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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλείηαη απφ ηε θνηηήηξηα Μαζηνξνπνχινπ 

Δπγελία, ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ.  

Κχξην αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ ζηήξημεο απφθαζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.   

ην πξψην κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Π), ζπζηεκάησλ ζηήξημεο απφθαζεο (Α) θαη 

επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο (ΔΔ) ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Θα εκβαζχλνπκε ζηε ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ ζπζηεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ. 

Παξάιιεια ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ηνλ θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ παξαπάλσ ζηελ 

Διιάδα. Θα αλαθεξζνχκε, αθφκε, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε ηξάπεδα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπζηεκάησλ, θαη παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα κε ηξφπνπο βειηίσζεο πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κία ηξάπεδα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ. Θα αλαθεξζνχκε ζηε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο δχν ή παξαπάλσ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

Γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Μειεηνχκε ηελ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, θαη εξεπλνχκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξφζθαηε ζπγρψλεπζε κε άιιεο έμη 

δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο, θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε, θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σέινο αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία είλαη ξαγδαίεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ χθεζε 

πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 θαίλεηαη πσο ππνρσξεί ζηαδηαθά. Ζ δήηεζε γηα 

λέεο ηερλνινγίεο θαη εμειηγκέλα πξντφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη ζπλερψο 

απμαλφκελε πνξεία. Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ αιιάμεη ζπλερψο, δεκηνπξγνχληαη λέεο 

αλάγθεο πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη, ελψ απμάλνληαη νη απαηηήζεηο. ε απηφ 

ζπκβάιιεη ε δηεχξπλζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ, θαη ε 

ακεζφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πξφζβαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

εκεηψλεηαη αθφκε, φηη ε δηεπξπκέλε ζχγθιηζε ησλ θιάδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, πξνσζεί αθφκε έλα βήκα κπξνζηά ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία.    

Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζε κηα παγθφζκηα αγνξά νδεγεί ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο. Ο αγψλαο λα 

επηβηψζνπλ θαη λα εδξαησζνχλ ζηελ αγνξά είλαη ζπλερήο, θαη ηνπο σζεί ζε λέεο 

πνιηηηθέο δξάζεηο. Απμάλνπλ ηηο δαπάλεο θαη ζηξέθνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ζα δηαθξίλνληαη γηα 

ηελ θαηλνηνκία ηνπο. Πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο γηα λα πεηχρνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην πθηζηάκελν θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ θαη λα απνθηήζνπλ λένπο πηζηνχο πειάηεο.     

Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαη νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί ζπγθεληξψλνπλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο δήηεζεο γηα λέεο εθαξκνγέο, εμειηγκέλα πξνγξάκκαηα θαη 

αλαβαζκηζκέλν ινγηζκηθφ.   

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηνλ παγθφζκην ράξηε, αιιά 

θαη ζηελ Διιάδα, έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηε δνκή ηνπ. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε έρεη νδεγήζεη 

κεγάινπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο λα πξνρσξήζνπλ ζε εμαγνξέο ή ζε ζπγρσλεχζεηο. 

Άιιεο θνξέο παξαηεξνχκε ηελ κεγέζπλζε ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ελψ άιιεο ηε 

ζπξξίθλσζή ηνπο. Ζ αξρή έγηλε ην 2012 φπνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή πξνγξάκκαηα 

εμπγίαλζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Οη κεγάινη ηξαπεδηθνί φκηινη 

πξνρψξεζαλ ζε αλακφξθσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο, επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο 

πνπ αθνινπζνχζαλ κέρξη ηφηε θαη ζε αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

ζρέδηά ηνπο. Πξνζπάζεζαλ αξθεηά θαη ζπλερίδνπλ λα επηδηψθνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

ζην δηεζλέο ηνπίν ηεο νηθνλνκίαο. 
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ε πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί άιιαμαλ ηνπο ζηφρνπο, 

γηα ηνπο νπνίνπο πάζρηδαλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, θαη απηφ δελ έγηλε κε ηελ ίδηα 

επθνιία ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Αληίζεηα, νη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ, θαη γηα 

θάπνηνπο ζπληεινχληαη αθφκε, είραλ επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δσή ηνπ 

ηφπνπ. Αξρηθά επεξεάζηεθε ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο, πνπ είλαη θαη ν θνξκφο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο νη ηξάπεδεο, κε ηελ λέα ηνπο κνξθή πιένλ, πξνρσξνχλ 

ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο. Αθνινχζεζαλ πεξηθνπέο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, κεηψζεηο κηζζψλ θαη αλάινγε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο αλά 

λνηθνθπξηφ. Όια ηα παξαπάλσ είραλ αληίθηππν ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ 

αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα δηεχξπλζε ηεο παξαγσγήο, βειηίσζε πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ.   

 

2. ΣΟΥΟΗ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαγξάςνπκε 

ην είδνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηνπλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. Θα θαηαγξάςνπκε ηξφπνπο βειηίσζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ. Θα επηδηψμνπκε λα 

εξεπλήζνπκε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν έρεη ζπκβάιιεη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη νη 

αιιαγέο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζηελ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαη εθαξκνγψλ. 

Θα θαηαγξάςνπκε ην πφζν έρεη επεξεαζηεί ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο ηξάπεδεο, θαηά ηε δηαδηθαζία φισλ απηψλ ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ 

πνπ ζπληεινχληαη ζην νηθνλνκηθφ ηνπίν. Θα αλαδείμνπκε ην αλ ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη δηεπθνιχλεη  θαη νκαινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχλ νη ηξάπεδεο ζήκεξα, κε ηηο εμαγνξέο θαη ηηο 

ζπγρλσλεχζεηο. Σέινο αθνινπζεί ε θαηαγξαθή πεξίπησζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ έμη δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ.   
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Οη ιέμεηο θιεηδηά θαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ είλαη:  

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 Ο θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 Ο θιάδνο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Ζ ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. 

 Οη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ παγθφζκηα αγνξά. 

 πζηήκαηα CRM, MIS, HRM. 

 χζηεκα αμηνιφγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ. 

 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζε αθαδεκατθά άξζξα εγρψξησλ θαη δηεζλψλ πεγψλ. 

Παξάιιεια αληιήζεθαλ δεδνκέλα απφ επίζεκεο κειέηεο νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο 

απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ην δηαδίθηπν.  

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ έγηλε δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο. Κξίζεθε αθαηάιιειε ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ή πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ, θαζψο δελ ππάξρεη ην πεξηζψξην δηακφξθσζεο πνιιψλ απφςεσλ. 

Γελ γίλνληαη αλαθνξέο ζηηο πξαγκαηηθέο νλνκαζίεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία Σξάπεδα, ιφγσ ηεο ερεκχζεηαο πνπ πξέπεη λα 

ηεξεζεί, βάζεη ηξαπεδηθήο δενληνινγίαο, αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ηνπ 

λνκηθνχ πεξηνξηζκνχ.  
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ΜΔΡΟ Α. 

 

4. ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ  

 

Αλακθηζβήηεηα ζα ραξαθηήξηδε θαλείο ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε σο «επνρή 

ηεο πιεξνθνξίαο». Απηφ δηφηη θαζεκεξηλά δερφκαζηε ηεξάζηην αξηζκφ πιεξνθνξηψλ, 

πνιχπινθσλ, επεμεξγαζκέλσλ ή θαη φρη, απφ ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ καο 

πεξηβάιινληνο, ζηηο θαζεκεξηλέο καο ζπλαιιαγέο. Οιφθιεξε ε δσή καο επεξεάδεηαη 

θαζεκεξηλά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθηνχκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

πιεξνθνξίεο.   

Παξάιιεια ε «επνρή ηεο πιεξνθνξίαο» έρεη επεξεάζεη, εθηφο απφ ηα άηνκα, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο, είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα παξαγσγήο πξντφλησλ είηε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εξγάδνληαη νη ππάιιεινη ζε απηέο. Γηα θάπνηνπο, πεξηζζφηεξν πεηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, ζηνλ εθάζηνηε θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο, είλαη απηέο πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

απνθηνχλ  θαη λα δηαρεηξίδνληαη πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζήκεξα, είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε, 

κε ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα. 

Υξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 

θαη ηηο ζσζηέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο εμήο ζεκαληηθνχο 

ζηφρνπο (Laudon K., Laudon J., 2009).  

- Δπηδηψθνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο θεξδνθνξίαο. 

- Με ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, θαηαθέξλνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα, θαηλνηφκα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια. Απηφ άιισζηε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ κία επηρείξεζε κε 

αλαγλσξίζηκν “brand name” 
1
, πξνζπαζεί λα θξαηήζεη «πηζηνχο» ηνπο πειάηεο 

ηεο. Αλαλεψλεη ζπρλά ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θαη πξνζπαζεί 

                                                           
1
 brand name:Σν εκπνξηθφ ζήκα είλαη έλα φλνκα, ή έλαο φξνο, πνπ κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ή κε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δηαθξίλεη ην πξντφλ κίαο επηρείξεζεο.  
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λα θξαηήζεη απφζηαζε, ζην επίπεδν ησλ πσιήζεσλ, απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

θαη ηηο άιιεο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο. 

- Με ηε βνήζεηα εμειηγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηνπο, φπσο πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία δηεχζπλζεο θαη επηθνηλσλίαο, πξνηηκήζεηο, ηζηνξηθφ 

παξαγγειηψλ, θ.α.. Απηφ βνεζά ηελ επηρείξεζε λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη λα επηηπγράλεη εμππεξέηεζε κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. ην 

παξαπάλσ ζπκβάιιεη θαη ε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Όζν 

πην άκεζε είλαη ε ζχλδεζε κε ηα ζπζηήκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ηφζν πην 

γξήγνξα ζα νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγγειηψλ. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη θαη‟ επέθηαζε 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ απηνχ πνπ επηβαξχλεη ηνλ πειάηε. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη 

ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηειηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε.  

- Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη 

ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, λα έρνπλ ηε κέγηζηε πιεξνθφξεζε, 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα 

απνζέκαηα ησλ πξψησλ πιψλ, ηα απνζέκαηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηηο 

παξαγγειίεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ, ηνλ ρξφλν απφθξηζεο ζηηο 

παξαγγειίεο. Δπηπιένλ, βειηηψλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, φπσο δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηζζνδνζίεο ή 

θαη ηε ζσζηά θαηαλεκεκέλε δηάζεζε ησλ πφξσλ. 

- Δάλ ε επηρείξεζε θαηαθέξεη λα πεηχρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ή αθφκα θαιχηεξα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ηφηε θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Απηφ ζα ηελ 

νδεγήζεη ζην λα πξνζθέξεη ην ηειηθφ παξαγφκελν πξντφλ ή ππεξεζία ζε 

ρακειφηεξε ηηκή απφ απηή ησλ αληαγσληζηψλ, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεη 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ.  

- Σέινο νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα 

θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ απφ ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ νκνεηδψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ηε ζπλέρεηα νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 

αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή γηα λα πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο θαη ε δηαδηθαζία 

απηή ζπλερίδεηαη επ‟ αφξηζηνλ. 
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Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζηάδηα: 

1. πιινγή δεδνκέλσλ. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξα 

εξεζίζκαηα, γεγνλφηα, αξηζκνχο, θ.α., άιινηε κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ 

ή ηελ επηρείξεζε, ελψ άιιεο θνξέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. 

2. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ ζε αξρείν, ζην 

κπαιφ ησλ αηφκσλ, ζην ζθιεξφ δίζθν ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θ.α. 

3. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη, αξρεηνζεηνχληαη, 

ηαμηλνκνχληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε 

ζχλζεζή ηνπο θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρνπλ. Σαπηφρξνλα κεηαηξέπνληαη ζε 

κία πην θαηαλνεηή κνξθή γηα ηνπο ρξήζηεο. 

4. Παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε, αθνχ 

νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπο, κε ηε κνξθή πνπ έρεη εθείλνο επηιέμεη, θαη 

είλαη έηνηκα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σελ ηειηθή απηή «έμνδν» ησλ δεδνκέλσλ, 

αθνινπζεί ε θάζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback), θαηά ηελ νπνία θαινχληαη 

νη ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λα αμηνινγήζνπλ, λα θξίλνπλ θαη 

λα δηνξζψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πξνγελέζηεξα 

ζηάδηα.    
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5. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

5.1. Οξηζκόο  

 

Ο φξνο “πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα” έρεη ζπλδεζεί, ή αθφκα θαιχηεξα ζεσξείηαη 

ζπλψλπκνο κε ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (computer-based data processing systems). Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε, 

σζηφζν, δελ επζηαζεί, δεδνκέλνπ φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη είηε 

ρεηξνγξαθηθφ, είηε κεραλνγξαθεκέλν. Δπηπξφζζεηα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είλαη 

δπλαηφ λα είλαη βαζηζκέλν ζε ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ρσξίο φκσο λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο.  

Καηά θαηξνχο έρνπλ γξαθηεί πνιινί νξηζκνί γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Οη Kroenke θαη Νolan, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη, «έλα πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα είλαη έλα επηρεηξεζηαθό ζύζηεκα πνπ παξέρεη ηζηνξηθή, παξνύζα θαη 

πξνβιεπόκελε πιεξνθόξεζε γηα ηελ επηρείξεζε» (Βιαρνπνχινπ Μ., Φξαγθνπνχινπ-

Μάλζνπ Β., Φσιίλαο Γ., (2007),. πλνςίδνληαο ηνπο εθάζηνηε νξηζκνχο, θαη 

θαηαιήγνληαο ζε κηα θνηλψο απνδεθηή ζεψξεζε, ζα ιέγακε πσο νη άλζξσπνη, νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα κεραλήκαηα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, κέξε ηα νπνία αιιεινζπλδένληαη θαη ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα ζπιιέμνπλ, 

λα επεμεξγαζηνχλ, θαηαιήγνληαο ζηε ζπλέρεηα λα απνζεθεχζνπλ δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο. Ζ ηειηθή ζπλέπεηα είλαη λα εμάγνπλ, λα παξέρνπλ θαη θπζηθά λα 

κεηαδψζνπλ ηελ ηειηθή πιεξνθνξία ζηνλ ρξήζηε, ή έλα κείγκα πιεξνθνξηψλ ην νπνίν 

ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο κηαο απφθαζεο, ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, κέζα ζην πεξηβάιινλ κίαο 

επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. 

