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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ψηφιοποιημένο σύγχρονο κόσμο διευρύνονται οι 

ευκαιρίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σύγχρονου χρηματοοικονομικού  

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος θεωρούνται η κατάργηση των συνόρων, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών 

και προϊόντων και η διεθνοποίηση των αγορών.  Για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία και την ικανοποίηση των αναγκών και των προκλήσεων της εποχής μας 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η εύρυθμη 

λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, 

η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας τους, η ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος και η υλοποίηση των στόχων τους μπορούν  

να προωθηθούν,  μέσω της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων.  

 

Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων εστιάζεται στην επιτυχή διαχείριση των 

πληροφοριών και την αξιοποίηση τους για την άμεση και αποτελεσματική 

ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό η βιβλιογραφική 

αυτή μελέτη θα διερευνήσει και θα αξιολογήσει τον ρόλο, την εφαρμογή και την 

υιοθέτηση τους στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να 

εντοπισθεί η σημασία τους στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

της βιώσιμης ανάπτυξης τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων και η εφαρμογή και υιοθέτηση τους στο 
σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

Παναγιωτίδου Χρ. Ελένη 

 8      
 

 

ABSTRACT 

 

In a globalized and digitized modern world widen the upgrading and modernization 

opportunities of the modern financial environment. Special features of this modern 

financial environment are considered the abolition of borders, the free movement of 

ideas and products and the internationalization of markets. For efficient operation 

and meeting of the needs and challenges of our time special emphasis is given to 

innovative programs and  new technologies. In particular, it is argued that the proper 

functioning of modern companies and financial institutions, the effort to increase their 

productivity and profitability, strengthen their competitive advantage and the 

realization of their objectives can be promoted through the implementation of 

information systems. 

 The role of information systems focuses on the successful management of 

information and their utilization for the immediate and effective meeting of  business 

needs. For this reason, this literature study will explore and evaluate their role in the 

implementation and adoption of the modern financial environment in order to identify 

their importance to strengthening their competitive advantage and their sustainable 

development. 
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Κεφάλαιο 1 

Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

1.1 Εισαγωγή 

Σε μία καθαρά παγκοσμιοποιημένη και ψηφιοποιημένη σύγχρονη κοινωνία, η οποία 

πλήττεται τα τελευταία χρόνια από μία βαθύτατη οικονομική κρίση και έντονες 

υφεσιακές πολιτικές, σημειώνονται ποικίλες διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν 

ποικίλους τομείς και, κυρίως, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διεθνούς 

οικονομίας και δραστηριοποίησης του σύγχρονου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος. Η παγκοσμιοποίηση προωθείται από τη διεύρυνση και τη 

διεθνοποίηση των αγορών και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, ιδεών και 

ανθρώπων, με αποτέλεσμα να αποδίδεται διεθνής χαρακτήρας στο σύγχρονο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην 

απελευθέρωση των αγορών και στη θέσπιση ενός ενιαίου εμπορικού δικαίου, που 

διευκολύνει  την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αγαθών και δημιουργεί νέες συνθήκες 

στη διεθνή οικονομία.  

Η ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης αποδίδεται στην εποχή μας στην 

τάση ικανοποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αξιοποιούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της για τη δραστηριοποίηση τους. Οι πολυεθνικές εταιρείες 

εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη μεταφορά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

τους στις διεθνείς αγορές , επιδιώκοντας να επεκταθούν σε υποανάπτυκτες η 

αναπτυσσόμενες χώρες. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να μεταφέρουν  

τεχνογνωσία, κεφάλαιο, προϊόντα, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό,  για τον 

εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων τους και την ανάπτυξη 

νέων επενδυτικών δράσεων (Μελάς, 2005).  

Μία άλλη καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι και η 

δημιουργία των ομίλων, οι οποίοι οφείλουν τη λειτουργία τους στην ανάγκη να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς. Στο  

πλαίσιο αυτό  οι όμιλοι  δημιουργούνται με  τη συνένωση της μητρικής και των 

θυγατρικών της εταιρειών, επεκτείνοντας και εκσυγχρονίζοντας τη δραστηριοποίηση 

τους.  Ειδικότερα, οι όμιλοι αφορούν «στη δημιουργία μίας οικονομικής ενότητας, 

μίας ενιαίας διοικούμενής επιχείρησης περισσότερων αυτοτελών νομικών 

προσώπων»  και οι δράσεις τους ικανοποιούν τις ανάγκες της εξόδου των 

περισσότερων  επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές (Μελάς, 2005).  
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Στο νέο αυτό χρηματοοικονομικό περιβάλλον θεωρείται αναγκαία όχι μόνο η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και η εφαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων, τα οποία διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων τους. Ειδικότερα, 

υποστηρίζεται ότι η επιτυχής εφαρμογή τους μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στη διεύρυνση των επιχειρηματικών 

ευκαιριών και στη λήψη αποτελεσματικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα 

Πληροφοριακά συστήματα διαφοροποιούνται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

αποδίδονται στον διοικητικό, εκτελεστικό και στρατηγικό ρόλο τους (Ματσατσίνης, 

2010).  

Στο πλαίσιο αυτό η εργασία αυτή θα αναλύσει τον ρόλο, την εφαρμογή και την 

υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της βιβλιογραφικής μελέτης, θα γίνει μία 

εισαγωγή σχετικά με την διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας, αναλύοντας τον 

σκοπό και την μεθοδολογία αυτής. Στον δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα 

πληροφοριακά συστήματα αναλύοντας τον ορισμό αυτών, τα δομικά στοιχεία καθώς 

και μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων. Στο τρίτο 

κεφάλαιο θα αναλυθεί το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, δίνοντας 

έμφαση στην ανάλυση και την αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, την 

παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς και τη 

σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Στο τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης  

θα αναλυθεί η λειτουργία των πληροφοριακών, παρουσιάζοντας τα είδη και τον 

τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, θα αναλυθούν οι λόγοι που θεωρούνται σημαντικοί 

για  την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων  και θα αξιολογηθεί η σημασία 

της εφαρμογής τους  για την επιτυχή λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων, 

αξιολογώντας την αξιοποίηση τους στις διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες.   

