240 

125 

2.075 

3.325 

100 

200 

300 

3.025 

125 

100 

150 

2.650 

Α Π 0 Λ 0 Γ Ι : Σ Μ 0 Σ 

Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α - Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Τ Α 

ΕΤΟΥΣ : 300 

ΜΗΝΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

9.000 

850 

8.150 

900 

250 

410 

450 

140 

2.150 

6.000 

600 

450 

120 

650 

250 

120 

2.190 

3.810 

140 

250 

390 

3.420 

200 

90 

175 

2.995 

ΜΗΝΟΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

12.800 

1.200 

11.600 

880 

230 

450 

470 

150 

2.180 

9.420 

700 

500 

130 

700 

250 

120 

2.400 

7.020 

160 

300 

460 

6.560 

240 

60 

200 

6.060 

ΜΗΝΟΣ 

. 

ΔΡΧ. 10/07/91 10:25 ΣΕΛΙΔΑ 

1 9 9 1 

Ι Ρ Ε Ι Α Σ Σ 

: : 28 

91 / 91 / 

90 % 91 % 

145 

200 

143 

110 

115 

112 

94 

150 

109 

174 

140 

111 

81 

117 

104 

96 

116 

211 

160 

150 

153 

217 

192 

60 

133 

229 

97 

100 

96 

98 

92 

110 

104 

107 

101 

64 

117 

111 

108 

108 

100 

100 

116 

184 

114 

120 

118 

191 

120 

67 

114 

202 

ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ 

1990 

50.000 

6.000 

44.000 

3.000 

1.200 

2.000 

1.000 

800 

8.000 

36.000 

3.800 

2.500 

1.100 

6.000 

2.000 

1.500 

16.900 

20.000 

900 

700 

1.600 

18.400 

600 

500 

700 

16.600 

Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α 

ΕΤΟΥΣ — 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

60.000 

8.300 

51.700 

2.800 

2.000 

1.500 

1.700 

1.000 

9.000 

42.700 

4.000 

2.800 

1.500 

8.000 

1.700 

1.600 

21.600 

21.100 

1.400 

1.200 

2.600 

18.500 

400 

600 

200 

17.300 

ΣΕ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

45 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

55.000 

7.400 

47.600 

3.000 

2.000 

2.000 

1.800 

1.200 

10.000 

37.600 

6.000 

3.000 

1.700 

8.500 

1.700 

2.000 

22.900 

14.700 

2.300 

1.500 

3.800 

10.900 

700 

750 

300 

9.150 

: ΕΤΟΥΣ : 360 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

91 / 91 / ΚΑΛΥ 

90 % 91 % % 

126 

120 

127 

100 

167 

100 

180 

150 

125 

104 

158 

120 

154 

142 

85 

133 

135 

73 

255 

214 

237 

59 

117 

150 

43 

181 

84 

104 

83 

107 

100 

133 

106 

120 

111 

88 

150 

107 

113 

106 

100 

125 

106 

70 

164 

125 

146 

59 

175 

125 

150 

53 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α - Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α ( Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α ) 

Μΐε-Π/Ρ-12Γ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡ: 

3 1 / 1 2 / 9 1 2 0 : 3 0 

ΣΕΛΙΔΑ 456 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΟΣ 300 ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΝΟΣ : 31 

ΜΗΝΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ΜΗΝΟΣ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1990 1991 

_ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΣ 

1991 90 % 91 % 1990 1991 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 36 0 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

91 / 91 / ΚΑΛΥ> 

90 % 91 % ! 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΜΕΤΑ ΦΠΑ) 250.000 300.000 270.000 108 90 2.900.000 3.500.000 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 25.000 50.000 20.000 80 40 250.000 300.000 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 225.000 250.000 250.000 111 100 2.650.000 3.200.000 

3.300.000 94 94 

300.000 120 100 

3.000.000 113 94 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Γ.Β.Ε. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

15.000 

5.000 

20.000 

1.000 

5.000 

46.000 

20.000 

7.000 

30.000 

1.000 

5.000 

63.000 

25.000 167 

8.000 160 

30.000 150 

1.000 

4.000 

68.000 

125 

114 

100 

100 100 

80 80 

148 108 

250.000 

80.000 

300.000 

15.000 

40.000 

685.000 

300.000 

80.000 

290.000 

14.000 

30.000 

714.000 

280. 

85. 