πλεπψο, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηε 

δηνίθεζε κηα επηρείξεζεο, ψζηε λα θαηαθέξεη λα ιάβεη ζσζηέο απνθάζεηο, γξήγνξα θαη 

έγθαηξα. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα επεμεξγαζηεί ε 

επηρείξεζε, ζα ηα ιάβεη κέζσ εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη, είηε απφ ην εζσηεξηθφ, 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, ή γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη απηνλφεην πσο ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη ζα έρνπλ ινγηθή νπζία θαη λα 

είλαη ρξήζηκα αιιά θαη θαηαλνεηά γηα ηνπο ρξήζηεο.  
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Ο γεληθφηεξνο ζθνπφο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ κία 

επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, είλαη ε παξνρή ιχζεο ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα ή 

πξφβιεκα πξνθχςεη, ζηεξίδνληαο ηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη 

επηιέμεη λα αθνινπζήζεη. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ν ζθνπφο ηεο 

ρξήζεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, ζην εθάζηνηε δήηεκα, λα είλαη θνηλφο θαη ζαθήο ζε 

φινπο ηνπο ρξήζηεο. Μφλν ηφηε ζα είλαη εθηθηφ, λα απνδψζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα (Σαζφπνπινο Α., 2005).  

 

5.2. Δξγαιεία πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 

 

Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζεσξείηαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θπξίσο θαηά ην ζηάδην εηζαγσγήο πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί πσο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, φπσο 

αληίζηνηρα θαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ είλαη ηα εξγαιεία, ην κέζν, ν 

εμνπιηζκφο κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, ε 

απνζήθεπζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπο.  

 

 Αλζξώπηλν δπλακηθό 

Μία επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, νη 

νπνίνη εξγάδνληαη, ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, κε έλα θνηλφ ζθνπφ, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην επηηπγράλνπλ κε ηε βνήζεηα 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

H ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πξνυπνζέηεη ηελ πνιχ θαιή γλψζε 

ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, απφ 

ηνπο ππαιιήινπο. Σα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ νπνία άιινηε δηαζέηνπλ ήδε νη ππάιιεινη, άιινηε ηελ παξέρεη ε ίδηα ε επηρείξεζε 

κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα βειηηψλνπλ θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, λα κε κέλνπλ ζηάζηκνη ζηε 

ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζχγρξνλεο 
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εξγαζηαθέο απαηηήζεηο παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ζηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο. 

Πξνυπνζέηεη επίζεο θαη ηελ απφιπηε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαιείηαη 

λα ιχζεη ή λα ζπκβνπιεχζεη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Απηφ ηζρχεη, φηαλ 

αλαθεξφκαζηε γηα παξάδεηγκα ζε κία επηρείξεζε ή έλα νξγαληζκφ, φρη κφλν γηα ηνπο 

ππαιιήινπο - ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη γηα ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά δηνηθεηηθά 

ζηειέρε, ηνπο managers, ηνπο δηεπζπληέο. Δίλαη απηνί πνπ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη γηα λα βνεζεζνχλ ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. Με ηε βνήζεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαηαθέξλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ επηρείξεζε θαη 

λα θαηαλέκνπλ ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο, λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ψζηε λα θξαηήζνπλ ζε πςειφ επίπεδν ηελ αθνζίσζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο. 

 

 Σερλνινγία 

Ζ ηερλνινγία είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πνπ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη έλαο ηνκέαο πνπ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαη 

εμειίζζεηαη ζπλερψο. Καζεκεξηλά πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο λέεο ιεηηνπξγίεο, ηε 

δπλαηφηεηα λα απινπνηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο, ηνπο βνεζά λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα ιάζε 

θαη λα κεηψλνπλ ην ξίζθν. Σα νθέιε είλαη αλαξίζκεηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο 

κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νη ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηαθέξλνπλ 

λα βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ηνλ ρξφλν 

παξαγσγήο θαη αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ. Αθφκε ηεξάζηηα είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη κία 

επηρείξεζε, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κίαο πειαηνθεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ 

νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

εμππεξέηεζή ηνπο. πκβάιιεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

(logistics), θαη παξέρεη επθνιία ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θσδηθψλ, πξντφλησλ, 

απνζεκάησλ, επηηαρχλνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο πψιεζεο πξντφλησλ θαη 
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ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο. Δίλαη, νπζηαζηηθά, ην εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κία επηρείξεζε (Laudon K., Laudon J., 2009).  

Με ηνλ φξν ηερλνινγία ελλννχκε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη ην 

πιηθφ κέξνο απηψλ (hardware). ηνλ εμνπιηζκφ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο εηζφδνπ 

(πιεθηξνιφγην, νζφλε, scanner, κηθξφθσλν, θ.α.), επεμεξγαζίαο (επεμεξγαζηήο, 

αξηζκνκεραλή), θαη εμφδνπ (νζφλε, εθηππσηήο).  

Σν ινγηζκηθό (software) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

είλαη άιιν έλα εξγαιείν. Μέζσ ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπληνλίδεη ν ρξήζηεο 

ηα δεδνκέλα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, ηα νξγαλψλεη, ηα ειέγρεη θαη ηα 

επεμεξγάδεηαη. Δπίζεο πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζην ρξήζηε λα 

ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία γηα ηε αλαηξνθνδφηεζε ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη λα εηζεγεζεί πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

ηνλ φξν ηερλνινγία θαηαηάζζνληαη θαη νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσζεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ δηάθνξα δίθηπα, λα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν φξην ζηνλ αξηζκφ ζπλδέζεσλ, 

λα ζπλδένληαη κε άιια ηερλνινγηθά εξγαιεία, φπσο εθηππσηέο, νζφλεο, κεραλέο 

ςεθηνπνίεζεο (scanner), ηειέθσλα, ηειενκνηνηππηθά (fax). Όια απηά έρνπλ ζθνπφ ηελ 

θνηλή θαη άκεζε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηθηχνπ, είλαη ην Γηαδίθηπν (Internet) πνπ είλαη 

θαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ζηνλ θφζκν. Πξφθεηηαη γηα έλα δηεζλέο δίθηπν πνπ ζπλδέεη 

εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθά δίθηπα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

ηε ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηεξίδνληαη ηα Δλδνδίθηπα (Intranets). 

Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθά εηαηξηθά δίθηπα, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, λα απνθηνχλ γξήγνξε 

θαη θνηλή πιεξνθφξεζε. Δπηηξέπεη ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ 

δηθηχσλ, ζπζηεκάησλ θαη ρξεζηψλ. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα εχθνιε αληαιιαγή 

απφςεσλ, ηδεψλ απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηεο επηρείξεζε θαη 

ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο, θαζψο θαη ηελ άκεζε εθπαίδεπζε ηνπο 

κέζσ πξνγξακκάησλ e-learning, δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο θαη δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Πάλσ ζηελ ίδηα πιαηθφξκα 
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ζηεξίδνληαη θαη ηα ελδνδίθηπα πνπ επεθηείλνληαη κέζσ ζπλδέζεσλ κε δίθηπα εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηά νλνκάδνληαη Δμσδίθηπα (Δxtranets), ζε απηά έρνπλ πξφζβαζε 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο, θαη δεκηνπξγνχληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο κε εμσηεξηθέο εηαηξίεο θαη ζπλεξγάηεο, λα ζπληνλίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο αληηπξνζψπνπο, λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα 

κε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα δεκηνπξγήζνπλ αλαηξνθνδφηεζε, θαη άιιεο 

αλαξίζκεηεο ρξήζεηο. 

Έλα αθφκε εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, είλαη κία ππεξεζία πνπ 

παξέρεηαη απφ ην Γηαδίθηπν. Δίλαη ν Παγθόζκηνο Ηζηόο (World Wide Web), 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη κέζν αλαδήηεζεο, απνζήθεπζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Λεηηνπξγεί κε ηε κνξθή 

ζειίδσλ, πνπ νλνκάδνληαη «ηζηνζειίδεο», θαη νη νπνίεο πεξηέρνπλ θείκελν, ήρν, βίληεν, 

γξαθηθά. Μέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη θαη λα αλαθαιχςεη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ή κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιιεο, ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

αξρηθή, ζειίδεο.  

 

5.2.1 Γηαδίθηπν (Internet) 

 

Σα ειιεληθά λνηθνθπξηά πνπ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, απμάλνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Έσο ην ηέινο ηνπ 2010, ζρεδφλ ηα κηζά ειιεληθά ζπίηηα είραλ 

πξφζβαζε ζην internet, κε ην πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 46% γηα ηηο απιέο ζπλδέζεηο, 

θαη ην 41% γηα ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο
2
. 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ ρξεζηψλ, κε βάζε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα, 

πξνθχπηεη πσο εληνλφηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 16-24 εηψλ, άηνκα πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, θαη άηνκα πνπ 

θαηνηθνχλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. Δπίζεο δηαθξίλεηαη πσο αλάκεζα ζηα δχν θχια, νη 

άλδξεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξήζεο internet, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.  

 

                                                           
2
 ηνηρεία eurostat 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Γηάγξακκα 1: % αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν (2010) 

Πεγή: Μειέηε: «Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο Έιιελεο», Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο   

Οη ζπρλφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη νη εμήο. Ζ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ επξέσο θάζκαηνο θαη γεληθφηεξνπ πεδίνπ, ηειέθσλα, 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζέκαηα πγείαο, θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, θα. Ζ επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). Ζ ρξήζε εθαξκνγψλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social media), φπσο ηα YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, 

Pinterest, blogs. Ζ αλάγλσζε ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ζ αθξφαζε 

ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Ζ 

απνζήθεπζε κνπζηθψλ αξρείσλ, ηαηληψλ, θαη ε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-trade), γηα ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε πξντφλησλ, φρη κφλν 

απφ ηελ εγρψξηα αιιά θαη απφ ηε παγθφζκηα αγνξά. Ζ ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο (e-banking). Ζ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ππεξεζηψλ δεκνζίνπ ηνκέα, αηηήζεηο 

θαη έληππα, ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, θα.  

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηαθηηθή ρξνληθά, ζρεδφλ 

θαζεκεξηλή. ε απηφ ζπκβάιιεη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ζπζθεπψλ πιεξνθνξηθήο θαη 
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επηθνηλσλίαο. Απμήζεθε ην πνζνζηφ θαηνρήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ «λέαο γεληάο» (Smartphone), νη ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο (θηλεηή θαη 

ζηαζεξή ηειεθσλία), θαη ν αξηζκφο ζπλδέζεσλ ζε επξπδσληθά δίθηπα (DSL, 3G, 4G). 

 

Γηάγξακκα 2: Γείθηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat), 

Πεγή: Μειέηε: «Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο Έιιελεο», Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

Ζ Διιάδα θαηέρεη απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην 

βαζκφ δηείζδπζεο ζηα  επξπδσληθά δίθηπα. Παξά ηα δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηελ χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαίλεηαη πσο νη θαηαλαισηέο δειψλνπλ δπλακηθφ 

παξφλ ζηελ ίδηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο ε ηάζε ρξήζεο είλαη αλνδηθή.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ είλαη νη εμήο. Σν κέζν κεληαίν θφζηνο 

πξφζβαζεο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, εμειίζζεηαη 

πησηηθά. Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν έρνπλ απμεζεί θαη έρεη 

ακβιπλζεί ν αληαγσληζκφο, επνκέλσο γίλνληαη ζπλερψο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο λένπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κέζσ ηεο πξνζθνξάο λέσλ νηθνλνκηθφηεξσλ παθέησλ 

ζχλδεζεο. Οη επηρεηξήζεηο παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, θαη έηζη επελδχνπλ ζηελ πξνζθνξά φιν 

θαη κεγαιχηεξσλ ηαρπηήησλ ζχλδεζεο. Αχμεζε θαηαλαισηηθήο ηάζεο γηα ιηαληθή 

αγνξά πξντφλησλ λέαο ηερλνινγίαο, φπσο ηα θνξεηνί ππνινγηζηέο (laptops), ηακπιέηεο 

(tablets), έμππλα θηλεηά (smartphones). ε απηφ ππνβνεζά θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

γηα ηελ αγνξά ηνπο, πνπ έρεη επέιζεη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  
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 Γηάγξακκα 3: Βαζκφο δηείζδπζεο θαη πιήζνο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ (2011) 

Πεγή: κειέηε: »12
ε
 εμακεληαία αλαθνξά γηα ηελ επξπδσληθφηεηα», (2011), 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

 

Παξά ηελ αβεβαηφηεηα πνπ αθφκε θαη ζήκεξα επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, εθηηκάηαη πσο ε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζα 

ζπλερηζηεί. Οη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ 

(π.ρ. ΔΠΑ), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ δηαζέηνπλ θαη βειηίσζε ηνπ 

παξερφκελνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηνλ θαηαλαισηή. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηνλ παγθφζκην ράξηε, ζα 

ζπλερηζηεί κε ξαγδαία απμαλφκελν ξπζκφ.   

 

5.3. Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Οη γεληθέο ιεηηνπξγίεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: 

1) ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξεχλεζε, ε αλαγλψξηζε, ν εληνπηζκφο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 
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Σα βαζηθά δεδνκέλα είλαη ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη 

επηιέγνληαη. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο, ηφζν απφ 

ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην επξχηεξν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

2) Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο, αθνχ πξνεγεζεί ε επεμεξγαζία ησλ 

παξαπάλσ επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ. Με ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, 

μεθαζαξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη ρξήζηκα θαη πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ζεκαζία ε ζπλάθεηα θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηνλ ηειηθφ ζθνπφ.  