Στη συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο θα αξιολογηθεί η εφαρμογή και η υιοθέτηση τους, 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον στους τρόπους εφαρμογής των πληροφοριακών 

συστημάτων αλλά και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

σύγχρονοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί για την επιτυχή διαχώριση και εφαρμογή 

τους. Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί έμφαση στους δυνητικούς κινδύνους και  θα 

αιτιολογηθεί η ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας τους για όλους τους εμπλεκομένους 

στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα υποβληθούν 

προτάσεις για την επιτυχή αξιοποίηση τους και την αποτροπή των δυνητικών 

κινδύνων, ενώ η μελέτη θα ολοκληρωθεί με την παράθεση των απαιτούμενων  

συμπερασμάτων.   
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1.2 Σκοπός Εργασίας 

Η  λειτουργία του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος βασίζεται στην 

αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία διευκολύνουν τον τρόπο 

διοίκησης, λήψης αποφάσεων αλλά και λειτουργίας του. Για τον λόγο αυτό στόχος 

της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση του ρόλου τους και η 

παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής και υλοποίησης τους στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, προκειμένου να 

κατανοηθεί η σπουδαιότητα τους. Τέλος,  θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που 

παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, την 

ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

σύγχρονων χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και οργανισμών. 

 

1.3 Μεθοδολογία Εργασίας 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και για την ικανοποίηση του 

ερευνητικού της στόχου θα αξιοποιηθούν οι βασικές αρχές της βιβλιογραφικής  

ανασκόπησης. Ειδικότερα , θα αντληθούν στοιχεία από τη διεθνή και ελληνική 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία, προκειμένου να τεκμηριωθούν με επιστημονικό 

τρόπο αυτά τα στοιχεία και να διευκολύνουν την επιστημονική προσέγγιση του 

τρόπου εφαρμογής και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Τέλος, τα στοιχεία αυτά θα μελετηθούν και θα 

αξιολογηθούν  και μετά την κριτική τους επεξεργασία θα αξιοποιηθούν για την 

ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και την υλοποίηση του ερευνητικού της στόχου.  

 

Κεφάλαιο 2 

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 

2.1 Ορισμός συστήματος 

Ένας γενικός ορισμός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή ενός 

οποιουδήποτε φυσικού συστήματος είναι ο ακόλουθος που συνοδεύεται από το 

παρακάτω σχεδιάγραμμα. Ως σύστημα νοείται η εισαγωγή ενός σήματος εισόδου ή 

εισροή, το οποίο εν συνεχεία επεξεργάζεται και στη συνέχεια προκύπτει ένα σήμα 

εξόδου ή αλλιώς εκροή. 

 

 

 

Εικόνα 1: Βασικό σύστημα λειτουργίας ενός συστήματος 

εκροή 
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Με το συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να περιγράφουν πολλά συστήματα πάσης 

φύσεως είτε πρόκειται για ηλεκτρονικά, είτε για μηχανολογικά είτε για πληροφοριακά, 

όπως εξετάζουμε στη δική μας περίπτωση. 

 

2.2 Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος 

Πολλοί ορισμοί έχουν διατυπωθεί για τον καθορισμό της έννοιας ενός 

πληροφοριακού συστήματος, όμως η κεντρική ιδέα-έννοια παραμένει η ίδια. 

Σύμφωνα με τον Koch, ένα πληροφοριακό σύστημα προσπαθεί να ενσωματώσει το 

σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης δημιουργώντας ένα ενιαίο 

μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο θα είναι σε θέση να παρέχει τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων της με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού 

(Koch C., 2006) 

Κατά τους Laudon & Laudon, ως πληροφοριακό σύστημα ορίζεται το σύνολο των 

οργανωμένων διαδικασιών που όταν εφαρμοστεί παρέχει πληροφορίες για την 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και του ελέγχου ενός οργανισμού. 

Ακολουθεί ο Bheshtio σύμφωνα με τον οποίο ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων αποτελεί μια επιχειρηματική λύση η οποία έχει ως σκοπό την 

αυτοματοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης αποθηκεύοντας τις πληροφορίες 

σε μια κοινή βάση δεδομένων ώστε να υπάρχει διαμοιρασμός των πληροφοριών σε 

όλα τα επίπεδα της επιχείρησης (Laudon & Laudon, 2009). 

Οι ενέργειες οι οποίες πραγματοποιούνται σε ένα πληροφοριακό σύστημα μπορούν 

να απεικονισθούν με το παρακάτω σχήμα το οποίο ακολουθεί το πρότυπο του 

γενικού ορισμού ενός συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Βασικές λειτουργίες ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

εισροή Επεξεργασία 
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2.3 Ιστορική εξέλιξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η παρακολούθηση της ιστορικής εξέλιξης  των πληροφοριακών συστημάτων 

προϋποθέτει την  αναφορά στις μεθόδους που υπήρχαν πριν την 

πληροφοριακών συστημάτων, γεγονός το οποίο τονίζει την σπουδαιότητα και την 

αναγκαιότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων συστημάτων διαχείρισης της 

λειτουργίας μιας επιχείρησης.

στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά κυρίως η ριζική μετατροπή του 

ρόλου τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

 

Η πρώτη μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στόχευε στην διαχείριση και τον έλεγχο 

των αποθεμάτων καθώς εκείνη την εποχή οι επιχειρήσεις ακολουθούσαν την 

στρατηγική της διατήρησης υψηλών αποθεμάτων με σκοπό την άμεση ικανοποίηση 

του καταναλωτικού κοινού. Η συγκεκριμένη στρατηγική ανταποκρινόταν περισσότερο 

στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα είχαν μεγάλο κύκλο ζωής όμως και πάλι αυτή η 

στρατηγική δεν ήταν η ιδανική

αποθεμάτων και η αδυναμία σωστής αποθήκευσης των εμπορευμάτων για μεγάλο 

χρονικό διάστημα οδήγησε στην ανεύρεση νέων μεθόδων διαχείρισης των 

αποθεμάτων για την επίτευξη μικρότερου κόστους διατήρησής τους. 

 

 Η ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου κατανόησης και προσαρμογής της επιχείρησης 

στις ανάγκες της αγοράς και ειδικότερα της ζήτησης των καταναλωτών, οδήγησε 

στην δημιουργία του MRP

του 1960. Μαζί με το MRP

οποίο καθόριζε τις ακριβείς ποσότητες που χρειαζόταν μια επιχείρηση προκειμένου 
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πληροφοριακών συστημάτων, γεγονός το οποίο τονίζει την σπουδαιότητα και την 

αναγκαιότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων συστημάτων διαχείρισης της 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ο στόχος είναι να γίνει αντιληπτή η μεγάλη εξέλιξη 

ροφοριακών συστημάτων, αλλά κυρίως η ριζική μετατροπή του 

ρόλου τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Η πρώτη μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στόχευε στην διαχείριση και τον έλεγχο 

των αποθεμάτων καθώς εκείνη την εποχή οι επιχειρήσεις ακολουθούσαν την 

γική της διατήρησης υψηλών αποθεμάτων με σκοπό την άμεση ικανοποίηση 

του καταναλωτικού κοινού. Η συγκεκριμένη στρατηγική ανταποκρινόταν περισσότερο 

στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα είχαν μεγάλο κύκλο ζωής όμως και πάλι αυτή η 

στρατηγική δεν ήταν η ιδανική. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διατήρησης των 

αποθεμάτων και η αδυναμία σωστής αποθήκευσης των εμπορευμάτων για μεγάλο 

χρονικό διάστημα οδήγησε στην ανεύρεση νέων μεθόδων διαχείρισης των 

αποθεμάτων για την επίτευξη μικρότερου κόστους διατήρησής τους.  

ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου κατανόησης και προσαρμογής της επιχείρησης 

στις ανάγκες της αγοράς και ειδικότερα της ζήτησης των καταναλωτών, οδήγησε 

MRP (Material Requirement Planning) περίπου στη δεκαετία 

MRP έκανε την εμφάνισή του και το γνωστό Bill

οποίο καθόριζε τις ακριβείς ποσότητες που χρειαζόταν μια επιχείρηση προκειμένου 
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Η παρακολούθηση της ιστορικής εξέλιξης  των πληροφοριακών συστημάτων 

προϋποθέτει την  αναφορά στις μεθόδους που υπήρχαν πριν την εμφάνιση των 

πληροφοριακών συστημάτων, γεγονός το οποίο τονίζει την σπουδαιότητα και την 

αναγκαιότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων συστημάτων διαχείρισης της 

Ο στόχος είναι να γίνει αντιληπτή η μεγάλη εξέλιξη 

ροφοριακών συστημάτων, αλλά κυρίως η ριζική μετατροπή του 

Η πρώτη μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στόχευε στην διαχείριση και τον έλεγχο 

των αποθεμάτων καθώς εκείνη την εποχή οι επιχειρήσεις ακολουθούσαν την 

γική της διατήρησης υψηλών αποθεμάτων με σκοπό την άμεση ικανοποίηση 

του καταναλωτικού κοινού. Η συγκεκριμένη στρατηγική ανταποκρινόταν περισσότερο 

στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα είχαν μεγάλο κύκλο ζωής όμως και πάλι αυτή η 

. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διατήρησης των 

αποθεμάτων και η αδυναμία σωστής αποθήκευσης των εμπορευμάτων για μεγάλο 

χρονικό διάστημα οδήγησε στην ανεύρεση νέων μεθόδων διαχείρισης των 

ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου κατανόησης και προσαρμογής της επιχείρησης 

στις ανάγκες της αγοράς και ειδικότερα της ζήτησης των καταναλωτών, οδήγησε 

) περίπου στη δεκαετία 

Bill of material το 

οποίο καθόριζε τις ακριβείς ποσότητες που χρειαζόταν μια επιχείρηση προκειμένου 
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να παραχθεί το εκάστοτε προϊόν, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε απαραίτητο για το 

κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

 Η εφαρμογή του συστήματος MRP είχε αποτελέσματα, όμως δημιουργήθηκαν 

προβλήματα λόγω της αδυναμίας υπολογισμού και άλλων βασικών παραγόντων, τα 

οποία οδήγησαν στην εμφάνιση του MRPII (Manufacturing Resource Planning) στη 

δεκαετία του 1980 προκειμένου να καλυφθούν ζωτικής σημασίας κενά. Με το νέο 

σύστημα παρέχονται επιπρόσθετες λειτουργίες και υπολογίζεται ένας βασικός 

παράγοντας ο οποίος δεν υπήρχε στο προηγούμενο σύστημα ο οποίος είναι οι 

διαθέσιμοι πόροι. Στην ουσία το νέο σύστημα έχει ως πυρήνα το προηγούμενο 

σύστημα MRP και επεκτείνεται ενσωματώνοντας τη λειτουργία της διαχείρισης των  

 

διαθέσιμων πόρων της εκάστοτε επιχείρησης σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό 

της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης και την οικονομική διαχείριση. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την δυνατότητα της ολοκληρωμένης 

παρακολούθησης μιας επιχείρησης στο σύνολό της λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 

πιθανούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της και όχι 

απαραίτητα να παρακολουθείται μόνο το κομμάτι της παραγωγής (Gupta, 2000).  

 

Το 1990 αποτελεί ημερομηνία σταθμό για τα πληροφοριακά συστήματα καθώς 

κάνουν την εμφάνισή τους τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, 

γνωστά ως ERP (Enterprise Resource Planning) προκειμένου να καλύψουν το κενό 

που δημιουργήθηκε από την έλλειψη συνδεσιμότητας των εκάστοτε συστημάτων που 

μπορεί να είχε εγκατεστημένα μια επιχείρηση και αυτό με την σειρά του είχε ως 

αποτέλεσμα την έλλειψη επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους. 

Ένα σύστημα ERP αποτελείται από λειτουργικά προγράμματα (functional modules) 

δίνοντας την δυνατότητα στην επιχείρηση να εγκαταστήσει μόνο εκείνα που της είναι 

απαραίτητα. 

 



Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων και η εφαρμογή

 

 
                             Εικόνα 3: Στάδια εξέλιξης Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των ERP συστημάτων μεταβάλλουν 

τέσσερις  κύριους παράγοντες της επιχείρησης που αφορούν τη δομή και τον 

προσανατολισμό της, την διαδικασία διοίκησής της, την τεχνολογική πλατφόρμα που 

αυτή χρησιμοποιεί και την εν γένει

2006). 

 

2.4 Σκοπός ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Ο σκοπός ενός πληροφοριακού συστήματος πηγάζει από το λόγο ύπαρξής τους. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν στην υιοθέτηση 

ενός πληροφοριακού συστήματος στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσε

 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μιας 

υπηρεσίας ή τη διάθεση ενός προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσει το 

μερίδιο της αγοράς το οποίο καταλαμβάνει και εν συνεχεία να μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σωστή επεξεργασία και 

εκμετάλλευση των πληροφοριών που εισρέουν στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης

περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.
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Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των ERP συστημάτων μεταβάλλουν 

τέσσερις  κύριους παράγοντες της επιχείρησης που αφορούν τη δομή και τον 

προσανατολισμό της, την διαδικασία διοίκησής της, την τεχνολογική πλατφόρμα που 

αυτή χρησιμοποιεί και την εν γένει αποτελεσματικότητα της. (Laudon & Laudon, 

2.4 Σκοπός ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Ο σκοπός ενός πληροφοριακού συστήματος πηγάζει από το λόγο ύπαρξής τους. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν στην υιοθέτηση 

ενός πληροφοριακού συστήματος στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.  