300, 

20, 

29, 

714. 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

112 

106 

100 

133 

72 

104 

93 

106 

103 

143 

97 

100 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 179.000 187.000 182.000 102 1.965.000 2.486.000 2.286.000 116 92 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

* ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ * 

10.000 

10.000 

15.000 

5.000 

20.000 

10.000 

70.000 

15.000 

10.000 

25.000 

6.000 

16.000 

8.000 

80.000 

150 

90 

160 

15.000 

9.000 

24.000 

10.000 200 

13.000 65 

9.000 90 

80.000 114 

100 

90 

96 

167 

81 

112 

100 

200.000 

100.000 

300.000 

100.000 

50.000 

90.000 

840.000 

100.000 

70.000 

300.000 

96.000 

44.000 

85.000 

695.000 

100. 

70. 

310, 

100. 

50. 

90. 

720. 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

50 

70 

103 

100 

100 

100 

86 

100 

100 

103 

96 

114 

106 

103 

ι: 
ι; 

£ 

1C 

2£ 

1C 

1] 

ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 109.000 102.000 93 95 1.125.000 1.791.000 1.566.000 139 87 

ΕΞΟΔΑ MARKETING 

Γ.Ε.Δ. 

* ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ * 

28.000 

2.000 

30.000 

24.000 

1.000 

25.000 

35.000 125 146 300.000 325.000 

1.000 50 100 20.000 10.000 

36.000 120 144 320.000 345.000 

400.000 133 123 S 

15.000 75 150 7 

415.000 130 120 9 

ΕΠΙΧΕΙΡ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 79.000 83.000 66.000 83 79 805.000 1.446.000 1.981.000 137 137 

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000 6.000 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 15.000 10.000 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ/ΕΣΟΔΑ 5.000 3.000 

8.000 160 133 

8.000 53 80 

4.000 80 133 

100.000 

120.000 

40.000 

100.000 120.000 120 120 7 

145.000 160.000 133 110 5 

50.000 80.000 200 160 5 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) * 54.000 64.000 56.000 104 87 545.000 1.151.000 1.621.000 30 141 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ 

MIS-n/P-19 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ 

13/10/91 15:37 

ΣΕΛΙΔΑ 125 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1 9 9 1 

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ω Ν - Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ο Ν Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 

[ΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

\0ΓΑΡΙΑΣΜ0Σ 

"ΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

11.11.12 ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ 

% 

ΣΤΑΘΕΡΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΝΟΣ : 25 

ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

1990 

10.500 

53 

9.300 

47 

19.800 

ΕΤΟΥΣ 

. MHNHV 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

15.000 

60 

10.000 

40 

25.000 

ΜΗΝΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΥ 

: 300 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

17.300 

63 

10.000 

37 

27.300 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΜΗΝΟΣ : 29 

91 / 91 / ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 

90 % 91 % 

165 115 

107 100 

138 109 

1990 

91.800 

44 

114.300 

56 

206.100 

ΣΤΟΧΟΣ 

1991 

110. 

120. 

230. 

.000 

48 

.000 

52 

.000 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ : 36 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΗ 

1991 

110.852 

48 

118.950 

52 

229.802 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

91 / 91 / ΚΑΛΥΨ 

90 % 91 % % 

121 100 43 

104 99 38 

111 100 40 

ΙΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

LI.11.13 ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ 

% 

ΣΤΑΘΕΡΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

17.800 

60 

11.750 

40 

29.550 

22.800 

59 

15.750 

41 

38.550 

25.200 

61 

18.920 

49 

41.340 

142 

161 

140 

110 

120 

107 

192.835 

52 

176.780 

48 

369.615 

200.000 

52 

185.000 

48 

385.000 

202.170 

52 

185.902 

48 

388.072 

105 101 

105 100 

105 101 

45 

36 

39 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γιά Βιομηχανικές Επιχειρήσεις 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΊΉΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. Σε ποιόν κλάδο της Οικονομίας ανήκει η επιχείρηση σας (π.χ. Τρόφιμα, Καλλυντικά 
κ.λ.π.) 

2. Ποιος είναι ο τζίρος της περασμένης χρονιάς σε εκατομμύρια δραχμές 

3. Πόσα άτομα προσωπικό απασχολεί η επιχείρηση 

4. Εχει εισαχθεί η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο (Ν/Ο) 



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. Μέχρι ποιο στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη ; 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, αποτελέσματα ανά Κέντρο Κόστους/Κέρδους, 
Οικονομικός έλεγχος ... 