3) ηε ζπλέρεηα επέξρεηαη ε εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο, ε εθξνή ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, θαη ε κεηαθνξά ηεο δεκηνπξγεκέλεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, πξνο αμηνιφγεζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ. 

4) Σέινο, αθνινπζεί ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δμεηάδνληαη παξαηεξήζεηο γηα ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ έρεη αθνινπζεζεί.   

 

5.4. θνπνί πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ κία επηρείξεζε γίλεηαη γηα λα 

θαηαθέξεη λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηεο. Αλάγθεο πιεξνθνξηαθέο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ξνπηίλαο, γηα απνθάζεηο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο.  

Οη βαζηθφηεξνη ζθνπνί ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο 

(Σαζφπνπινο, 2005): 

1) Να ζπιιέμνπλ δεδνκέλα θαη λα ηα απνζεθεχζνπλ γηα κειινληηθή ρξήζε. Σα 

δεδνκέλα είλαη γεγνλφηα ή άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ ζπιιέγνληαη είηε απφ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, είηε απφ ην εμσηεξηθφ. Απηά ζα πξέπεη 

λα είλαη αθξηβή, λα έρνπλ πεξηερφκελν, λα είλαη ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ 

θαιείηαη λα ιχζεη ην ζχζηεκα, θαη λα είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπο. 

πιιέγνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ ην 

εμσηεξηθφ. 
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2) Σα δεδνκέλα λα θαηαγξαθνχλ. Δηζάγνληαη ζην ζχζηεκα, ψζηε λα αθνινπζήζεη 

ε επεμεξγαζία ηνπο. Γελ παξαιείπεηαη ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ην έγθπξν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο. 

3) Σα δεδνκέλα λα ηαμηλνκεζνχλ (π.ρ. βάζε θσδηθψλ) θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Δλ ζπλερεία επεμεξγάδνληαη. 

4) Να παξέρνπλ ιεηηνπξγηθή πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζα 

βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

5) Να παξέρνπλ ζηξαηεγηθή πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε. Απηφ ζα σθειήζεη ηνπο 

δηνηθνχληεο ηεο εηαηξείαο, λα ιάβνπλ ππεχζπλα, ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο, πνπ 

ζα επεξεάζνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ηνπο, ή λα ζέζνπλ λένπο ζηφρνπο. 

6) Να πξνρσξήζνπλ ζηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, κε άιια 

εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη εθείλα ησλ πξνκεζεπηψλ ή  ησλ πειαηψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πην άκεζε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα πνπ ηελ 

αθνξνχλ.   

 

5.5. Πόξνη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Οη πφξνη ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο, (Laudon K., Laudon J., 

2009): 

 Αλζξώπηλνη πόξνη. Οη άλζξσπνη πνπ ρεηξίδνληαη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Απηνί κπνξεί λα είλαη νη ηειηθνί ρξήζηεο, δειαδή απηνί πνπ ζα εηζάγνπλ ηα 

δεδνκέλα ζην ζχζηεκα, ζα ηα επεμεξγαζηνχλ, θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα εμάγνπλ. Απηνί κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη νπνηαζδήπνηε 

επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη γηα ηε ρξήζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ φπσο ηερληθνί, πξνγξακκαηηζηέο, αλαιπηέο ζπζηεκάησλ. 

 Τιηθνί πόξνη. Δίλαη ν πιηθφο εμνπιηζκφο (hardware), νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα 

φπσο ε νζφλε, ην πιεθηξνιφγην, ν εθηππσηήο, ην scanner, ηα δίθηπα 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηα κέζα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ φπσο ζθιεξφο 

δίζθνο, CD, ραξηί, θα. 

 Πόξνη ινγηζκηθνύ. Δίλαη ην ινγηζκηθφ ησλ ζπζηεκάησλ (software), ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη νη εθαξκνγέο, 

πνπ κε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο θαη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πιεξνθνξία.  

 Πόξνη δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο 

θείκελν, εηθφλα, ήρνο. Σαμηλνκνχληαη θαη νξγαλψλνληαη ζε θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  

 

5.6. Οθέιε ρξήζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Tα νθέιε ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ κία επηρείξεζε, είλαη 

πνιπάξηζκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

 Απηνκαηνπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο παξαγσγήο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ, απφ ηελ επηρείξεζε, 

ππεξεζηψλ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Άλνδνο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε ζε ηηο ζπλαθείο, 

ζε θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο, επηρεηξήζεηο. 

 Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, απνθηά ηελ επρέξεηα λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, κε ηαρχηεξν ξπζκφ, ρσξίο λα 

επηβξαδχλεηαη ή θαη λα ζηακαηά ε ξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Απνθεχγνληαη ηα ζηξαηεγηθά, δηνηθεηηθά θαη πνιηηηθά ιάζε, βαζηδφκελνη ζε 

ζαθή θαη ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα.   

 Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαηαθέξλεη λα αλαιακβάλεη επθνιφηεξα λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, κε απνηέιεζκα λα πξνιαβαίλεη ή αθφκα θαη λα 

δηακνξθψλεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο.  
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5.7. Πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο ζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ 

 

Ζ κεγάιε εμέιημε ζηελ ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα λα εμειίζζνληαη θαη απηά θαζεκεξηλά, θαη λα απνθηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ. Μπνξνχλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή 

ηνπο απφζηαζε, θαη απφ πνιιά ζεκεία πξφζβαζεο.  

Απηφ φκσο δεκηνπξγεί θηλδχλνπο αθφκε θαη γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα δηαηαξαρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πξνζπάζεηαο πξφζβαζεο ζε θάπνην ζχζηεκα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ππνθιέςνπλ, λα αιινηψζνπλ ζηνηρεία, λα 

εθκεηαιιεπηνχλ παξάλνκα ηα δεδνκέλα, αθφκα θαη λα βιάςνπλ ή λα αρξεζηεχζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εηζβνιή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ίδην ην ζχζηεκα, 

αιιά κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη 

κε ην αξρηθφ. Βιάβεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζην ινγηζκηθφ αιιά θαη ζηνλ εμνπιηζκφ, 

ζην πιηθφ κέξνο, ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη μερσξηζηά ηκήκαηα, πνπ απαξηίδνληαη απφ ηερληθνχο ππνινγηζηψλ θαη 

δηθηχσλ, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άκεζε ιχζε ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.      

Ζ δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ πνιιέο αηηίεο. Απφ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κίαο επηρείξεζεο, αλ δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν γηα 

ηελ ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο. Ο ιάζνο ρεηξηζκφο, ε ρξήζε ιάζνο εληνιψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα 

δεδνκέλσλ, ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη κε 

εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

εηζφδνπ, θάλνληαο ην ζχζηεκα επάισην ζε λένπο θηλδχλνπο.  Γπζιεηηνπξγία κπνξεί λα 

πξνθιεζεί θαη απφ θπζηθέο αηηίεο, φπσο μαθληθέο δηαθνπέο ξεχκαηνο, ππξθαγηά ή 

πιεκκχξα. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε άιια 

εμσηεξηθά δίθηπα. Σν πην ζχλεζεο είλαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν (internet). Σν 

δηαδίθηπν είλαη ηδηαίηεξα επάισην, ιφγσ ηεο αραλνχο κνξθήο ηνπ. ην δηαδίθηπν είλαη 
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ζπλδεδεκέλνη δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο, θαη νπνηαδήπνηε θαθή ρξήζε, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη βιάβεο πνπ ζα εμαπισζνχλ ηαρχηαηα, ζε απξνζδηφξηζηε έθηαζε. 

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ηα νπνία κπνξεί 

θαλείο ειεχζεξα λα αληηγξάςεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Απηά κπνξεί λα κεηαθέξνπλ θαθφβνπιν πιηθφ, ηνπο 

ιεγφκελνπο «ηνχο» (virus), νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κε ηελ αληηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ, θαη βιάπηνπλ ή 

θαηαζηξέθνπλ δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Laudon K., Laudon J., 2009).  

Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη ε εηζβνιή απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο (hackers). Δίλαη άηνκα απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ εληνπίδνπλ ειιείςεηο ζηα κέηξα αζθαιείαο άιισλ ππνινγηζηψλ, ην 

εθκεηαιιεχνληαη θαη εηζέξρνληαη ζε μέλα ζπζηήκαηα. Έρνπλ ζθνπφ λα παγηδεχζνπλ 

άιινπο ρξήζηεο, λα ππνθιέςνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο. Μπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηελ ηζηνζειίδα κίαο επηρείξεζεο θαη λα 

αιινηψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο. Οη δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ, ζα πξνθαιέζνπλ 

επηπιένλ θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Μία επηρείξεζε ζπλδέεηαη θαη κε άιια δίθηπα, φπσο είλαη ην ηειεθσληθφ. Οη 

εμσηεξηθέο γξακκέο ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ππνθινπή ησλ ζπλνκηιηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ.  

 

5.8. Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηε ιήςε  

επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ 

 

Με ηε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο  παγθφζκηαο αγνξάο, δελ ππάξρνπλ ζχλνξα 

ζηελ ελεκέξσζε. Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη ε επηρείξεζε απμάλεηαη 

ζπλερψο. Αλακθηζβήηεηα, γηα κία επηρείξεζε, απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ε 

δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ δέρεηαη.  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη κία επηρείξεζε θαη ην επίπεδν ηεο 

ηερλνινγηθήο ηνπο εμέιημεο, είλαη απηά πνπ ζηεξίδνπλ πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 
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Υξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο, ησλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ηνπο, ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο, ην ηζηνξηθφ παξαγγειηψλ, ηε ζπλαιιαθηηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά, θα. πζηήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, κε ηε 

απηνκαηνπνίεζή ηεο, ηε ζπληφκεπζε ηνπ ηειηθνχ ρξφλνπ δεκηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο, 

αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. πζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο γηα άκεζε παξαγγειία πξψησλ πιψλ. πζηήκαηα πνπ 

θαηαγξάθνπλ ηα πξντφληα ηεο απνζήθεο, ηα θαηεγνξηνπνηνχλ, θαη ελεκεξψλνπλ γηα 

ηπρφλ ειιείςεηο. πζηήκαηα θαηαγξαθήο φινπ ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, είηε 

αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, είηε αθνξνχλ ηελ 

πιηθή πεξηνπζία ηεο.  

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε. Οη 

δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε ή νη ππάιιεινη, εθκεηαιιεχνληαη φιε ηελ πιεξνθφξεζε 

πνπ ιακβάλνπλ γηα λα πάξνπλ ηηο νξζέο απνθάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο, ή γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Σξεηο είλαη νη ηχπνη ησλ απνθάζεσλ 

(Βιαρνπνχινπ Μ., Φξαγθνπνχινπ-Μάλζνπ Β., Φσιίλαο Γ., 2007). 

 Οη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο. Αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαη είλαη βαζηθέο γηα ηελ βησζηκφηεηά ηεο. 

Έρνπλ λα θάλνπλ κε βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο, θαη ιακβάλνληαη 

θαζεκεξηλά.  

 Οη ηαθηηθέο απνθάζεηο. Αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Αθνξνχλ ην πιάλν εξγαζίαο, ηε ζηξαηεγηθή 

θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε ζηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Έρνπλ καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. 
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6. ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία βηψλεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηηο εθδειψζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ζηνπο 

αλζξψπνπο, κε απνηέιεζκα λα επηζηξαηεχνληαη ζπλερψο λέεο ηερλνινγίεο λα δψζνπλ 

ιχζεηο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, παξαηεξήζεθαλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, ζηηο ζπλήζεηέο ηνπο, ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

Αιιαγέο παξαηεξήζεθαλ επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, νη νξγαληζκνί θαη νη θξαηηθνί θνξείο ζε ζέκαηα αγνξψλ, πξνψζεζεο 

πσιήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο. Οη θαηαλαισηέο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε κία παγθφζκηα 

αγνξά, δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ κφλν ζηελ ηνπηθή, θαη έρνπλ ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο 

θαη επηινγέο. Αληίζηνηρα νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζνχλ ηα 

αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.   

Ο ξφινο ηεο πιεξνθνξηθήο απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. ε απηφ 

ζπλέβαιιε θαη ε εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) θαη ε αλάπηπμε λέσλ ζχγρξνλσλ 

εθαξκνγψλ, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-

trade).  

Ο θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ν επηκέξνπο ηνκέαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ν πιένλ δπλακηθφο θαη ηαρχηεξα κεηαβαιιφκελνο. Οη ηαρχηαηεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ζηαδηαθή ζχγθιηζε ηερλνινγηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο, θαζηζηνχλ δχζθνιε ηεο νξηνζέηεζε ηνπ 

θιάδνπ. Με ηνλ φξν ζχγθιηζε (convergence) ελλννχκε ηε ζηαδηαθή ελνπνίεζε ησλ 

θιάδσλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηερλνινγηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγήο.   

ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο, ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κε 

ηελ παξαγσγή hardware θαη software, ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ κε πσιήζεηο ρνλδξηθήο 

θαη ιηαληθήο, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο θαη internet. 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θιάδνπ δηαρσξίδνληαο ζε θαηεγνξίεο ηα πξντφληα πνπ 

παξέρεη, είλαη ε αθφινπζε (πεγή: «Ο θιάδνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ» 2010, 

Κιαδηθή κειέηε ICAP) 

. 
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α) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο (hardware): Πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπή 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, ζηαζεξνί ή θνξεηνί 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθά 

ζπζηήκαηα, νζφλεο, πιεθηξνιφγηα, εθηππσηέο, scanners, πνιπκεραλήκαηα, θάξηεο 

ήρνπ θαη γξαθηθψλ, κλήκεο, κνλάδεο απνζήθεπζεο, αξηζκνκεραλέο, εμνπιηζκφο 

δηθηχνπ θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, modems, routers, ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσληψλ, 

θηλεηά θαη ζηαζεξά ηειέθσλα θα. 