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μιας 

υπηρεσίας ή τη διάθεση ενός προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσει το 

μερίδιο της αγοράς το οποίο καταλαμβάνει και εν συνεχεία να μεγιστοποιήσει τα 

η της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σωστή επεξεργασία και 

εκμετάλλευση των πληροφοριών που εισρέουν στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν μείζονος σημασίας 

περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. 
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Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των ERP συστημάτων μεταβάλλουν 

τέσσερις  κύριους παράγοντες της επιχείρησης που αφορούν τη δομή και τον 

προσανατολισμό της, την διαδικασία διοίκησής της, την τεχνολογική πλατφόρμα που 

της. (Laudon & Laudon, 

Ο σκοπός ενός πληροφοριακού συστήματος πηγάζει από το λόγο ύπαρξής τους. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν στην υιοθέτηση 

ενός πληροφοριακού συστήματος στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μιας 

υπηρεσίας ή τη διάθεση ενός προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσει το 

μερίδιο της αγοράς το οποίο καταλαμβάνει και εν συνεχεία να μεγιστοποιήσει τα 

η της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σωστή επεξεργασία και 

εκμετάλλευση των πληροφοριών που εισρέουν στο εσωτερικό και εξωτερικό 

οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν μείζονος σημασίας 

ERP
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2.5 Δομικά στοιχεία και αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος 

Ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από πολλά επιμέρους συστήματα γνωστά 

ως modules, τα οποία ενώ εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης 

ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους διαμοιράζοντας δεδομένα και πληροφορίες 

με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης μέσω της σωστής 

πληροφόρησης. (Beheshti, 2006).   

 

Η ονομασία κάθε υποσυστήματος προέρχεται από τις βασικές λειτουργίες που 

υποστηρίζει μία οργανωμένη επιχείρηση με σκοπό την ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της. Τα κυριότερα υποσυστήματα 

μπορούν να συνοψισθούν με τον εξής τρόπο: 

 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Human Resource Management): 

Περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης όπως το ωράριο, ο μισθός, θέματα στελέχωσης, και άλλα. 

 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management): 

Διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν σχέση με το πελατολόγιο της 

επιχείρησης όπως τήρηση αρχείου πελατών, κατάσταση συναλλαγών, και 

άλλα. 

 Σχεδιασμός/προγραμματισμός μετασχηματισμού των πόρων (Manufacturing 

Resource Planning): περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχουν σχέση με την  

 

παραγωγική διαδικασία όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής, η 

επάρκεια των πόρων και άλλα. 

 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management): Διαχειρίζεται 

όλες τις δραστηριότητες που αφορούν κυρίως την προμήθεια των πρώτων 

υλών και τη διανομή των τελικών προϊόντων, καθώς επίσης το συντονισμό 

τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των σχέσεων μεταξύ της 

επιχείρησης και των πελατών, των προμηθευτών και όσων 

συναναστρέφονται με την επιχείρηση. 

 Διαχείριση οικονομικών πόρων (Financial Resource Management): 

Διαχειρίζεται όλα τα οικονομικά στοιχεία και τα λογιστικά της επιχείρησης 

όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία, είναι μία λειτουργία η οποία πρέπει να 

επεξεργάζεται πληροφορίες από το υποσύστημα του ανθρώπινου δυναμικού 
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αλλά και από αυτό των οικονομικών πόρων,  για να αντλήσει δεδομένα και να 

εξάγει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Κάθε ένα υποσύστημα υποστηρίζει και μια διαφορετική λειτουργία της επιχείρησης, 

όμως ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα το οποίο μοιράζεται τις 

πληροφορίες και προκύπτει συνδυαστική γνώση σημαντική για την πληροφόρηση 

των ανωτέρων στελεχών. 

 

 

 

        
Εικόνα 4 : Κύκλωμα Πληροφοριακού Συστήματος. 

Κεφάλαιο 3 

Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον 

3.1 Χαρακτηριστικά σύγχρονου Χρηματοοικονομικού Περιβάλλοντος 

Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες χώρες πλήττονται από την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση, αποδεικνύοντας την απόκλιση που παρατηρείται σε 

μακροοικονομικό επίπεδο στις οικονομίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Λόγω της κρίσης αυτής, επιδεινώνεται η διεθνής οικονομία, με αποτέλεσμα 

να χρεοκοπούν πολλές επιχειρήσεις, ενώ κάποιες άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

ποικίλα προβλήματα βιωσιμότητας και ρευστότητας. Επιπλέον τα περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη καλούνται να αντιμετωπίσουν την αύξηση της ανεργίας και τα 

ποικίλα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, απειλώντας την κοινωνική συνοχή τους.    
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Όμως, ακόμη και σε τέτοιες περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι νέες τεχνολογίες 

διεισδύουν σε κάθε τομέα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού κλάδου, 

μεταβάλλοντας τα δεδομένα και αυξάνοντας τις απαιτήσεις του τρόπου λειτουργίας 

των νέων επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη των σύγχρονων 

επιχειρήσεων αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα,  λόγω της έλλειψης ενός σταθερού 

περιβάλλοντος και της αλλοίωσης του τρόπου λειτουργίας τους, αλλά και λόγω της 

εξάρτησης τους, όχι μόνο από τις απαιτήσεις των τοπικών, αλλά και των διεθνών 

αγορών. Επιπλέον, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με βάση τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της 

σύγχρονης δυναμικής και απαιτητικής διεθνούς αγοράς (Tidd et al, 2001).  

 

 

Εικόνα 5 : Σύγχρονο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον.  

 

Η απελευθέρωση των οικονομιών και των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά 

και η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση του μεγέθους των περισσότερων 

οικονομιών, δημιουργούν μεγάλες αγορές, ενώ αναγκάζουν τις περισσότερες 

επιχειρήσεις να προσπαθούν να διευρύνουν το καταναλωτικό τους κοινό και να 

διεισδύσουν, κυρίως, σε ξένες αγορές.  

 

Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στον τρόπο λειτουργίας 

των σύγχρονων οικονομιών και του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος της 

δραστηριοποίησης τους. Για τον λόγο αυτό οι στρατηγικές επιλογές και οι πρακτικές 
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που εφαρμόζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.  

Στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον παρατηρούνται ποικίλες ευκαιρίες, 

προκλήσεις και απειλές, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν οι περισσότερες 

επιχειρήσεις  σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις και οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, λόγω των ποικίλων μεταβολών που δημιουργεί το 

εξωτερικό τους περιβάλλον, οδηγούνται στην αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας 

τους και στον σχεδιασμό των απαιτούμενων και εκσυγχρονισμένων στρατηγικών για 

την αποτελεσματική διαχείριση τους. 

 

Σε γενικές γραμμές, τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος είναι τα εξής : 

 διεθνής χαρακτήρας σύγχρονης οικονομίας 

 ταχείς ρυθμοί αποκέντρωσης 

 μεταβολή του βιομηχανικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών σε 

πληροφοριακό χαρακτήρα 

 ενίσχυση μακροχρόνιων προοπτικών . 

 μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων 

 αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (Williamson & Zeng, 2009) 

Η ανάγκη αντιμετώπισης των νέων τάσεων και προκλήσεων του σύγχρονου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος οδήγησε στον σχεδιασμό και στην  εφαρμογή 

των νέων πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι πιο σημαντικές 

από τις σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και 

οργανισμών είναι οι παρακάτω: 

 

 Απλές, λιτές και ρευστές οργανωτικές δομές, με απώτερο στόχο τον ευέλικτο 
τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, το χαμηλό κόστος και την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος 

 εστίαση του ενδιαφέροντος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
 

  καλλιέργεια εταιρικής παιδείας και στροφή του ενδιαφέροντος στην 
αναβάθμιση της ποιότητας  

 καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας. 

 ενίσχυση επιχειρηματικού και δημιουργικού πνεύματος 
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Με βάση αυτά τα δεδομένα και την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και την 

επικράτηση μιας πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, καθίσταται αναγκαία η 

ενίσχυση του ευέλικτου τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του 

καταναλωτικού τους κοινού. Επίσης, η ένταση των δυσκολιών που καλούνται να 

διαχειριστούν απαιτεί τη σωστή μελέτη, κατανόηση και την αξιολόγηση των 

προκλήσεων των σύγχρονων αγορών και της διεθνούς οικονομίας, με απώτερο 

στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την αειφόρο ανάπτυξη τους (Tidd 

et al, 2001).  

 

Πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η ελεύθερη 

διακίνηση των προϊόντων και των ανθρώπων μεταβάλλουν το σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Κύρια χαρακτηριστικά του οποίου θεωρούνται η 

απελευθέρωση των διεθνών αγορών και η εντατικοποίηση του τρόπου λειτουργίας 

του παγκόσμιου εμπορίου, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο ανταγωνισμού, το 

οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και γενικότερα οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. 

 Στο ενισχυμένο αυτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

επιδιώκουν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα,  εστιάζοντας το  

ενδιαφέρον τους, όπως ήδη επισημάνθηκε,  στη μοναδικότητα και την ποιότητα των 

δραστηριοτήτων τους.  

Τέλος, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον που διακρίνεται για 

την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ανάγκη εξοικονόμησης των απαιτούμενων 

πόρων, θεωρείται αναγκαία η στροφή σε νέες αγορές και η εξεύρεση νέων και 

καινοτόμων επιχειρησιακών πρακτικών, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, όπως αυτό θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα.    

 

3.2 Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 

Κύριο χαρακτηριστικό των περισσότερων σημερινών επιχειρήσεων είναι και η 

στροφή στην εσωτερίκευση, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις αλλαγές, που 

έχουν σημειωθεί στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό 

εμφανής είναι η επιρροή της παγκοσμιοποίησης, η οποία οδηγεί στον 

επανασχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών των περισσότερων 

εταιρειών, δίνοντας έμφαση στην ενοποίηση των διεθνών αγορών.   
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όμως, των σύγχρονων αγορών είναι και η οικονομική κρίση 

των τελευταίων ετών και οι υφεσιακές πολιτικές, με αποτέλεσμα να απαιτείται η 

προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

διεθνές επίπεδο στις νέες συνθήκες και προκλήσεις.  

 

Ειδικότερα, η  υποβάθμιση των περισσότερων εθνικών οικονομιών και τα έντονα 

προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, ωθούν τις 

περισσότερες να επιλέξουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, 

με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους και τη 

βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων μπορεί να 

βασιστεί στη χρήση νέων στρατηγικών και στην αξιοποίηση των νέων πρακτικών  

λειτουργίας των επιχειρήσεων, που διευκολύνουν την έξοδο τους σε νέες αγορές. Στο 

πλαίσιο αυτό δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση και προώθηση των 

εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων, επιλέγοντας την  εφαρμογή της στρατηγικής της 

διεθνοποίησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

στην ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών και να συμβάλει στην  τόνωση των 

εθνικών οικονομιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 : Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων 

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η  στρατηγική αυτή βασίζεται στην ανάπτυξη των 

παραγόντων του διεθνούς εμπορίου, των διεθνών σχέσεων, των διεθνών συνθηκών 

και των διεθνών συμμαχιών, πρακτικές που θεωρούνται ότι μπορούν να 

αξιοποιηθούν προς όφελος της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.  

 

 

GLOBALISATION 
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Η λειτουργία των πολυεθνικών εταιρειών στηρίζεται περισσότερο στις κερδοφόρες 

δραστηριότητες και στις εμπορικές σχέσεις και στην υιοθέτηση πρακτικών, που 

διευκολύνουν την έξοδό τους στις νέες αγορές (Ζουγανέλη, 2009).  

 

Όμως, οι σημαντικότεροι παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν στην έξοδο των 

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές είναι οι εξής : 

1) Εστίαση του ενδιαφέροντος σε νέες αγορές, όπου μπορούν να προωθηθούν 

τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους 

2) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ενίσχυση του τεχνολογικού και 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων 

3) Ύπαρξη φορολογικών απαλλαγών και περιορισμένη γραφειοκρατία 

4) Επιλογή της ηγεσίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους 

5) Διαρκές ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας των νέων αγορών 

6) Έντονα οικονομικά προβλήματα, που πλήττουν τις εθνικές οικονομίες 

 

Για τη λειτουργία τους στις διεθνείς αγορές θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών και, κυρίως, των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία 

διευκολύνουν τη δραστικότητα των διαφόρων εταιρειών, ικανοποιώντας με 

αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες τους.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται το άνοιγμα των αγορών και η έξοδος των 

επιχειρήσεων σε νέες αγορές, οδηγώντας στη μεταφορά της τεχνογνωσίας, του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.  

Είναι σαφές, λοιπόν, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια,  ότι και η επιλογή της 

υιοθέτησης των βασικότερων αρχών της στρατηγικής της διεθνοποίησης απαιτεί  την 

αξιοποίηση εκσυγχρονισμένων  πρακτικών και των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και η βιώσιμη ανάπτυξη τους. 

Για τον λόγο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, που καλούνται να διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων της 

στρατηγικής της διεθνοποίησης και να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων (Krugman, 1999).   

 

3.3 Αξιοποίηση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων 

Διέξοδο στην κρίση μπορεί να αποτελέσει η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας,  

κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι η ψηφιοποιήσει των 
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περισσότερων τομέων, καθώς προωθούνται σημαντικές μεταβολές στις πρακτικές 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, εκτός  από τα διάφορα καινοτόμα εργαλεία, 

προωθείται η πρόσβαση σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, με 

αποτέλεσμα η πρόσβαση  στο διαδίκτυο και τις εφαρμογές του να θεωρείται βασική 

προϋπόθεση για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής 

καινοτομίας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον (Nickell, 1996).  