3. Υποβοήθηση λήψης Στρατηγικών αποφάσεων, Διοίκηση επιχείρησης, 
Επιχειρηματικός Ελεγχος ... 

2. Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 

(1/2/3) _ _ _ _ 

3. Εάν έχετε μηχανογράφηση, λειτουργεί αυτή Συγκεντρωτικά (όλες οι εργασίες 
γίνονται στο Λογιστήριο/Μηχανογράφηση) ή Αποκεντρωμένα (υπάρχουν σταθμοί 
εργασίας στους χρήστες) (Σ/Α) _____ 

4. Υπάρχουν στην εταιρεία σύμβουλοι σε επίπεδο Διοίκησης και ποιοί 

ΝΟΜΙΚΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΛΟΙΠΟΙ 

5. Υπάρχει στην εταιρεία άτομο/άτομα επιφορτισμένα με τον εσωτερικό έλεγχο των 
Διευθύνσεων (Ναί/Οχι) 
Εάν Ναί αναφέρονται στη Διοίκηση.ή σε κάποια Διεύθυνση 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



Υπάρχει στην εταιρεία άτομο/άτομα επιφορτισμένα με τον ποιοτικό έλεγχο της 
Παραγωγής (Ναί/Οχι) 
Εάν Ναί αναφέρονται στη Διοίκηση ή σε κάποια Διεύθυνση , 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

7. Οι πιό κάτω Διευθύνσεις λειτουργούν σαν ανεξάρτητες Διευθύνσεις ή κάτω ατιό 
κάποια άλλη Διεύθυνση και ποια (παρακαλούμε συμπληρώστε και πιθανές άλλες 
Διευθύνσεις) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

8. Υπάρχει ανεξάρτητο Τμήμα Νέων Προϊόντων (Ναί/Οχι) 

Εάν Ναί αναφέρεται στη Διοίκηση ή σε κάποια Διεύθυνση 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

9. Εάν δεν υπάρχει Τμήμα νέων προϊόντων, ποιο όργανο φέρει την ευθύνη της εισήγησης 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ _____ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . . . \ Λ '•ν. ·. • 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



10. Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διοίκηση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
ΗΜΕΡΑΣ (Η) 
ΜΗΝΑ (Μ) . 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Τ) 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) 
ΧΡΟΝΟΥ (Χ) 

2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 

χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

3. Εάν πηγή της πληροφόρησης πρέπει να είναι : 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ε) 
ΜΙΚΤΗ (Μ) 

ΙΕΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η * ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ ΠΗΓΗ 
ΡΧΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡ. 

Η/Μ/Τ/Ε/Χ Π/Ε/Μ 

_ ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _ _ 

__. ΣΤΟΧΟΙ ΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΓΟΡΕΣ . _ _ 

_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ _ _ 

_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ _ _ 

_ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _ _ 

_ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ _ _ 

_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ _ _ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. Μέχρι ποιο στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη : 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, Στατιστική Πληροφόρηση, Ελεγχος Πωλήσεων, 
Προβλέψεις ... 

2. Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 

' (1/2) 

3. . Υπάρχει στη διεύθυνση άτομο/άτομα επιφορτισμένα με τον συντονισμό πωλήσεων 
(Ναι/Οχι) . 

4. Τα προϊόντα της εταιρείας στοχεύουν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό (Κ), σε 
επιλεγμένους πελάτες (Ε) ή και στους δύο (Δ) (Κ/Ε/Δ) 

5. Υπάρχει τμήμα προώθησης στην εταιρεία (Ε) ή χρησιμοποιούνται εξωτερικοί 
συνεργάτες (Σ) (Ε/Σ) 

6. Σημειώστε τη μέθοδο πώλησης που χρησιμοποιείται και το ποσοστό επί των 
πωλήσεων % 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

7. Οι πωλήσεις της εταιρείας γίνονται από δικούς της πωλητές (Π), πωλητές τρίτων (Τ) 
ή συνδιασμό (Σ) (Π/Τ/Σ) 

8. Αν χρησιμοποιούνται και τρίτοι γιά την πώληση των προϊόντων, τι ποσοστό 
πωλήσεων οφείλεται σε αυτούς και τι στο προσωπικό της εταιρείας % 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΡΙΤΟΙ 



9. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω μεθόδους διανομής χρησιμοποιείτε 

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 

10. Ο πωλητής έχει την ευθύνη και γιά την είσπραξη (Ν/Ο) 

11. Αν ναι λαμβάνεται υπ' όψιν ο τρόπος πληρωμής του πελάτη στον υπολογισμό της 
προμήθειας (Ν/Ο) 

12. Υπάρχουν στην εταιρεία σύμβουλοι Προώθησης, Πωλήσεων, Διανομών 
(Ν/Ο) 

13. Είναι εξαγωγική η επιχείρηση (Ν/Ο) 

14. Αν ναι τι ποσοστό (%) τζίρου αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές % 



15. Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διεύθυνση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
ΗΜΕΡΑΣ (Η) 
ΜΗΝΑ (Μ) 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Τ) 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) 
ΧΡΟΝΟΥ (Χ) 

2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 
χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

ΙΕΡΑ 
ΡΧΗΣΗ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ 
ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η/Μ/Τ/Ε/Χ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΟΡΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΊΜΩΝ-ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. Μέχρι ποια στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη : 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... " 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, Στατιστική Πληροφόρηση, Ελεγχος Λογιστηρίου, 
Προϋπολογισμός - Αποτελέσματα ... 

2. Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 

(1/2) 

3. Τα χρέη του φοροτεχνικού τα εξασκεί κάποιος από το προσωπικό (Π) ή εξωτερικός 
Σύμβουλος (Σ) 

4. Εχει η Οικονομική Διεύθυνση την ευθύνη γιά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού -
Απολογισμού (Ν/Ο) ______ 
Εάν όχι ποια άλλη Διεύθυνση 

5. Υπάρχει πλήρης αυτόματη σύνδεση όλων των μηχανογραφημένων εφαρμογών που 
καταλήγουν στη Γενική Λογιστική (Ν/Ο) ' 

6. Πόσο συχνά δίνετε αποτελέσματα στη Διοίκηση 

ΜΗΝΑΣ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΤΟΣ 

Πόσο συχνά υπολογίζετε το κόστος παραγωμένων προϊόντων 

ΜΗΝΑΣ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΤΟΣ 



8. Ο επιμερισμός των διαφόρων υλικών και δαπανών στο κόστος γίνεται άμεσα (Α) ή 
βάσει συνταγολογίου (Σ). Και σε τι επίπεδο γίνεται αυτός ο επιμερισμός Τελικού 
Προϊόντος (Π), Οίκου (Ο) ή Εταιρείας (Ε) 

Αμεσα/Συνταγολόγιο Προϊόν/Οίκος/Εταιρεία 

(Α/Σ) (Π/Ο/Ε) 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ _ _ _ _ _ _ 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Γ.Β.Ε. 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , _ _ _ 

ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ . 

ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

9. Ο υπολογισμός του κόστους γίνεται ανά 

ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 



10. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω μεθόδους αποτίμησης χρησιμοποιείτε 

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ 
(ΑΞΙΑ ΣΤΙΓΜΗΣ + ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) / 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΓΜΗΣ + ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
(ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ + ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) / 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ + ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 

FIFO 
(ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝ = = > ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΧΘΕΝ) 

LIFO 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝ = = > ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΧΘΕΝ) 

11. Οι χώροι πέραν από τα κεντρικά γραφεία (εάν υπάρχουν) λειτουργούν σαν 
υποκαταστήματα (με λογιστική υποκαταστημάτων) (Ν/Ο) _____ 



12. Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διεύθυνση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
ΗΜΕΡΑΣ (Η) 
ΜΗΝΑ (Μ) 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Τ) 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) 
ΧΡΟΝΟΥ (Χ) 

2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 
χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

ΙΕΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ 
ΡΧΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η/Μ/Τ/Ε/Χ 

_ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ _ 

__ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ __ 

_ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ _ 

__ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ _ 

__ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ __ 

__ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ __ 

_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ _ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Μέχρι ποιο στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη : 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, αποτελέσματα ανά Φάση Παραγωγής, 
Προγραμματισμός Παραγωγής ... 

Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 
(1/2) 

Υπάρχει στη διεύθυνση άτομο/άτομα επιφορτισμένα με τον ποιοτικό έλεγχο της 
Παραγωγής - Υλικών (Ναί/Οχι) 

Πως είναι δομημένη η παραγωγική διαδικασία 

ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πόσες φάσεις παραγωγής συνθέτουν την παραγωγική διαδικασία 

Πόσες από τις φάσεις αυτές εκτελούνται μέσα στην επιχείρηση και πόσες δίνονται 
σε τρίτους (φασόν) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Κάνει η επιχείρηση φασόν γιά τρίτους (Ναι/Οχι) 



Ποιες Αποθήκες τηρεί το εργοστάσιο 

Α' ΥΛΩΝ 

Β' ΥΛΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ 

ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΤΡΙΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Η συντήρηση των μηχανημάτων του εργοστασίου γίνεται από το προσωπικό της 
εταιρείας (Ναι/Οχι) 

Υπάρχει ανεξάρτητο Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Ναι/Οχι) 



11. Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διεύθυνση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
ΗΜΕΡΑΣ (Η) 
ΜΗΝΑ (Μ) 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Τ) 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) 
ΧΡΟΝΟΥ (Χ) 

2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 
χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

ΙΕΡΑ 
ΡΧΗΣΗ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ 
ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η/Μ/Τ/Ε/Χ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΠΟΛΟΠΣΉΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 



CraiPWNAV CraiJÖJVdVII 

ΙΖνΦ/νίΜΗΝνΧΗΜ VNV O^IUÖZOdU 

ΗΧνφ/VWHNVXHW VNV BJÜJVdVH 

Ê>/VWHNVXHW VNV VXHJLCmiWNÄV 

ΗΖνΦ/NOIOdU VNV VLIOVOJVINÄS 

NOVO <ovx - VLWiHOOUV 

WÌIO.L3 HS 233JVNV 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1. Μέχρι ποιο στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη : 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... _____ 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, Στατιστική Πληροφόρηση, Ελεγχος Αγορών, 
Ελεγχος Προμηθειών - Προμηθευτών ... 

2. Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 

(1/2) 

3. Η Πρόβλεψη πωλήσεων γίνεται από την Εμπορική Διεύθυνση (Ε), τη Διεύθυνση 
Προμηθειών (Π) ή από τους δύο (Δ) (Ε/Π/Δ) 

4. Εάν η πρόβλεψη των-πωλήσεων γίνεται υπολογιστικά, ποια μέθοδος χρησιμοποιείται 

ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

5. Ο προγραμματισμός Παραγωγής γίνεται από τη Διεύθυνση Εργοστασίου (Ε), τη 
Διεύθυνση Προμηθειών (Π) ή από τους δύο (Δ) (Ε/Π/Δ) 

6. Γιά την απόφαση αντικατάστασης των ελλειμάτων ιεραρχήστε τα κριτήρια 

_ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

_ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

_ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

__ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 



7. Καταγράψτε το ποσοστό των πρώτων υλών που προμηθεύεστε από 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

8. Ιεραρχήστε τα κριτήρια επιλογής Προμηθευτή 

__ ΚΟΣΤΟΣ 

__ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

_ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

_ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 



Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διεύθυνση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
(Η) 
(Μ) 
(Τ) -
(Ε) 

(Χ) 
2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 

χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

ΗΜΕΡΑΣ 
ΜΗΝΑ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΙΕΡΑ 
ΡΧΗΣΗ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ 
ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Η/Μ/Τ/Ε/Χ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1. Μέχρι ποιο στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη : 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, Στατιστική Πληροφόρηση, Ελεγχος Παρουσίας, 
Αξιολόγηση Προσωπικού ... 

2. Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 

(1/2) 

3. Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού 
(Ν/Ο) 

4. Γιά τη γραμματειακή υποστήριξη χρησιμοποιούνται Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Υ) 
ή γραφομηχανές (Γ) (Υ/Γ) 

5. Χρησιμοποιούνται Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γιά την έκδοση εταιρικών εντύπων, 
τιμοκαταλόγων κλπ (Ν/Ο) 

6. Ποιες από τις πιό κάτω διαδικασίες υπολογισμού της Μισθοδοσίας είναι 
μηχανογραφημένες 

(Ν/Ο) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ - ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 



Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διεύθυνση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
ΗΜΕΡΑΣ (Η) 
ΜΗΝΑ (Μ) 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Τ) 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) 
ΧΡΟΝΟΥ (Χ) 

2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 
χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

ΙΕΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ 
ΡΧΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η/Μ/Τ/Ε/Χ 

_ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ _ 

_ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ _ 

_ ΕΠΙΛΟΓΉ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ _ 

_ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΉΚΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ _ 

_ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ _ 

_ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ _ 

_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ __ . 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1. Μέχρι ποιο στάδιο εξέλιξης έχει φθάσει το Πληροφοριακό σας σύστημα 
μηχανογραφημένο ή μη ; 

1. Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, έκδοση Παραστατικών, κάλυψη αναγκών ΚΦΣ, 
Βασική Πληροφόρηση ... 