β) Πξντόληα ινγηζκηθνύ (software): Πεξηιακβάλνληαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, 

πιεξνθνξηαθά πξνγξάκκαηα, εθαξκνγέο.  

γ) Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο: Πεξηιακβάλνληαη ε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ, θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, internet, κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, παξνρή 

ζπκβνπιψλ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ, ε ηερληθή 

ππνζηήξημε, ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ, ε παξνρή ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα, αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θα. 

δ) Άιιεο ππεξεζίεο: Πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαθήκηζε, ηηο 

εθδφζεηο, ηειενπηηθέο παξαγσγέο, θα. 

 

6.1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

 

Ο θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα, ηε 

δεθαεηία ηνπ „80. Σφηε ήηαλ πνπ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο αξρηθά δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, θη έπεηηα επεθηάζεθαλ ζηε ζπλαξκνιφγεζε Ζ/Τ, ζηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηελ πεξίνδν 

εθείλε ήηαλ θπξίσο εκπνξηθέο θαη ινγηζηηθέο, γη‟ απηφ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επεδίσμαλ ηελ απφθηεζή ηνπο ήηαλ θπξίσο νη ηξάπεδεο θαη θάπνηεο άιιεο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο αλαδείρζεθε σο έλαο 

απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.   

Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ, ν θιάδνο παξνπζηάδεη εληππσζηαθή αλάπηπμε, φρη 

κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ξαγδαίεο 

θαη ζεακαηηθέο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 
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ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηεπξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, ζε λένπο ηνκείο, φπσο είλαη απηφο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο 

επελδχζεηο, κε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, κέζσ ηεο ίδξπζεο ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη κέζσ ζπκκεηνρψλ   ζε εγρψξηεο θαη μέλεο εηαηξείεο. ηξέθνληαη ζε αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εληζρχεηαη ε ζέζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηα 

Βαιθάληα, φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.   

ηε ζπλέρεηα, ππήξμε κία πεξίνδνο φπνπ ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο εκθάληζε 

πησηηθέο ηάζεηο, αλακελφκελν επαθφινπζν ηελ γεληθφηεξεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο πνπ εκθαλίζηεθε ην 2008. 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία, φκσο ν θιάδνο εκθαλίδεη θάπνηα ζεκάδηα 

αλαδηάξζξσζεο θαη αλάθακςεο, ηα νπνία ππνβνεζνχληαη απφ Κνηλνηηθά θαη 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. ΔΠΑ), ρσξίο φκσο λα έρνπλ 

θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο.  

 

6.2. Γηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ 

 

Ζ εγρψξηα αγνξά παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξφ επίπεδν αλάπηπμεο, πνπ δελ 

αληηζηνηρεί κε ηνλ ππεξβνιηθά πςειφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Σν επίπεδν ηεο πξνζθνξάο δελ ζπλάδεη κε ην επίπεδν 

ηεο δήηεζεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν, ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη νη εμήο: 

α) θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο (retailers), 

β) θαηαζηήκαηα θαη αληηπξνζσπείεο πνπ πσινχλ ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο software, 

ηερληθνί επηζθεπψλ, 

γ) επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πιεξνθνξηθήο, άκεζν service θαη 

ζπληήξεζε, 

δ) κεγάιεο πνιπεζληθέο πνπ εηζάγνπλ θαη πξνκεζεχνπλ πξντφληα. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, κε 

παγθφζκηα παξνπζία, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη θαηέρνπλ ην 65% ηνπ κεξηδίνπ ηεο 
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εγρψξηαο αγνξάο 
3
. Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία 

ησλ Ζ/Τ, εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ θαη κεηαπψιεζε, ελψ θάπνηεο έρνπλ αλαιάβεη 

ηελ εηζαγσγή θαη ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο πξηλ ηελ πψιεζε. Πνιχ ιίγεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη δηθή ηνπο γξακκή παξαγσγήο, θαη ζπλαξκνινγνχλ ή 

παξάγνπλ πξντφληα κε ην δηθφ ηνπο εκπνξηθφ ζήκα, θπξίσο θαηά παξαγγειία. 

 

6.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 

 

Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ζηνλ θιάδν ηεο 

πιεξνθνξηθήο είλαη ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ internet θαη ε ηαρεία απαμίσζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ.  

Σα αζχξκαηα επξπδσληθά δίθηπα αλαπηχζζνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

ιακβάλνπλ απφ εζληθνχο πφξνπο θαη επηδνηήζεηο απφ επξσπατθά ηακεία. Έηζη 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ, λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζην internet κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ (φπσο wi-fi), αθφκε θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. 

Σν δηαδίθηπν (internet) εκθάληζε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε 

ηνκείο φπσο ε επηθνηλσλία, ε δηαζθέδαζε, ν πνιηηηζκφο, ε εθπαίδεπζε, ε πιεξνθφξεζε 

θαη ε ελεκέξσζε. ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα εμειίρζεθαλ ζεκαληηθά εθαξκνγέο φπσο 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-trade), ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (e-banking) θαη ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government). Παξάιιεια απμάλνληαη ζπλερψο νη 

ηαρχηεηεο ρξήζεο ηνπ internet θαη κεηψζεθε ην θφζηνο πξφζβαζεο. Όια ηα παξαπάλσ 

σζνχλ επξχηαηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ απφθηεζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ εθαξκνγψλ θαη πξντφλησλ, δηθηχσλ θαζψο θαη ζε ινγηζκηθφ αζθάιεηαο 

ζπλαιιαγψλ. Αθφκε, ηα ηειεπηαία ρξφληα εθηφο απφ ηελ αχμεζε ζηε ρξήζε ηνπ 

internet, θαηαγξάθεηαη θαη αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ 

ινηπνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο επίζεο θαη ε αδηάθνπε ηερλνινγηθή εμέιημε, 

νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Σα λέα 

πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απαηηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
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ρξήζε ηνπο, φπσο κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα κλήκεο, θαιχηεξε απφδνζε γξαθηθψλ, 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, θιπ. Καηά ζπλέπεηα απμάλεηαη ζπλερψο ε δήηεζε. 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε, είλαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ησλ θαηαλαισηψλ, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ε ειηθία, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε αζηηθνπνίεζε. χκθσλα κε έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ
4
, πξνθχπηεη 

πσο ην πνζνζηφ θαηνρήο ππνινγηζηψλ θαη ινηπψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, φπσο θαη ε 

πξφζβαζε ζην internet, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Ζ δήηεζε είλαη αληίζηνηρε κε ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο ε 

δήηεζε είλαη πςειφηεξε ζε λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφ απηή 

λνηθνθπξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

 

6.4. πλζήθεο αγνξάο 

 

6.4.1. Πξνέιεπζε δήηεζεο 

 

Απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 απφ ην ΗΟΒΔ
5
, πξνέθπςε φηη νη 

πσιήζεηο πξνο ην Γεκφζην αλήιζαλ ζην 8% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ 65%, θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ 27% πξνο 

ηνπο ηδηψηεο θαηαλαισηέο. 

Ζ δήηεζε ηνπ δεκνζίνπ αθνξά θπξίσο εμνπιηζκφ, εθαξκνγέο, δηθηχσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο, θαη ηελ ηερληθή βνήζεηα. Ζ 

δήηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο απφ ηνλ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο λαπηηιίαο.  

 

 

                                                           
4
 ΔΤΔ 2005 

5
 Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ): ηδησηηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο, θνηλσθειήο, 

εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο) 
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6.4.2. Αληαγσληζκόο 

 

ηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ππάξρεη πιήζνο ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, δηαθφξσλ εηαηξεηψλ 

θαη επσλπκηψλ. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλαηφηεηα αγνξψλ κέζσ Internet, 

πνπ θεξδίδεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ, αιιά θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχγθιεζε ησλ ηερλνινγηψλ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν, είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. 

Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν είλαη νη 

ηηκέο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία κειέηεο «12
ε
 εμακεληαία αλαθνξά γηα ηελ 

επξπδσληθφηεηα», 2011 ηνπ Π.Κ.Π.
6
). Αθνινπζεί ν αληαγσληζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κε 

βάζε ην marketing θαη ηε δηαθήκηζε. Πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ιακβάλεη ν αληαγσληζκφο 

κε φξνπο φπσο ε ηερλνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο, ή θαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ν 

θαηαλαισηήο ζα επηιέμεη ην πξντφλ πνπ ζα αγνξάζεη κε πξψην θξηηήξην ηελ ηηκή ηνπ, 

θη έπεηηα κε ηελ κέζνδν πξνψζεζήο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

δέρνληαη έληνλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη ηα 

πεξηζψξηα ησλ θεξδψλ ηνπο. 

 

6.5.  Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ 

 

Ζ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ θιάδνπ θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη 

αηζζεηά κεηά ην 2005
7
. Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Σν 2006 ν θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε θαηά 20,3%, 

έλαληη αχμεζεο θαηά 5,2% ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Αληίζηνηρα απμήζεθαλ ηα θέξδε 

πξν θφξσλ θαηά 39,9%, έλαληη αχμεζεο θαηά 3,5% ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Βάζεη απνηειεζκάησλ ζχγθξηζεο αξηζκνδεηθηψλ, πξνέθπςε πσο νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κε θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 5 εθ. €, εκθαλίδνπλ θαιχηεξεο 

                                                           
6
 Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

7
 ηνηρεία ICAP 2010 
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επηδφζεηο απφ ηη κηθξέο, κε θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 5 εθ. €, ζηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη ζηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.  

 

Πίλαθαο 1: ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ θαηά θαηεγνξία κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΜΔΓΑΛΔ ΜΗΚΡΔ ΤΝΟΛΟ 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 22,7% 8,1% 18,8% 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 40,7% 40,5% 40,5% 

Απαζρνι. Κεθάιαηα/Καζ. Πάγηα 2,98 2,36 2,82 

ρέζε Ξέλα/Ίδηα Κεθάιαηα 1,8 1,56 1,73 

Κάιπςε Υξεκ. Γαπαλψλ (θνξέο) 7,79 3,18 6,48 

Μ.Ο. Πξνζεζ. Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (ζε εκ.) 150,2 200,4 165,9 

Πεγή: ICAP  

 

6.6. Πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ 

 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη νη αθφινπζνη.  

Ζ χπαξμε ηζρπξψλ κνλνπσιηαθώλ θαηαζηάζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο 

ε δηεζλνπνηεκέλε αγνξά, θπξίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (hardware), ειέγρεηαη 

απφ ιίγεο επψλπκεο εηαηξείεο. Αληίζηνηρα ζηε ρψξα καο, ν αληαγσληζκφο πνπ 

πθίζηαληαη νη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο απφ λενεηζεξρφκελεο ζηνλ θιάδν, είλαη κηθξφο. 

Άιισζηε ε εγρψξηα αγνξά είλαη πεξηνξηζκέλε, θαη είλαη πνιχ δχζθνιν γηα κηθξέο θαη 

αλψλπκεο “non-branded” εηαηξείεο λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή. 

Ζ πνιχ πςειή πεηξαηεία ινγηζκηθνύ, ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ησλ εζφδσλ 

ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ πιεξνθνξηθήο. Ζ Διιάδα θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ρξήζεο 

πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ, απφ φιεο ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, γίλνληαη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ παξάλνκεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ, 

πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ην θξάηνο.  
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ηε ρψξα καο, ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο, παξαηεξείηαη πνιχ 

ρακειό επίπεδν πιεξνθνξηθήο παηδείαο
8
. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε χπαξμε κε 

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ γεληθφηεξεο παηδείαο, ε νπνία νδεγεί ζην θφβν ησλ 

αλζξψπσλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ ηερλνθνβία απηή, 

παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ιηγφηεξν 

ζηνπο λένπο. 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο εμεύξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ θαζψο θαη πξνγξακκαηηζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. ε απηφ ζπκβάιιεη ε κηθξή 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ αλαπηχζζνπλ νινθιεξσκέλε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ πςεινχ επηπέδνπ. Δπίζεο ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, επεξέαζε ελ κέξεη αξλεηηθά ηηο ζπλζήθεο ζηνλ θιάδν, νδεγψληαο 

ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο αθφκε θαη πησρεχζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηάξγεζε ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ρακειή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αληίζεηα ζηελ ειιεληθή αγνξά επηθξαηεί πςειή εηζαγσγηθή δηείζδπζε (ζχκθσλα κε 

άξζξν ηνπ Εψηνπ Γ., 2009). 

 

6.7. πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ 

 

Ζ θαηάζηαζε ζην δηεζλή ρψξν εκθαλίδεη αληίζηνηρα ζεκάδηα αλάθακςεο. Ζ 

παγθφζκηα αγνξά πιεξνθνξηθήο, ε νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηηο ΖΠΑ, ζηελ 

Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία, αλαπηχζζεηαη ζπλερψο, κε πςεινχο ξπζκνχο. Δθηηκάηαη πσο 

νη απμεηηθέο ηάζεηο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ηα επφκελα έηε. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, μεπεξλά απηήλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ.  

Ο θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

πλεπψο φζν νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζεκεηψλνπλ πξφνδν, ηφζν ζα παξαηεξείηαη 

άλνδνο ζηε δηάζεζε πξντφλησλ κε πνιιαπιή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθαξκνγέο, αιιά θαη ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζήο ηνπο.  

                                                           
8
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Οη αγνξέο απειεπζεξψλνληαη, δεκηνπξγνχληαη ηδηφθηεηα δίθηπα απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ λέα πξνγξάκκαηα θαη 

ζπλδπαζκέλεο ππεξεζίεο. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ, νδεγεί ζηε κείσζε 

ησλ ηηκψλ ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθφηεξσλ παθέησλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

Σαπηφρξνλα, ε επξπδσληθφηεηα, ε πξνψζεζε ηεο ζχγθιεζεο ησλ θιάδσλ θαη 

ησλ ηερλνινγηψλ, νδεγεί ζηελ πνξεία πξνο ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ηνπ 

θιάδνπ.    