 

Στο πλαίσιο αυτό οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις της δραστηριοποίησης σε ένα νέο περιβάλλον, για να ενισχύσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να πετύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. Σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο, λοιπόν, περιβάλλον οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

αναθεωρήσουν τις επιλογές και τις στρατηγικές τους (Powell & Shim, 2009). Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επενδυτικών λύσεων, που θα 

διευκολύνουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και του 

τρόπου λειτουργίας τους. Το διαδίκτυο αποτελεί μία από τις καινοτόμες πρακτικές   

και αξιοποιείται στους περισσότερους τομείς της σύγχρονης οικονομίας ως βασικός 

μοχλός επικοινωνίας και συνεργασίας των διαφόρων φορέων και των επιχειρήσεων 

αλλά και προβολής και ενίσχυσης των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  (Bert, 2009).  

Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις η καινοτομία και η αξιοποίηση ταυ διαδικτύου 

αντιμετωπίζονται με περισσότερο οικονομικό τρόπο παρά ως τεχνολογικό εργαλείο 

προώθησης επενδυτικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Αφορά κατά κύριο τους 

επιχειρηματικούς στόχους δημιουργίας νέων παραγωγικών πηγών και εμπλουτισμού 

και εκσυγχρονισμού αυτών που ήδη υπάρχουν με εκσυγχρονισμένα χαρακτηριστικά, 

επιδιώκοντας την ανάπτυξη τους (Λιούκας κα, 2009).  

Με βάση αυτά τα δεδομένα στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν καινοτόμες πρακτικές και χρησιμοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες για την υλοποίηση των στόχων τους και τον εκσυγχρονισμό των 

δραστηριοτήτων τους.  

Όπως υποστηρίζεται, στον ευρωπαϊκό χώρο η αγορά των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας  «συνεχίζει να παρουσιάζει θετική ανάπτυξη», καθώς «το γενικά θετικό 

επιχειρηματικό κλίμα και η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε συνδυασμό με 

τις συγκλίνουσες νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ευνοούν τις επενδύσεις στο χώρο» 

(Ζουγανέλη, 2009).  

Ο μεγάλος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει  τη διάθεση 

υιοθέτησης των καινοτόμων πρακτικών, ενώ η χρήση του διαδικτύου και των 
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διαφόρων πληροφοριακών διευκολύνουν την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των 

υποθέσεων τους, την υλοποίηση των συναλλαγών τους με τις δημόσιες αρχές αλλά 

και με τις διεθνείς αγορές και την προβολή των δραστηριοτήτων τους (Λιούκας, 

2009).  

Λίγο πριν την οικονομική κρίση και τις υφεσιακές πολιτικές, οι περισσότερες 

ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες για την υλοποίηση 

των στρατηγικών τους έφτασε περίπου το 78,1 %.  

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η νέα επιχειρηματικότητα, η οποία επιλέγει να 

προχωρήσει στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των επιχειρηματικών 

εφαρμογών τους. Ειδικότερα, υποστηρίζεται, επίσης, ότι μετά την Ιταλία η  Ελλάδα 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, στο ποσοστό των νέων επιχειρηματιών, που 

δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Επίσης, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις είναι αυτές που αξιοποιούν τις παλιότερες τεχνολογίες σε χαμηλότερο 

ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(ΙΟΒΕ, 2014). 

Η σύγχρονη εποχή, λοιπόν,  χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή εποχή, καθώς 

σημειώνονται ποικίλες αλλαγές στους τρόπους λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, ενώ, επίσης, πέρα από τα κάθε είδους καινοτόμα εργαλεία, 

προωθείται η πρόσβαση σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων  

(Bert, 2009). Επιπλέον, σήμερα, η  χρήση του Διαδικτύου και των άλλων καινοτόμων 

εργαλείων πραγματοποιείται πλέον με ασφαλή τρόπο, καθώς οι επιχειρήσεις 

γνωρίζουν  τους κινδύνους και κατανοούν την ανάγκη λήψης των απαιτούμενων 

μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση τους και την εφαρμογή των νέων 

στρατηγικών (Tidd et al, 2001) .  

Για τον λόγο αυτό η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και 

τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, ειδικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο και έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου υιοθετούνται και εφαρμόζονται εκσυγχρονισμένες  

πρακτικές. 

 

Η υιοθέτηση των καινοτόμων πρακτικών διευκολύνει τη δραστηριοποίηση των 

σύγχρονων επιχειρήσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αειφόρο 

ανάπτυξη τους, την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και την 

ικανοποίηση του απαιτητικού πλέον καταναλωτικού κοινού.  Οι στρατηγικές που 

ακολουθούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση 

των νέων  τεχνολογικών εργαλείων και μηχανισμών, έτσι ώστε  να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα τους και να εκσυγχρονιστεί η  λειτουργία τους (Williamson, 2009).  
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Κατανοώντας τη λειτουργικότητα των νέων τεχνολογιών, οι τεχνολογικοί πόροι 

αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του εσωτερικού 

περιβάλλοντος κάθε επιχείρησης και αφορούν τα τεχνολογικά εργαλεία, που 

αξιοποιεί η κάθε επιχείρηση. Η λήψη απόφασης σε αυτόν τον τομέα 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να επιλέξει  τις 

κατάλληλες τεχνολογικές πρακτικές , με βάση το ανθρώπινο δυναμικό, τους στόχους, 

την οικονομική κατάσταση και τους πόρους της κάθε επιχείρησης ή του κάθε 

χρηματοοικονομικού οργανισμού (Αραμπατζής, 2008).  

 

Η σωστή αξιοποίηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να 

διασφαλίσει τα εξής : 

 ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας  

 μείωση του κόστους και τον εξ ορθολογισμό των  δαπανών 

 βελτίωση της ποιότητας των παραγωγικών διαδικασιών 

 εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων   (Αραμπατζής, 

2008) 

Με τον τρόπο αυτό η αξιοποίηση των νέων  τεχνολογιών αποτελεί τη σημαντικότερη 

στρατηγική για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου οργάνωσης και 

διοίκησης τους. Επιπλέον, αξιοποιούνται εκσυγχρονισμένα συστήματα και δομές, 

που μπορούν να διευκολύνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων.  

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι «οι προηγμένες υποδομές και οι υπηρεσίες 

πληροφόρησης κατέχουν πιο σημαντική θέση στην οικονομία του μέλλοντος σε 

σχέση με τα συστήματα και την τεχνολογία, καθώς επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τη 

δημιουργία νέων τρόπων διαχείρισης των επιχειρηματικών σχέσεων και νέων 

μοντέλων επιχειρηματικότητας στην εξελισσόμενη ψηφιακή οικονομία» (Ζουγανέλη, 

2009).  