2. Πληροφόρηση Διοίκησης, αποτελέσματα ανά Κέντρο Κόστους/Κέρδους, 
Οικονομικός έλεγχος ... 

3. Υποβοήθηση λήψης Στρατηγικών αποφάσεων, Διοίκηση επιχείρησης, 
Επιχειρηματικός Ελεγχος ... 

2. Μέχρι ποιο από τα προηγούμενα στάδια εξέλιξης έχει φθάσει η Μηχανογράφηση σας 

(1/2/3) 

3. Εάν έχετε μηχανογράφηση, λειτουργεί αυτή Συγκεντρωτικά (όλες οι εργασίες 
γίνονται στο Λογιστήριο/Μηχανογράφηση) ή Αποκεντρωμένα (υπάρχουν σταθμοί 
εργασίας στους χρήστες) (Σ/Α) 

Τι τύπους μηχανημάτων έχετε 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟ Η/Υ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

5. Πόσους σταθμούς εργασίας έχετε στην έδρα της εταιρείας και πόσους σε άλλους 

χώρους 

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 



Τι τηλεπικοινωνιακές μεθόδους χρησιμοποιείτε γιά τις επικοινωνίες των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σας 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (DIAL UP) 

ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (LEASED LINES) 

HELLAS PACK (X28, X25 ...) 

Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε γιά τη διευκόλυνση σχεδιασμού - ανάλυσης - ανάπτυξης -
συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών 

PROJECT MANAGEMENT 

CASE TOOLS 

ΓΛΩΣΣΕΣ 4ΗΣ ΓΕΝΕΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

8. Χρησιμοποιούν οι χρήστες κάποια εργαλεία γιά την άντληση των πληροφοριών που 
τους αφορούν (end user reporting, spreadsheets, graphics κ.λ.π.) 
(Ν/Ο) 

Σημειώστε το ποσοστό των νέων εφαρμογών που αναπτύσσονται από το προσωπικό 
της εταιρείας σε σχέση με προϊόντα τρίτων % 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΚΕΤΤΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

10. Ο σχεδιασμός νέων εφαρμογών γίνεται από το προσωπικό της εταιρείας (Π) ή 
εξωτερικούς συμβούλους (Σ) (Π/Σ) 



11. Ιεραρχήστε τις σημαντικώτερες αποφάσεις/λειτουργίες σαν Διεύθυνση και εντοπίστε 
1. Εάν η πληροφόρηση που σας χρειάζεται γιά την αντίστοιχη απόφαση πρέπει 

να είναι σε επίπεδο : 
ΗΜΕΡΑΣ (Η) 
ΜΗΝΑ (Μ) 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Τ) 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε) 
ΧΡΟΝΟΥ (Χ) 

2. Εάν η πληροφόρηση πρέπει να έχει και πληροφορίες γιά την προηγούμενη 
χρήση ή γιά περισσότερες χρήσεις (και πόσες) 

3. Εάν πηγή της πληροφόρησης πρέπει να είναι : 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ε) 
ΜΙΚΤΗ (Μ) 

ΙΕΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΣΕΣ ΠΗΓΉ 
ΡΧΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡ. 

Η/Μ/Τ/Ε/Χ Π/Ε/Μ 

_ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ _ _ 

_ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ _ _ 

_ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ _ _ 

_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ _ _ 

_ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ _ _ 

_ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _ _ 

_ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ _ __ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε διάφορες πηγές πληροφόρησης που κρίνετε 
απαραίτητες γιά τις πιό πάνω αποφάσεις και σημειώστε ποιες πληροφορίες 
χρειάζονται ανά απόφαση. 



OXBWNÄV CfXLIüJVdVII 

ZineiVHHH ZH3ÜJOVONXHJL 
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NOLZHdX OVHUIUa 

NüJLZHdx sarajvMV 

2a i2HdX OIIV HZHdCXEOdHVII 

NÜITVJdH NüSÄOXHdLL VWIWdJOdllONOdK 
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