Απφ ηα παξαπάλσ ηείλνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο δεκηνπξγνχληαη ζεηηθέο 

πξννπηηθέο θαη πξνζδνθίεο γηα αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηάζε βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο.   

 

6.8. Αλάιπζε SWOT θιάδνπ πιεξνθνξηθήο 

 

6.8.1. Γπλαηά ζεκεία 

 

ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηζρπξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δελ αδξαλνχλ, αιιά παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, πξαγκαηνπνηνχλ 

λέεο επελδχζεηο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο 

ζηελ αγνξά. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ξαγδαία θαη 

αδηάθνπε, θάηη πνπ βνεζά αληίζηνηρα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, κε 

ηελ πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ, αλαβαζκηζκέλσλ ηερλνινγηθά, ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ 

πνπ θαηαθέξλνπλ λα θαιχςνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε εθθξάζεη ν θαηαλαισηήο. 

Παξάιιεια ππνβνεζνχκελνη απφ ην πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο, θαηαθέξλνπλ λα 

κεηψζνπλ ηα θφζηε παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ 

κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο.  
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Σέινο ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ θξαηάλε δηαξθή ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ.      

 

6.8.2. Αδύλαηα ζεκεία 

 

Σν πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο απνηξέπεη ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

λέσλ επελδχζεσλ θαη βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο. 

Σν πςειφ θφζηνο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ρψξα καο, αιιά θαη 

ε αδπλακία εμεχξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ θαη έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, είλαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηηο λέεο επελδχζεηο γηα έξεπλα θαη εμέιημε (Research & 

Development). 

Ζ πνιχ κεγάιε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ. 

Ζ έιιεηςε ζσζηήο ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη ε αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο, ζπλεπάγνληαη ηελ ειιηπή εμππεξέηεζε ηνπο. Έηζη απμάλεηαη ε 

δπζαξέζθεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ράλεηαη κέξνο ησλ πξνζδνθψκελσλ θεξδψλ.  

 

6.8.3. Δπθαηξίεο 

 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ε αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ε ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ ησλ θιάδσλ πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσληψλ 

θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά.  

Αλάπηπμε λέσλ επαλαζηαηηθψλ πξντφλησλ, πνπ θαιχπηνπλ νπνηαδήπνηε αλάγθε 

ησλ θαηαλαισηψλ.  

Οη θξαηηθέο επηδνηήζεηο γηα ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  
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Οη επηδνηήζεηο θαη ηα πξνζθεξφκελα θνλδχιηα απφ Κνηλνηηθά θαη Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, επλννχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ.  

Άιιε κία επθαηξία γηα αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ είλαη ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, θαη ζε άιιεο 

γεηηνληθέο γεσγξαθηθά πεξηνρέο. 

 

6.8.4. Απεηιέο  

 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν, θαζψο 

πιένλ φινη νη θαηαλαισηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε κία παγθφζκηα αγνξά. 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, θαη πξντφληα 

κεζαίνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα ζηξέθνληαη ζε 

εηζαγφκελα πξντφληα. Τπάξρεη πιήζνο ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, κε 

πνηθίιεο δηαβαζκίζεηο ζηηο ηηκέο.  

Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν, θπξίσο απηέο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αδπλαηνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζεκάησλ.  
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ΜΔΡΟ Β. 

 

7. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία νη ηερλνινγηθέο θαη ςεθηαθέο εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο, 

ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη αδηάθνπε θαη ε παγθφζκηα αγνξά δελ 

έρεη ζχλνξα. Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο αλαδεηά θαζεκεξηλά, ηξφπνπο επηβίσζεο θαη 

απνθπγήο νηθνλνκηθνχ πεξηνξηζκνχ. Ζ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηα λέα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο είλαη θαηαηγηζηηθέο, κε ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ηελ χθεζε λα έρεη 

εμαπισζεί ζηνλ παγθφζκην ράξηε. ε απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ν αληαγσληζκφο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη είηε απφ εγρψξηεο είηε απφ δηεζλείο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο. Σν κέιινλ 

δηαθξίλεηαη απξφβιεπην θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί έλα ζηξαηεγηθά 

καθξνπξφζεζκν πιάλν δηνίθεζεο (Turner P., 2006). 

Ο ηνκέαο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, εθδήισζε απφ 

πνιχ λσξίο ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Παξαθνινπζνχλ 

ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά ζηελ αλαβάζκηζε 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

πιήξσο ηα νθέιε απφ ηελ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

πξνζθέξνληαο ηαρχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο. ηνρεχνπλ ζηελ 

θαηλνηνκία θαη ην πςειφ επίπεδν παξνρψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ 

πειαηνινγίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε αχμεζε ησλ θεξδψλ. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ 

ζηξέθνληαη ζπρλά ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζέηνπλ απζηεξά πξφηππα 

θαη θξηηήξηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Ζ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα ζηηο λέεο δηαδηθαζίεο 

θαη ζηε ρξήζε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 

θαη επηηπρία ηεο.  
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8. Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

8.1. Δηζαγσγηθά 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Βαζηδφκαζηε ζηελ βηβιηνγξαθία, ηελ αξζξνγξαθία εκεξήζηνπ ηχπνπ, 

ζε κειέηεο αιιά θαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ ηξαπεδψλ.   

 

8.2. Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηνινγίνπ (CRM) ζηνλ 

ηξαπεδηθό θιάδν 

 

ήκεξα φιεο νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα CRM (Customer 

Relationship Management), πξνθεηκέλνπ λα ρηίζνπλ κία δηαξθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο, βειηηψλνληαο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κε κηα νινέλα θαη πην απαηηεηηθή πειαηεηαθή βάζε  πνπ 

επηβαξχλεηαη απφ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Απαηηείηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο  επηπιένλ ησλ παξαπάλσ, 

εκθαλίδνληαη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα (BASEL II, Anti 

Money Laundering, Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα), (Sundmacher M., Ford G., 2004). 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πειαηνινγίνπ. Ο πην πεξηεθηηθφο είλαη, (ζχκθσλα κε ηνπο 

Zikmund et al., 2003), πσο ην “CRM είλαη κία δηαδηθαζία, ζηόρνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πνπ βνεζνύλ ζην δηνηθεηηθό πξνζωπηθό κίαο εηαηξείαο ζηνλ λα 

δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο”. To CRM 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο ησλ θιάδσλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαη 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ζηνηρεία 

πειαηψλ. ηε ζπλέρεηα παξέρεη λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, πξνηείλνληαο πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Οη πειάηεο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Αξρηθά δηαθξίλνπκε ηνπο 

εζσηεξηθνύο πειάηεο, νη νπνίνη είλαη νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο. Οη εμσηεξηθνί 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=637366
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πειάηεο, πνπ είλαη νη θαηαλαισηέο, νη απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε. Σέινο έρνπκε ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο πνπ είλαη ην 

θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχεη ε επηρείξεζε γηα πξνζέιθπζε, έρνπλ ηελ επηζπκία, ηελ 

αλάγθε θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ.    

Οη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα CRM κε ζηφρν λα θαηεπζχλνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ πσιήζεψλ ηνπο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Σαπηφρξνλα επζπγξακκίδνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ, κε ηηο αλάγθεο θαη ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

παξαπάλσ ζηφρνη, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε, θαη φζνη ηελ απνηεινχλ, λα έρνπλ 

αληηιεθζεί πιήξσο ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ θαη λα έρνπλ νξίζεη κία 

θαηαλνεηή απφ φινπο θαη μεθάζαξε ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ (Anderson K., Kerr C., 

2002).  

Γηα λα είλαη έλα ζχζηεκα CRM απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

ηα εμήο ζηάδηα: νξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο, αλάπηπμε κίαο ππνδνκήο πνπ λα βαζίδεηαη 

ζηε ζχλδεζε ησλ πσιήζεσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ζπλερήο πιεξνθφξεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ηέινο ζρεδηαζκφο 

ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο.  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη νη ηξάπεδεο ζήκεξα εζηηάδνπλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε. Σα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ 

αθνινπζψληαο πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή, είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο απφ ηηο απνθνκίδνπζεο πξνκήζεηεο, νη πςειέο απνδφζεηο ζην 

επελδπκέλν θεθάιαην. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ CRM δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο 

λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο βάζεη δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηνηήησλ 

θαη ηζηνξηθνχ πσιήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, 

δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν θεξδνθνξίαο πνπ απνθέξνπλ, θαη πξνζεγγίδνληαη 

κε δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή πψιεζεο. Οη πην «πνιχηηκνη» πειάηεο (Most Valuable 

Customers – MVCs), ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο, εηδηθήο κεηαρείξηζεο θαη 

ηαρχηεξεο εμππεξέηεζεο θαζψο έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί νη αλάγθεο ηνπο. Ζ ηξάπεδα 

πξνζπαζεί ζπλερψο λα επεθηείλεη ηελ νκάδα ησλ πειαηψλ απηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ ζπζηεκάησλ CRM ησλ ηξαπεδψλ, 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη πσο φιεο νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο 

πιαηθφξκεο, πνπ πνιιέο θνξέο ππνζηεξίδνληαη ηερληθά απφ ηηο ίδηεο εηαηξείεο παξνρήο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα κίαο ηξάπεδαο, φπσο ην marketing 
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ή ην ηκήκα πσιήζεσλ, νκαδνπνηνχλ ηνπο πειάηεο, ζηεξηδφκελνη ζην πξνθίι ηνπο, φπσο 

απηφ πξνθχπηεη απφ εθάζηνηε ζχζηεκα CRM. Ζ νκαδνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε 

δηαθνξεηηθά, θάζε θνξά, ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάινγα κε ηελ ζηνρεπφκελε θακπάληα 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ πξνσζψληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα, ην 

ζχζηεκα CRM ζπλεηζθέξεη θαζψο «γλσξίδεη - θαηαγξάθεη» πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

πειάηεο, φπσο ειηθηαθέο νκάδεο, εηζνδεκαηηθφ επίπεδν, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, 

ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο, ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο, πξντφληα 

ραξηνθπιαθίνπ, θα. 

Με ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, επηδηψθεηαη ε πνηνηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ. Σν επίθεληξν είλαη ν πειάηεο θαη παξέρεηαη πςεινχ επηπέδνπ πιεξνθφξεζε 

σο πξνο ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ πειάηε. Δπηπξφζζεηα δηεξεπλά ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε παξέρνληαο επθαηξίεο πψιεζεο, κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο θηλήζεηο ηνπ. Παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο - ππαιιήινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχλνιν ηξαπεδηθψλ 

εθαξκνγψλ απφ ην ίδην πεξηβάιινλ, κε ζηφρν λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε ηαρχηεηα θαη ε 

πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο. ε απηφ κπνξεί 

θαλείο λα έρεη πιήξσο νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πειάηε 

μερσξηζηά, ζε κία κφλν νζφλε. Έηζη ν ππάιιεινο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άκεζα ηνλ 

πειάηε, φηαλ απηφο βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ ζην θαηάζηεκα, ρσξίο θαζπζηέξεζε 

(Mazurencu M., Mihaescu C., Niculescu-Aron G., 2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

πγθεθξηκέλα ζηελ πιαηθφξκα ζπζηεκάησλ CRM θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα, πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο δειηία ηαπηφηεηαο, ΑΦΜ. Σν θάζε 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα κπνξεί λα εμειίμεη ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη απηφ εμαξηάηαη 

απφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη γηα λα ην πεηχρεη. Όζν 

πην πςειφ είλαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο πνπ δηαζέηεη ην θάζε ζχζηεκα,  

ηφζν πην πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δερζεί θαη λα επεμεξγαζηεί. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα θαηαγξαθεί ην είδνο ησλ πην ζπρλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν θάζε πειάηεο, ηα θαλάιηα εμππεξέηεζεο πνπ επηιέγεη, ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ινγαξηαζκψλ, θαηαζέζεσλ, πηζησηηθψλ πξντφλησλ, αζθαιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θα. 

Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πειαηνινγίνπ 

CRM, είλαη πνιιά θαη επεξεάδνπλ πνιινχο απφ ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. ην 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=725261
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=735166
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=699852
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ηκήκα Marketing, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ πψιεζεο πξνο έλα 

πειαηεηαθφ θνηλφ, ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Λακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ (Κνζκάηνο Γ., 2004).  

ην ηκήκα πσιήζεσλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πψιεζεο, ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο απφ 

πξνκήζεηεο πσιήζεσλ. ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ 

ζπκβάιιεη ζηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, σο 

δπλεηηθψλ πειαηψλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γεληθφηεξε 

εηθφλα ηνπο θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ 

θαλαιηψλ πψιεζεο, είηε αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα, είηε ηα ηειεθσληθά θέληξα 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ.  

 

8.3. Υξήζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο (MIS) ζηνλ 

ηξαπεδηθό θιάδν 

 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (MIS – Management Information 

Systems) είλαη ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλα γηα ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

δηάδνζε νπνηνλδήπνηε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, απαηηνχκελσλ γηα ηελ νκαιή 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο.  Γελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

αιιά επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πεξηιακβάλνληαο 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηψλ, ησλ πφξσλ, θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Παξάιιεια έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ινγηζκηθφ ην νπνίν παξέρεη ζηνπο δηνηθνχληεο ηεο επηρείξεζεο, ππεξεζίεο δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα εξγαιείν πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη 

ζπλδπαζκφ απφ πιεξνθνξίεο παξειζνχζεο θαη παξνχζεο, κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνβιέςεηο, ππνβνεζψληαο ζηελ απνθπγή ιάζνο ρεηξηζκψλ θαη 

αλαπνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Black W., 2007).  