 

3.4 Εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού Χρηματοοικονομικού Περιβάλλοντος 

3.4.1 Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται όταν μια επιχείρηση θέλει να λάβει μία απόφαση.  
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Αυτό γίνεται μέσω της ανάλυση

είναι τα Δυνατά και Αδύναμα

περιβάλλοντος της επιχείρησης

 

Όπως δηλώνει και η λέξη 

 

Strengths    
Weaknesses    
Opportunities               
Threats    
 
Τα δυνατά και αδύνατα 

πόρους μιας επιχείρησης

προσωπικού και στελεχών,

επιχείρησης κ.λπ.).  

 

Οι ευκαιρίες και οι απειλές

οποίες η επιχείρηση θα πρέπει

να τις προσαρμόσει όπου

ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον,

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERNAL

EXTERNAL
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ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

Αδύναμα σημεία, καθώς και στην ανάλυση του

επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες και οι Απειλές. 

 SWOT η  οποία προκύπτει από τις αγγλικές 

 δυνατά σημεία,   Εσωτερικό Περιβάλλον
 αδύνατα σημεία,   Εσωτερικό Περιβάλλον
            ευκαιρίες,    Εξωτερικό Περιβάλλον
 απειλές.   Εξωτερικό Περιβάλλον

 σημεία προκύπτουν από τους εσωτερικούς

επιχείρησης (π.χ. χρηματοοικονομική κατάσταση,

στελεχών, τεχνογνωσία, λοιπές ιδιότητες και χαρακτηριστικά

απειλές αποτελούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος

πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές

όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων 

περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών,

Εικόνα 7 : Ανάλυση SWOT (1)  

• STRENGTHS
• WEAKNESSESINTERNAL

• OPPORTUNITIES
• TREATSEXTERNAL
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επιχείρησης που 

του εξωτερικού 

 

 λέξεις:  

Εσωτερικό Περιβάλλον 
Εσωτερικό Περιβάλλον 
Εξωτερικό Περιβάλλον 
Εξωτερικό Περιβάλλον 

εσωτερικούς διαθέσιμους 

κατάσταση, ικανότητες 

χαρακτηριστικά της 

περιβάλλοντος τις 

αυτές ή ακόμα και 

 ανταγωνιστών, 

αγορών, κλπ.). 
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Η ανάλυση SWOT για τη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων  βασίζεται στα 
εξής στοιχεία  : 
 
Δυνάμεις: 

 δυναμική λειτουργία επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη στρατηγική της 

εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης 

 αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και επιχορηγήσεων 

 χαμηλό κόστος εφαρμογής νέων τεχνολογιών 

 δημιουργία νέων προϊόντων  

 νέες οικονομικές συνθήκες αξιοποίησης τους 

 υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 

Αδυναμίες: 
 απουσία μακροχρόνιου σχεδιασμού 

 έλλειψη καθορισμένου σχεδιασμού υλοποίησης τους 

 γραφειοκρατικές διαδικασίες 

 αθέμιτος ανταγωνισμός ως προς την τιμολογιακή πολιτική 

 έλλειψη ρευστότητας 

 ύπαρξη φτωχών ευρυζωνικών υποδομών 

 αποτρεπτικές συνθήκες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  

 
Ευκαιρίες 

 διείσδυση σε διεθνείς αγορές 

 αλλαγή κουλτούρας  

 αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες 

 νέοι κοινοτικοί πόροι 

Απειλές: 
 λειτουργικός ρόλος κράτους και επιδοτήσεων 

 έντονη πίεση από διεθνή ανταγωνισμό 

 εσωστρεφής χαρακτήρας εγχωρίων επιχειρήσεων 

 υψηλό κόστος λειτουργίας 

 
Η SWOT για ένα θέμα, δεν αποτελεί μια πλήρη μελέτη αλλά ένα χρήσιμο και 
απαραίτητο μέσο για την προκαταρτική εξέταση και για μια πρώτη εξαγωγή  
συμπερασμάτων. 
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3.4.2 Ανάλυση  PEST 
 
Η προσαρμογή μιας σύγχρονης επιχείρησης στις μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος προϋποθέτει την μελέτη, ανάλυση και αντιμετώπιση των πολιτικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων. Η ανάλυση των παραπάνω 

παραμέτρων είναι πολύ βασική για

μέσα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι γνωστή ως 

PEST analysis. Στα Ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως εξωτερική μακρο 

ανάλυση.(Θερίου Ν., 2005).

 
 Η ανάλυση PEST αναλύει:

Political   
Economical   
Social    
Technological   

 

 

 

• SOCIAL 
FACTOR
S

• POLITIC
AL 
FACTOR
S

Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων και η εφαρμογή και υιοθέτηση τους στο 
σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Παναγιωτίδου Χρ. Ελένη

Εικόνα 8 : Ανάλυση SWOT (2)  

 

Η προσαρμογή μιας σύγχρονης επιχείρησης στις μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος προϋποθέτει την μελέτη, ανάλυση και αντιμετώπιση των πολιτικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων. Η ανάλυση των παραπάνω 

παραμέτρων είναι πολύ βασική για την ανάπτυξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων 

μέσα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι γνωστή ως 

PEST analysis. Στα Ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως εξωτερική μακρο 

ανάλυση.(Θερίου Ν., 2005). 

Η ανάλυση PEST αναλύει: 
 Το Πολιτικό περιβάλλον  
 Το Οικονομικό περιβάλλον  
 Το Κοινωνικό περιβάλλον  
 Το Τεχνολογικό περιβάλλον 

Εικόνα 9 : Ανάλυση PEST 
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Η προσαρμογή μιας σύγχρονης επιχείρησης στις μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος προϋποθέτει την μελέτη, ανάλυση και αντιμετώπιση των πολιτικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων. Η ανάλυση των παραπάνω 

την ανάπτυξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων 

μέσα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι γνωστή ως  

PEST analysis. Στα Ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως εξωτερική μακρο – 
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Το πολιτικό περιβάλλον αφορά την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε μία χώρα 

και έχει σχέση με το πολιτικό γίγνεσθαι το οποίο μπορεί να ασκήσει επιρροή σε μία 

επιχείρηση. Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στις οικονομικές συνθήκες, 

δημόσιες και ιδιωτικές, που επικρατούν σε μία χώρα και ασκούν επιρροή στις 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στην χώρα αυτή. Το κοινωνικό αφορά το σύνολο των 

συνθηκών που επικρατούν και σχετίζονται με την κοινωνία, τον τρόπο ζωής των 

μελών της και παράγουν δυνάμεις επηρεασμού των επιχειρήσεων. Το τεχνολογικό 

περιβάλλον αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα ανάπτυξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, δεδομένου ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας 

και της οικονομίας. (Γούλιας, 2017). 