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=658251
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1103942
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Ζ ζπκβνιή ηεο ρξήζεο ηνπο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Οπζηαζηηθά επηθπξψλνπλ ηηο αλζξψπηλεο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη θαινχληαη γηα 

ηελ επίιπζε επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδνπλ ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα κίαο ηξάπεδαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο εθαξκνγέο κε 

νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο ζπλδένληαη κε ηελ απηνκαηνπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

πφξσλ.    

 

8.4. Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (HRM) 

ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κίαο επηρείξεζεο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε 

«πεξηνπζία» ηεο επηρείξεζεο. Οπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα θαηέρεη κία 

ηξάπεδα, φζν ηερλνινγηθά εμειηγκέλν θαη λα είλαη, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά απφ 

ηνπο ππαιιήινπο – ρξήζηεο, δελ ζα απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM) ζπλδένληαη ζηελά κε ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (HRM). Οη ππάιιεινη είλαη νη 

«εζσηεξηθνί» πειάηεο κίαο ηξάπεδαο, πνπ ζπιινγηθά ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ρξήζε 

ησλ ζπζηεκάησλ CRM θαη ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, νδεγψληαο ζηελ απφθηεζε πηζηψλ, 

ηθαλνπνηεκέλσλ «εμσηεξηθψλ» πειαηψλ (Wallace P., Υαηδφγινπ Π., 2014).   

Ο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη 

αξρηθά λα ζηειερσζεί ν ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο κε ηθαλά ζηειέρε, λα εληζρπζεί κε 

εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο θαη ζα 

εξγάδνληαη κε θνηλφ ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ θαη 

πνιηηηθψλ ηεο δηνίθεζεο. 

Σν ζχζηεκα HRM δηαρεηξίδεηαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαη δηαδξακαηίδεη 

βαζηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Οη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ αλάινγα κε ην εξγαζηαθφ 

ηνπο αληηθείκελν. Ζ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δηαθφξσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

ππαιιήισλ, φπσο ζηνηρεία εθπαίδεπζεο, εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη πξνυπεξεζίαο, 

ζηνηρεία κηζζνδνζίαο, πιεξνθνξίεο αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εμαξηψκελσλ 
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κειψλ, ζηνηρεία αδεηψλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αηνκηθά πηζησηηθά πξντφληα θαη 

ηηο παξνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνψζεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, είηε κέζσ e-learning, είηε κέζσ θπζηθήο 

παξαθνινχζεζεο. 

Σν ζχζηεκα παξέρεη άκεζε πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ, 

ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο ηεο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, δεκηνπξγψληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.       

 

9.  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΒΔΛΣΗΧΜΔΝΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ  

 

Οη ηξαπεδηθνί φκηινη ηα ηειεπηαία ρξφληα επελδχνπλ πνιιά ζηελ δεκηνπξγία 

λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ηελ βειηίσζε ησλ φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε. 

Γηαηεξνχλ ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο πνπ απαξηίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο 

ππνινγηζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη πάληα ζε εηνηκφηεηα λα ιχλνπλ 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη.  

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη πνπ ζέηεη κία ηξάπεδα γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. ηε ζπλέρεηα, ζηεξηδφκελνη σο παξάδεηγκα, ζε 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

πηζηνδνηήζεσλ, παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο.  

 

9.1.  ηόρνη δεκηνπξγίαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη, κία ηξάπεδα, λα πεηχρεη βειηίσζε κε ηε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο: 

 ηνρεχνπλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξήζεο 

ζπζηεκάησλ απφ ηνπο πειάηεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο.  
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 Βειηίσζε επηπέδνπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

 Βειηίσζε επηπέδνπ πνηφηεηαο παξερφκελσλ ζηνπο πειάηεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 Μείσζε θφζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Μείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ, δπζθίλεησλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο αηηεκάησλ πειαηψλ θαη ηαρχηεξε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

 Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο εθηακίεπζεο δαλείσλ. 

 Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Απνθπγή παξάλνκεο εηζβνιήο ζηα ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο θαη αλεπηζχκεηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο.      

 Καηεχζπλζε πειαηψλ ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα εμππεξέηεζεο, φπσο 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ρξήζε κεραλεκάησλ απηφκαησλ πιεξσκψλ εληφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ (easypay), κεραλεκάησλ ζπλαιιαγψλ ζε δεκνζίνπο ρψξνπο 

(ATM). Απηφ νδεγεί ζε ηαρχηεξε εμππεξέηεζε, θαη παξάιιεια ζηελ 

απνθφξηηζε γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Βειηίσζε επηπέδνπ ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. 

εκαληηθφ ζηήξηγκα γηα ην έξγν απηφ, απνηειεί ε πιαηθφξκα ηνπ e-learning, ε 

εμ απνζηάζεσο κάζεζε θαη εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.      

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαγξαθνχλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ νκίινπ, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε αξρεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Έηζη 

γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ 

παγίσλ.  

 Δπηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε 

ηε ρξήζε αληίζηνηρνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε ππάιιειν μερσξηζηά. Δδψ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζέκαηα επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, ηζηνξηθνχ εξγαζίαο, 

αδεηψλ, κηζζνδνζίαο, πηζησηηθψλ πξντφλησλ πξνζσπηθνχ, θα.    

 Μείσζε ηνπ ξίζθνπ ρξεκαηνδφηεζεο πειαηψλ, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο 

εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ Σξάπεδα ρξεκαηνδνηεί έλαλ πειάηε κεηά απφ κία 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ. Αλ 
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ην ζχζηεκα δελ επεμεξγαζηεί ζσζηά ηα δεδνκέλα, ηφηε ζα έρνπκε ιαλζαζκέλα 

απνηειέζκαηα, θαη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πειάηεο πνπ ίζσο λα κελ 

αληαπεμέξζνπλ ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηνπο. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη 

πξφβιεκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Σξάπεδαο.  

 

9.2. Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ λέσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα. Κάπνηα απφ απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ζ 

ειιηπήο επηθνηλσλία νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ κεηάδνζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο αιιαγήο. Σν αλεπαξθέο γλσζηηθφ επίπεδν ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ 

ρξήζε λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ θαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ γηα 

ηελ  εθπαίδεπζή ηνπο. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο βειηίσζεο απφδνζεο, πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηελ νξζή δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πνιιέο θνξέο δελ δίλνληαη 

πεξηζψξηα ζηνπο ππαιιήινπο λα εθθξάζνπλ πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο. Γελ δηελεξγνχληαη 

αμηνινγήζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

βειηηψζεηο.   

Δπηπξφζζεηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα είλαη ε έιιεηςε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο. Οη αιιαγέο θαη νη λέεο δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνληαη πνιχ γξήγνξα, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη βεβηαζκέλεο θαη άζηνρεο 

θηλήζεηο, ρσξίο λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. Ζ κε ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Dermine 

J., 1999). Ο ππεξβνιηθά κεγάινο φγθνο ησλ αιιαγψλ, αλαγθαίνο λα δηελεξγεζεί ζε 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα. Ζ επηθέληξσζε ησλ δηνηθνχλησλ ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο. Σέινο ε έιιεηςε ελαιιαθηηθνχ ζρεδίνπ ιεηηνπξγίαο θαη παξακέηξσλ 

απνθπγήο ιαζψλ. 
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9.3. Πξνηάζεηο βειηίσζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αμηνιόγεζε επηρεηξεκαηηθώλ 

πηζηνδνηήζεσλ 

 

Αθνινχζσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηξφπνπο βειηίσζεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα βειηηψζεη ηελ εγθξηηηθή 

δηαδηθαζία πηζηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ, βαζηδφκελνη ζηελ θαηλνηνκία. θνπφο είλαη ην 

λέν ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί άςνγα θαη λα ζπλεξγάδεηαη νκαιά κε ηα ππφινηπα 

πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλνπκε ζηελ επειημία ρεηξηζκψλ θαη 

επηινγψλ, πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη. 

Σν βαζηθφηεξν είλαη λα δηαζέηεη κία εχρξεζηε πιαηθφξκα θαη απινπνηεκέλε 

εηθφλα γηα ρξήζε απφ ηνλ νπνηνδήπνηε κε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα κεηψζνπκε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηε δηεμαγσγή ρξνλνβφξσλ 

ζεκηλαξίσλ. Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη δηθιείδεο αζθαιείαο, ψζηε λα πξνεηδνπνηεί κε 

κελχκαηα ζηελ νζφλε, θάζε θνξά πνπ ν ππάιιεινο πξνζπεξάζεη απαξαίηεηα ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο. Ο ππάιιεινο ζα ιακβάλεη εηδνπνίεζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ 

δελ έρεη θαηαρσξήζεη, θαζψο παξαιείπνληαο πιεξνθνξίεο ην απνηέιεζκα ηεο 

εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο πνιχ πηζαλφλ λα είλαη άθπξν ή θαη πιήξσο ιαλζαζκέλν. 

Θα κπνξνχζε λα επηηξαπεί ε εθηεηακέλε δηαζχλδεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε 

φια ηα ππφινηπα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα. Πνιιά απφ ηα αηηήκαηα πνπ επεμεξγάδεηαη 

ν ππάιιεινο ηνπ εγθξηηηθνχ θέληξνπ αθνξνχλ ξπζκίζεηο πθηζηάκελσλ δαλείσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ν ππάιιεινο πξνρσξά ζηελ αιιαγή ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ 

ππνιεηπφκελσλ δφζεσλ απνπιεξσκήο, φηαλ αθνξά καθξνπξφζεζκα ρξενιπηηθά δάλεηα. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φηαλ αθνξά δάλεηα κε ηε κνξθή θεθαιαίνπ θίλεζεο ανξίζηνπ 

δηάξθεηαο, ζθνπφο είλαη λα αιιάμεη ην ππνιεηπφκελν δηαζέζηκν πνζφ γηα ρξήζε απφ ηνλ 

πειάηε. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο, ν ππάιιεινο ζα θαηαρσξεί ηηο 

θαηάιιειεο εληνιέο ζην ζχζηεκα, θαη κε ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζα 

ελεκεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φια ηα ππφινηπα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφ, γηα ηα λέα ζηνηρεία ηνπ δαλείνπ. Έηζη ζα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα 

δηαθχγνπλ πνζά, κέρξη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ απφ ην δηαρεηξηζηηθφ 

ηκήκα, δηαδηθαζία πνπ κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ρξνλνβφξα. 
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Θα πξέπεη λα κεηψζνπκε ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ζθαικάησλ, 

κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Να απμήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απνθεχγνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, κεηψλνληαο ηα βήκαηα 

ηνπ ζηαδίνπ επεμεξγαζίαο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ δαλείσλ λα δηελεξγνχληαη ζε κία 

θαξηέια, ψζηε ν ππάιιεινο ηα έρεη άκεζε νπηηθή επαθή ησλ εληνιψλ πνπ θαηαρσξεί, 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αιιάδεη.  

Να κεησζεί ν θίλδπλνο κε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ αιιαγέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε δάλεηα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο, ή απφ ππαιιήινπο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ εγθξηηηθφ ηνκέα. Θα πξέπεη λα 

γίλεηαη ςεθηαθφο έιεγρνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε ρξήζηε θαηά ηελ είζνδν ζην 

ζχζηεκα θαη λα νξηζηνχλ παξάκεηξνη γηα ηελ επηιεγκέλε πξφζβαζε. 

Να θαηαγξάθνληαη ηζηνξηθά νη ρξήζηεο πνπ εηζήγαγαλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα 

ζην ζχζηεκα, αθήλνληαο ην απνηχπσκά ηνπο. Δίλαη δεδνκέλν πσο ν αξηζκφο ησλ 

πειαηψλ είλαη ηέηνηνο, πνπ δελ είλαη εθηθηφ λα ρεηξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ θάζε πηζηνχρνπ, 

απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν. Δπνκέλσο πνιινί ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ ή ηε κεηαβνιή ησλ πθηζηάκελσλ. Με ηελ ειεθηξνληθή 

«ππνγξαθή» ηνπ εθάζηνηε ρεηξηζηή ηεο ζρέζεο ζα κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα αλαηξέμεη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε παξειζνληηθέο εγθξίζεηο. Απηφ ζα δηεπθνιχλεη θαη ηε 

δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.   

Όηαλ ε εγθξηηηθή δηαδηθαζία δελ έρεη νινθιεξσζεί, είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ 

κία ζεηξά απφ εθθξεκφηεηεο. Έλαο ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ εθθξεκνηήησλ είλαη ε 

δεκηνπξγία απηφκαησλ εηδνπνηήζεσλ απφ ην ζχζηεκα. Οη εηδνπνηήζεηο ζα ζηέιλνληαη, 

κε θαζεκεξηλή πεξηνδηθφηεηα, κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο e-mail, ζηνλ 

ηειεπηαίν ρξήζηε.   

Δχρξεζηε εηθφλα ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα κπνξνχκε λα αλαηξέρνπκε εχθνια ζην 

ηζηνξηθφ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ πηζηνχρνπ, ζε παιαηφηεξεο αμηνινγήζεηο, λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη ειεθηξνληθά νη ιφγνη έγθξηζεο ή απφξξηςεο.  

Έλαο ηξφπνο λα έρνπκε νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο πειάηε, είλαη λα ππάξρεη έλα πεδίν φπνπ ν ππάιιεινο ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν ρξεηάδεηαη, αλά πάζα ζηηγκή. Σα έγγξαθα κπνξεί λα είλαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, πξνζσπηθά ζηνηρεία (π.ρ. ΑΓΣ), αηηήζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο, εζσηεξηθά έγγξαθα πνπ απεηθνλίδνπλ ηε ζπλνιηθή πηζηνδνηηθή 
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ζρέζεο κε ηνλ πειάηε θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο. Απηά 

ςεθηνπνηνχληαη κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ζπζθεπήο scanner, απφ ηνπο ππαιιήινπο. Σν 

παξαπάλσ εθηφο απφ ιεηηνπξγηθή δηεπθφιπλζε αλαδήηεζεο εγγξάθσλ, ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηε ρξήζε ραξηηνχ, ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ θπζηθνχ αξρείνπ, 

θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ σθέιηκνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηα θαηαζηήκαηα, ζηηο 

δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαη ζηελ απνζήθε. 

Σν ζχζηεκα λα κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην 

ζχζηεκα ΣΔΗΡΔΗΑ ΑΔ
9
. Απηφ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνλ ππάιιειν ηνπ 

εγθξηηηθνχ θέληξνπ, θαζψο ζα κεηψζεη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πειάηε θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Δάλ ππάξρεη απηφκαηε 

επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα ηνπ ΣΔΗΡΔΗΑ ζα ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο 

αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ, ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ δαλείσλ 

πνπ έρεη ήδε ιάβεη ν πειάηεο, αιιά θαη ηα ππφινηπα θεθαιαίνπ πξνο απνπιεξσκήο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ππάιιεινο ζα έρεη θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ πηζησηηθή ηζηνξία 

ηνπ εμεηαδφκελνπ πειάηε θαη ζα κεησζεί ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε ηξάπεδα, ζε 

πεξίπησζε λέαο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Σν ζχζηεκα λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ ICAP
10

. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ 

απηφκαηε αλάθηεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

εθεί βξίζθνληαη απνηππσκέλνη φινη νη δεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί. Δπίζεο 

ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηεθκεξησκέλεο κειέηεο.  

Σέινο λα εθαξκνζηεί θαζηεξσκέλνο κεληαίνο ή ηξηκεληαίνο ηερληθφο έιεγρνο, 

ψζηε λα απνθνξηίδεηαη ην ζχζηεκα απφ πεξηηηέο πιεξνθνξίεο, άρξεζηα έγγξαθα, 

ιάζνο θαηαρσξήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

                                                           
9 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Αλψλπκε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, εμεηδηθεχεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε 

πιεξνθνξηψλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, δεδνκέλσλ ζπγθέληξσζεο 

ρνξεγήζεσλ γηα ηδηψηεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ππνζεθψλ θαη πξνζεκεηψζεσλ θαζψο θαη ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδξάκνπλ ζηελ απνηξνπή απάηεο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία παξέρεη κέζσ αμηφπηζησλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. (Πεγή: www.tiresias.gr) 

 
10

 ICAP: Δμσηεξηθφο Οξγαληζκφο Πηζηνιεπηηθψλ Αμηνινγήζεσλ (ΔΟΠΑ), ειιεληθή εηαηξεία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
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10.  Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΥΧΝΔΤΖ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ε επηηπρία ή ε απνηπρία κίαο ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ, ή απνξξφθεζήο ηνπο απφ κία κεγαιχηεξε, εμαξηάηαη 

απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην δχζθνιε 

θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, θαη επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 

δίλνληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σαπηφρξνλα, αλ ελ ηέιεη ε ελνπνίεζή ηνπο 

νινθιεξσζεί επηηπρεκέλα, ζα έρνπλ νδεγήζεη ζην λα απνθηήζεη γεξά ζεκέιηα ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ εηαίξσλ.  Σν φιν έξγν είλαη κεγάιεο θιίκαθαο, θαη 

πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, δίθηπα θαη desktops, πιαηθφξκεο 

ζπλαιιαγψλ, βάζεηο πειαηνινγίσλ, θαη άιια πεξίπινθα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα. Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο απφ κία θαζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία, ή κία απνηπρία ελνπνίεζεο, 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ππέξνγθν. 

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

«ζπζηεκηθφο ηξαπεδηθφο παληθφο». Με ηνλ φξν απηφ, ελλννχκε πσο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ελνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεηάπησζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζηνηρείσλ πειαηψλ, θαη 

πηζησηηθψλ πξντφλησλ, κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα, νη επηπηψζεηο ζα επεξεάζνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ηξάπεδαο, κε ην θαηλφκελν ηνπ «ληφκηλν» (Bandt Ο., Hartmann P., 2000). Ο 

«ζπζηεκηθφο παληθφο» κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Τπεχζπλνη ηνκείο γηα ηελ νκαιή δηαδηθαζία ελνπνίεζεο είλαη νη ηνκείο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Οξγάλσζεο, νη νπνίνη θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηερληθά θαη 

δηαδηθαζηηθά ην έξγν απηφ. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ζηειερσζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, αλζξψπνπο κε πείξα ζηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ, ή άιισλ 

πςειήο ηερλνινγίαο θαη ππαιιήινπο πνπ λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ (άξζξν: Beck, J., 2011).   

Πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία είλαη ε κνλαδηθνπνίεζε πειαηψλ, ησλ ππφ 

ζπγρψλεπζε ηξαπεδψλ. Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν, λα είλαη νη ίδηνη πειάηεο 

θαηαρσξεκέλνη ζε ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο πειαηνινγίνπ (CRM) ζε παξαπάλσ 

απφ κία ηξάπεδεο. Ζ ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, ζηε θάζε απηή, θαζψο γίλεηαη αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ 

πειαηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ΑΦΜ ή ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, θαη 
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ζπλελψλνληαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην πειάηε, ζηε λέα ελνπνηεκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Γπζθνιίεο ζα πξνθχςνπλ θαη ζηα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ θαη πιεξσκψλ. Θα 

πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ ινγαξηαζκνί, αιιά παξάιιεια λα δηαηεξεζνχλ ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία, δειαδή νη θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ πξηλ ηελ κεηάπησζε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα επηθξαηεί ε ηάζε, νη ηξάπεδεο λα αγνξάδνπλ ινγηζκηθφ θαη 

ππεξεζίεο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, θαη λα κελ ηα 

πξνκεζεχνληαη απφ δηθά ηνπο ηκήκαηα. Απηφ βαξχλεη ηελ ηξάπεδα, θαζψο ηελ 

δεζκεχνπλ κε απζηεξά ζπκβφιαηα γηα ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, γηα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηψλ θαη ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη κε επηπιένλ δέζκεπζε 

απνθιεηζηηθήο ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. ε πεξίπησζε 

ζπγρψλεπζεο, εάλ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη απαξραησκέλα θαη αθαηάιιεια πξνο ρξήζε 

ζηνλ λενζπζηαζέλ φκηιν, απιά ζα κείλνπλ ζην πεξηζψξην θαη ζα απνηεινχλ κία 

αλεπηζχκεηε «θιεξνλνκηά» γηα ηελ εμαγνξάδνπζα ηξάπεδα (άξζξν: Beck, J., 2011). 

Σελ ηειεπηαία δηεηία, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιάδεη ζηαδηαθά φιε ηε 

δνκή θαη ηε ζχλζεζή ηνπ. Γεκηνπξγήζεθαλ λένη ηξαπεδηθνί φκηινη πνπ πξνέθπςαλ φηαλ 

νη ηέζζεξηο κεγάιεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε εμαγνξέο κηθξφηεξσλ 

ηξαπεδψλ (αλψλπκν άξζξν «Σαρεία ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ απφ 

ηηο 4 ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, δεκνζηεπκέλν ζηε δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 

31/08/2013). 

ήκεξα βξίζθνληαη ζε έλαλ «αγψλα δξφκνπ» ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

νινθιεξψζνπλ ζηαδηαθά ηηο ελνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ηεξψληαο 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο πνπ 

εμαγφξαζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία, ήηαλ ε ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ λα γίλεη 

δηαδνρηθά κε ηελ θαζεκία, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη φρη φιεο καδί. Απηφ έγηλε 

γηα λα απνθεπρζεί ν «ζπζηεκηθφο παληθφο» πνπ ζα νδεγνχζε ζε ππεξθφξησζε 

πιεξνθνξηψλ, θαζπζηέξεζε ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο, απψιεηα δεδνκέλσλ ή θαη 

ζνβαξέο ηερληθέο βιάβεο. ηφρνο είλαη ε πιήξεο ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ φισλ ησλ 

ππφ ζπγρψλεπζε ηξαπεδψλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ιίγσλ κελψλ.  

Γελ είλαη εθηθηφ λα εμάγνπκε νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηηπρία 

ηεο πξνζπάζεηαο, θαζψο αθφκα θαη ζήκεξα ε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Ωζηφζν, νη κέρξη ζήκεξα επηδφζεηο είλαη εληππσζηαθέο, αλ ζπγθξίλνπκε ην κέγεζνο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ελνπνίεζεο. Σα κέρξη 

ζήκεξα απνηειέζκαηα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ, ηφζν ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο φζν θαη ηεο Alpha Bank, είλαη ζεηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε «ρξφλν-
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ξεθφξ», θαη ζεσξείηαη πσο έρνπλ ζεκεηψζεη πςειέο επηδφζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ φγθν ησλ λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ.  

 

11.  ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΓΥΧΝΔΤΔΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

 

 

Παξφκνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ θαη ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγρσλεχζεσλ θαη απνξξνθήζεσλ εξγαζηψλ. ηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη ηξάπεδεο ζέηνπλ βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζα ζηεξηρζνχλ νη λένη φκηινη, ην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο.  

Ζ θπξηφηεξε δηαθνξά πνπ εληνπίδνπκε, έγθεηηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κία 

ηξάπεδα εμαγνξάδεηαη απφ κία άιιε κε έδξα ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ απηή ηεο 

εμαγνξαδφκελεο. Απηή δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ 

έρνπλ νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Απηέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη αγνξάο. Δλδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα, ζπγθξίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

άιια ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαπηζηψλνπκε πσο ζην εμσηεξηθφ δελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ 

λα επηηξέπνπλ δφζεηο ζηηο αγνξέο κε πηζησηηθή θάξηα, επίζεο δε ππνζηεξίδνπλ 

δηαρείξηζε θαη ζπλαιιαγέο ζε ακνηβαία θεθάιαηα (άξζξν Υατθάιε ., 2000). 

πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε πσο ζε ππνηηζέκελε πεξίπησζε εμαγνξάο κίαο 

ειιεληθήο ηξάπεδαο απφ κία μέλε, δελ ζα κπνξνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα 

αληαπνθξηζνχλ, λα θαιχςνπλ θαη λα ελνπνηεζνχλ κε ηα ζπζηήκαηα ηεο ειιεληθήο 

ηξάπεδαο, νχηε λα ηελ ππνζηεξίμνπλ ηερληθά, θαη ε δηαδηθαζία ζα δπζθνιέςεη. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ ηξαπεδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνζπάζεηαο 

ελνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαπηζηψζεθε ην εμήο πξφβιεκα. Πνιιά 

ζπζηήκαηα είλαη αξθεηά παιαηά θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλα ζε «γιψζζα» ρακεινχ 

επηπέδνπ. Απηφ παξαηεξήζεθε γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ηεο Α&Μ κε εθείλα ηεο Lehman (άξζξν: Beck, J., 2011). 

Σν πξφβιεκα δηνγθψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε δεδνκέλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη απηνί πνπ ηα έρνπλ πξνγξακκαηίζεη δελ απαζρνινχληαη πιένλ ζηνλ 

φκηιν. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο δελ ππάξρεη αξθεηφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία.     
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12.  ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  

 

12.1.  Δηζαγσγή  

 

ηελ παξαθάησ ελφηεηα εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

Δξεπλνχκε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ πξφζθαηε ζπγρψλεπζε κε άιιεο 

6 ηξάπεδεο, θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

ηξάπεδαο κε ηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ ηξαπεδψλ.  

 

12.2. Ηζηνξηθό 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην 1916 κε έδξα ηελ Αζήλα. Γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε σο ηδησηηθή Σξάπεδα θαη ην 1975 πέξαζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν, 

φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 1991. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε 

έρεη παξνπζηάζεη ηαρεία αλάπηπμε εξγαζηψλ, κεγεζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. ήκεξα 

έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν ζηελ Διιάδα, κεηά 

ηελ πινπνίεζε κίαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ, κίαο ζεηξάο εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Σν κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ  30% ζηα δάλεηα 

θαη 28% ζηηο θαηαζέζεηο (πεγή: ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Πεηξαηψο, www.piraeusbank.gr, 

ελφηεηα «Πξνθίι Οκίινπ»). 

Σν 1998 πξνρψξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Chase Manhattan 

ζηελ Διιάδα, ζηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο κηθξήο 

εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais Hellas, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1999 ζηελ 

απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Υίνπ θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 απνξξφθεζε ηηο 

εκπνξηθέο Σξάπεδεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ, θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα. 

ηηο αξρέο ηνπ 2002, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΒΑbank 

ελψ ε απνξξφθεζή ηεο νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην 2003. Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 

2002 ππνγξάθεθε ζπκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο κε ην δηεζλή ηξαπεδναζθαιηζηηθφ Όκηιν ING γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, κε 

έκθαζε ζην ρψξν ησλ ηξαπεδναζθαιεηψλ, ε νπνία αλαλεψζεθε ηνλ Οθηψβξην 2007 γηα 

10 έηε. Σνλ Ηνχιην 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε BNP Wealth Management 

πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζην Wealth Management. 

http://www.piraeusbank.gr/
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Σνλ Οθηψβξην 2009 ζπκθσλείηαη 10εηή απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ θιάδν ησλ 

γεληθψλ αζθαιεηψλ, αλάκεζα ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηελ ERGO A.A.E.Z., 

ζπγαηξηθή ηεο Ergo International ζηελ Διιάδα θαη κέινο ηνπ γεξκαληθνχ αζθαιηζηηθνχ 

Οκίινπ Munich Re. 

ηηο αξρέο ηνπ 2005, μεθηλά ηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ζηηο αγνξέο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο 

βνπιγαξηθήο Σξάπεδαο Eurobank, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Bulgaria, 

ελψ ην Μάξηην 2006 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζηε Βνπιγαξία κε ηελ Eurobank. Δπίζεο, ην 2005, πξαγκαηνπνίεζε είζνδν 

ζηε ζεξβηθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Atlas Bank, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus 

Bank Beograd, αιιά θαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Egyptian 

Commercial Bank, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Egypt. Σν 2007 δηεπξχλεη 

ηε δηεζλή παξνπζία ηνπ ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εμαγνξά ηεο International Commerce 

Bank, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank ICB, θαη ζηελ Κχπξν κε ηελ έγθξηζε 

ιεηηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (Σξάπεδα Πεηξαηψο Κχπξνπ) θαη ηε ζπκθσλία 

εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ ηεο Arab Bank Κχπξνπ. 

Σν 2012 πξνρσξά ζηελ εμαγνξά ηνπ «πγηνχο» ηκήκαηνο ηεο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο, πνπ αθνξνχλ επηιεγκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Σελ ίδηα 

επνρή απνθηά θαη ηελ Γεληθή Σξάπεδα. Σνλ Μάξηην ηνπ 2013 απνθηά ηελ Σξάπεδα 

Κχπξνπ, ηελ Cyprus Popular Bank, θαη ηελ Διιεληθή Σξάπεδα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 

απνθηά ηελ Millennium Bank, νινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν ησλ εμαγνξψλ. Έρεη ήδε 

ελζσκαηψζεη ηα ζπζηήκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ ηξαπεδψλ.     

ήκεξα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, θαη απνηειεί 

κία απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα. Οη 

εξγαζίεο ηεο θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. Έρεη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηελ 

θαηαλαισηηθή θαη ηε ζηεγαζηηθή πίζηε, ζην green banking, ζε άιια πξντφληα 

ηξαπεδηθήο ηδησηψλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο 

ηξαπεδηθήο, ζηελ αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή (winbank). Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο γίλεηαη κέζα απφ ην δίθηπν ησλ 

πεξίπνπ 800 θαηαζηεκάησλ, ησλ 1.890 ATM, θαη απφ ην ππεξζχγρξνλν δίθηπν ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ φινπ ηνπ νκίινπ απνηειείηαη απφ 

22.300 ππαιιήινπο, ελψ νη πειάηεο ηεο θηάλνπλ ηα 6,2 εθαηνκκχξηα.  

ην εμσηεξηθφ ε παξνπζία ηεο εζηηάδεηαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δηαζέηνληαο έλα δίθηπν 382 θαηαζηεκάησλ. ηε Ρνπκαλία 
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δξαζηεξηνπνηείηαη κε 130 θαηαζηήκαηα, ζηε Βνπιγαξία κε 83 θαηαζηήκαηα ηεο 

Piraeus Bank Bulgaria, ζηελ Αιβαλία κε ηελ Tirana Bank κε 53 θαηαζηήκαηα, ζηε 

εξβία κε 34 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Beograd, ζηελ Οπθξαλία κε 27 

θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank ICB, ζηελ Κχπξν κε 14 θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο Κχπξνπ, ζηελ Αίγππην κε ηελ Piraeus Bank Egypt κε 39 θαηαζηήκαηα, ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην Λνλδίλν θαη ζηε 

Γεξκαλία κε έλα θαηάζηεκα ζηε Φξαλθθνχξηε. 

 

 

12.3. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

Σν 2007 ζρεδηάζηεθε θαη μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην λέν κεραλνγξαθηθφ 

θέληξν ηεο ηξάπεδαο ζηελ Αηηηθή (Data-center). Με πςειέο πξνδηαγξαθέο, βαζίζηεθε 

ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία. Γφζεθε βαξχηεηα ζηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, εάλ παξνπζηαζηεί αλάγθε ζην κέιινλ. Δπηπιένλ έγηλε πξνζπάζεηα 

θεληξνπνίεζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Όια ηα δεδνκέλα θαη ηα 

ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα απνζεθεχνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ server. 

 ην πιαίζην ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ λέα ζχγρξνλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κε νινθιεξσκέλε ππνδνκή, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

επίπεδν Οκίινπ (πεγή: ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Πεηξαηψο, www.piraeusbank.gr, ελφηεηα 

«Πξνθίι Οκίινπ»). 

ηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη λα πξνζθέξνπλ ηα 

παξαθάησ νθέιε: 

 Άκεζε ελεκέξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ. 

 Απινπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αμηνιφγεζεο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο δαλεηαθψλ πξντφλησλ, 

πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Μείσζε ησλ ρεηξφγξαθσλ εξγαζηψλ. 

http://www.piraeusbank.gr/
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 Μείσζε ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο εγγξάθσλ, κε ηελ ςεθηνπνίεζε, 

ηήξεζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη εχθνιε αλαδήηεζε θαη δηαθίλεζε 

πξσηφηππσλ εγγξάθσλ. 

 Οκνηνγέλεηα ζηε κνξθή θαηαρψξεζεο θαη επεμεξγαζίαο αηηήζεσλ. 

 Ζ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ γίλεηαη πην απνδνηηθή, ιφγσ επθνιίαο ηεο ρξήζεο, 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά, ζπζηεκάησλ.   

 Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηαδίνπ επεμεξγαζίαο ησλ 

αηηεκάησλ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο εθηχπσζεο ραξηηνχ.  

 

12.4. Ζ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

νκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

 

ην μεθίλεκα αθφκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ ηεο, ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο θαηά ηελ ζπγρψλεπζε κε ηε Υίνο bank, επέιεμε λα πηνζεηήζεη σο κνληέιν ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο δεχηεξεο, θαζψο ζεσξνχζε πσο ην πιεξνθνξηαθφ ηεο 

δίθηπν α/πνηειεί ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.  

Πξφζθαηα, θαηά ηε ζπγρψλεπζε κε ηελ Αγξνηηθή ηξάπεδα, απνθαζίζηεθε ην 

λέν ζρήκα ηνπ νκίινπ λα ιεηηνπξγεί ζην εληαίν πεξηβάιινλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

ηεο Πεηξαηψο. Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε απηή ε επηινγή, ήηαλ ην επίπεδν 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Πεηξαηψο. Σν πξνθίι ησλ πειαηψλ ηεο 

Αγξνηηθήο ήηαλ ζε έλα πνζνζηφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ πειαηψλ ηεο Πεηξαηψο θαη 

κέρξη ηφηε δελ ππήξρε κεγάιε ρξήζε θαη αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

εμππεξέηεζεο, φπσο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (πεγή: ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 

www.piraeusbank.gr, Γειηίν ηχπνπ). 

Αθνινχζεζαλ νη ζπγρσλεχζεηο κε ηη ηξεηο θππξηαθέο ηξάπεδεο, Σξάπεδα 

Κχπξνπ, Cyprus Popular Bank θαη Διιεληθή, κε ηελ Millennium Bank θαη ηεο 

ΑΣΔbank Ρνπκαλίαο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Ρνπκαλίαο. Σν φιν εγρείξεκα 

νινθιεξψζεθε κφιηο ζε δηάζηεκα 14 κελψλ. Αξρηθά, θαη ελψ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ην 

έξγν ελνπνίεζεο κε ηελ ΑΣΔbank, είρε απνθαζηζηεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο, ε 

ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ κε ηηο ηξεηο θππξηαθέο ηξάπεδεο λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 

2013, θαη ε ελνπνίεζε κε ηελ Millennium λα δηελεξγεζεί ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014. 

http://www.piraeusbank.gr/
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ηελ πνξεία φκσο δηαπηζηψζεθε πσο κέζα ζην 2013 ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί θαη 

ε ελνπνίεζε κε ηελ Millennium, φπσο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε.  

Ο παξαπάλσ ζηφρνο επηηεχρζεθε θαζψο ε ηξάπεδα αμηνπνίεζε έλα λέν θεληξηθφ 

ζχζηεκα ηεο IBM (AS400/Power 780). Απηφ ρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε, θαη έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα «ηξέρνπλ» νη δνθηκέο παξάιιεια ζε πνιιέο ηξάπεδεο. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ λα θαηαθέξεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ελνπνίεζεο κε ην ζχζηεκα κίαο ηξάπεδαο, 

λα έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε ηεο ελνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο επφκελεο. 

Σν λέν ζχζηεκα εγθαηαζηάζεθε ζην λέν θέληξν δεδνκέλσλ (data center), πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζε θηίξην ηεο ATEbank ζην Μαξνχζη, εθεί φπνπ ζηεγαδφηαλ ην δηθφ ηεο 

θέληξν δεδνκέλσλ. Τπάξρεη θαη δεχηεξν θέληξν ζε απφζηαζε 500 ρικ. Ζ ζπλνιηθή 

επέλδπζε αλήιζε ζηα € 17 εθαηνκκχξηα (άξζξν: Μαιιάο Γ., 2014). 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ήηαλ άθξσο ζεηηθά. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ε ελνπνίεζε νινθιεξψζεθε ηέζζεξηο κήλεο 

λσξίηεξα απφ ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο Σξάπεδαο, θαη κάιηζηα ρσξίο λα επεξεαζηεί ε 

νκαιή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ή λα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο.     
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13.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη αδηάιεηπηε θαη ηε ζπλαληάκε 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ζε πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο.  

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε πξνζθέξεη ζπλερή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε δήηεζε γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, λέα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη επαλαζηαηηθέο εθαξκνγέο, λα είλαη δηαξθψο 

απμαλφκελε. Ζ δηαθνξνπνίεζε εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ηεο ηερλνινγίαο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε 

επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο θιάδσλ ηερλνινγίαο, θαη 

πιεξνθνξηθήο. Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο έρνπλ απμήζεη ηηο 

δαπάλεο ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

(ζχκθσλα κε άξζξν ηνπ Εψηνπ Γ., 2009). 

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηνχλ 

επελδχζεηο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα. Με ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, λέεο 

ζπλεξγαζίεο, ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ζηνρεχνπλ ζηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη επηδηψθνπλ ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο κέζσ 

ησλ εμαγσγψλ. Υξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο βαζηθφ εξγαιείν γηα λα πεηχρνπλ ηα 

παξαπάλσ. Παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.  

Γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ αθφκε πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ζ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε, θαη πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηα 

Βαιθάληα.  

Οη ηξάπεδεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα, έδεηρλαλ 

ελδηαθέξνλ θαη αθνινπζνχζαλ ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Ζ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ην βαζηθφ θνξκφ 

ζηήξημεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Με ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

βειηηψλεηαη αηζζεηά ε αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. Με ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ 

έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο, κεηψλνληαο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο, ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ. Δπηδηψθνπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαη λα απμήζνπλ ην 

κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά (ζχκθσλα κε άξζξν ηνπ Εψηνπ Γ., 2009). 
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Μέρξη ζήκεξα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ βξίζθνληαη ζε 

πςειφ επίπεδν, εμειίζζνληαη θαη αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο. Οη δηνηθήζεηο 

ησλ ηξαπεδψλ ζπλερίδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο, γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ή ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ. Δηδηθφηεξα, κεηά ηηο 

πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηελ αιιαγή ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαδξακάηηζαλ, ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα 

ζηελ επίηεπμε ησλ δηαδνρηθψλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (ζχκθσλα κε 

άξζξν ηνπ Εψηνπ Γ., 2009). Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο, θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ θαζνξηζηηθή, θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ κε επηηπρία.         

Πάληα ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Ζ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Οη ππάιιεινη θαζνξίδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο θάζε επηρείξεζεο πξνο ηελ επηηπρία. Δπνκέλσο φζν κεγαιχηεξε 

επηκφξθσζε ιακβάλνπλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο επηρείξεζεο. Σα πξνγξάκκαηα κέζσ e-learning ελδείθλπληαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Δάλ 

ν ππάιιεινο γλσξίδεη πιήξσο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε 

ζπζηήκαηνο, ηφηε ζα κπνξεί λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ, αιιά θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο (Trkman P., 2010).    

Θα κπνξνχζε λα κεησζεί ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 

κεησζεί ν ρξφλνο φπνπ ν ππάιιεινο – ρξήζηεο ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη 

νη σθέιηκεο εξγαηνψξεο. ε απηφ ζα ζπλέβαιε θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

κε ηαρχηεξνπο επεμεξγαζηέο. 

Βειηίσζε ηερληθήο ππνζηήξημεο, ψζηε αλ πξνθχςνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα λα 

ιπζνχλ εχθνια θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ηε 

ζηειέρσζε ηνπ ηνκέα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ απφ θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο, κε ηελ 

αληίζηνηρε εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε. πγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηνπ παξαπάλσ 

ηνκέα είλαη απαξαίηεηε φηαλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεσο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ζηελ παιαηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ ςεθηνπνίεζεο (scanner), ή 

πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ ηδηαίηεξα ζπρλή ρξήζε ηνπο. Άιιεο θνξέο 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα αλάγλσζεο εγγξάθσλ, ην νπνίν αξρεηνζεηεί 
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έγγξαθα, θπξίσο ιφγσ θαθήο εθηχπσζεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

ζεκαληηθέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εηζαγσγή ησλ εγγξάθσλ ζην ζχζηεκα.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε επρξεζηία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα 

ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ε δπζθνιία 

ρξήζεο θάπνησλ πεδίσλ θαηαρψξεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ. Πνιιέο θνξέο έλα 

ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε άιια πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα, θαη δελ επηηξέπεη ζηνλ 

ππάιιειν θακία αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο, αλ δελ πξνεγεζεί 

αληίζηνηρε αιιαγή ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα.  

Δπηπιένλ, έλα ζχζηεκα πνιιέο θνξέο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

εθθαζάξηζεο άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ, κε απνηέιεζκα λα αλαγθάδεη ηνλ 

ππάιιειν, λα πξνρσξήζεη ηε δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηα. Ζ εθθαζάξηζε κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, θαη εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο ηφζσλ άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

πσο επηβαξχλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ πεδίσλ, αθφκα θαη πνιχσξεο δηαθνπέο ηεο ρξήζεο ηνπ. 
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