 

Κανένα από τα παραπάνω περιβάλλοντα δεν θα πρέπει να θεωρείται σημαντικότερο 

έναντι του άλλου, καθώς όλα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία μίας 

επιχείρησης 

 
Είναι σαφές, κατά συνέπεια, ότι η αποτελεσματική χρήση  της τεχνολογίας, σε 

συνδυασμό με τη σωστή ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων που προέρχονται 

από έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη λύση 

των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην 

ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας των τοπικών κοινωνιών, τονώνοντας με τον 

τρόπο αυτό τις εθνικές και τοπικές οικονομίες (Spanos, 2004).  Με απώτερο στόχο  

την κερδοφορία των επιχειρήσεων, την παροχή ποιοτικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

στο καταναλωτικό κοινό, τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την επίδειξη εταιρικής 

ευθύνης και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους, οι σύγχρονες επιχειρήσεις προχωρούν, 

λοιπόν, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των πληροφοριακών 

συστημάτων, η λειτουργικότητα των οποίων θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί στη 

συνέχεια.   

 

Κεφάλαιο 4 

Τα πληροφοριακά συστήματα στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον. 

4.1 Πληροφοριακά συστήματα 

 

Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας επιβάλλει την εφαρμογή καινοτόμων 

μεθόδων σε όλους τους τομείς δράσης της και την εφαρμογή πρακτικών, που θα 
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αναβαθμίσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και θα διευκολύνουν την 

καθημερινότητα κάθε πολίτη. Στην σημερινή εποχή, η πίεση για αλλαγές και 

εκσυγχρονισμό στον χώρο της οικονομίας εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Οι νέες 

συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για 

βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  στον χώρο αυτό. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται ο επανασχεδιασμός των 

πρακτικών λειτουργίας, οργάνωσης και δομής τους. Επίσης, οι εμπλεκόμενοι στον 

χώρο του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος επιδιώκουν την 

αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής στον χώρο της οικονομίας, με απώτερο 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της. 

Η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, η ικανότητα επεξεργασίας τεράστιων όγκων 

δεδομένων και η ευελιξία των σύγχρονων τερματικών συσκευών, μπορούν να 

δημιουργήσουν το απαραίτητο  περιβάλλον για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων,  

χρήσιμων και, σε πολλές περιπτώσεις, κρίσιμων εφαρμογών στήριξης λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, με την απαιτούμενη ταυτόχρονα μείωση του κόστους. 

Η προσπάθεια αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων επιβεβαιώνει το 

ενδιαφέρον για ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών, που επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

του στην αποτελεσματική ικανοποίηση των στόχων των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτικών αναγκών. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να προωθήσουν 

τη συνεχή παρακολούθηση όλων των διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων και 

να προσαρμόζονται στις προκλήσεις της εποχής μας και στις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες των καταναλωτών. 

Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας ή τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠΕ, 

αγγλ. IT ή ICT) είναι το σύνολο των επαγγελματικών χώρων, οι οποίοι σχετίζονται με 

τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση 

υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων για εφαρμογές λογισμικού και υλικό 

υπολογιστών. 

 

4.1.1 Είδη Πληροφοριακών συστημάτων 

Τα επαγγέλματα των τεχνολογιών της πληροφορίας, τα οποία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη ανάπτυξη στην εποχή μας, βασίζονται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

συντήρηση προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με στόχο την παραγωγή, 

αποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση πληροφοριών κάθε τύπου. Στις τεχνολογίες 

της πληροφορίας συγκαταλέγεται και η βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού, ως 

διακριτό υποσύνολο. Ουσιαστικά, με τον όρο  <<τεχνολογία της πληροφορίας>> 

αναφέρονται τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, 
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καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά έργα που αφορούν προϊόντα πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. 

 Στο πλαίσιο αυτό στον χώρο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται τα 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποτελούν συστήματα των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, τα οποία διευκολύνουν την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, μεταβάλλοντας όχι μόνο τις σχέσεις τους με το 

περιβάλλον αλλά και με τα ίδια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 

εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουρ

διάφορων στόχων και λήψης των αποφάσεων. Ουσιαστικά τα πληροφοριακά 

συστήματα αφορούν <<ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, τα οποία 

συλλέγουν ή ανακτούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορί

που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό>>. Με τον 

τρόπο αυτό σημαντική θεωρείται η επιρροή τους στη λήψη των αποφάσεων και στην 

αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών (

 

Στον χώρο των επιχειρήσεων τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται στους 

εξής τομείς:   

1) Στρατηγικό επίπεδο

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

2) Διοικητικό επίπεδο

διευθυντικά στελέχη.

3) Λειτουργικό επίπεδο 

λειτουργιών. 

4) Επίπεδο γνώσης 

επιχείρησης. 

              Εικόνα 10: Τομείς
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καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά έργα που αφορούν προϊόντα πληροφορικής και 

Στο πλαίσιο αυτό στον χώρο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται τα 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποτελούν συστήματα των Ηλεκτρονικών 

πολογιστών, τα οποία διευκολύνουν την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, μεταβάλλοντας όχι μόνο τις σχέσεις τους με το 

περιβάλλον αλλά και με τα ίδια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 

εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τον τρόπο σχεδιασμού των 

διάφορων στόχων και λήψης των αποφάσεων. Ουσιαστικά τα πληροφοριακά 

συστήματα αφορούν <<ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, τα οποία 

συλλέγουν ή ανακτούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορί

που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό>>. Με τον 

τρόπο αυτό σημαντική θεωρείται η επιρροή τους στη λήψη των αποφάσεων και στην 

αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών (Laudon, 2006).

Στον χώρο των επιχειρήσεων τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται στους 

Στρατηγικό επίπεδο : υποστήριξη επιχειρησιακής στρατηγικής για επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

ό επίπεδο : υποστήριξη επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων

διευθυντικά στελέχη. 

Λειτουργικό επίπεδο : υποστήριξη καθημερινών διαδικασιών και 

Επίπεδο γνώσης : υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού της 

Εικόνα 10: Τομείς πληροφοριακών συστημάτων.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ
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καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά έργα που αφορούν προϊόντα πληροφορικής και 

Στο πλαίσιο αυτό στον χώρο των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται τα 

πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποτελούν συστήματα των Ηλεκτρονικών 

πολογιστών, τα οποία διευκολύνουν την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, μεταβάλλοντας όχι μόνο τις σχέσεις τους με το 

περιβάλλον αλλά και με τα ίδια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.  Ενώ, επίσης, 

γίας τους αλλά και τον τρόπο σχεδιασμού των 

διάφορων στόχων και λήψης των αποφάσεων. Ουσιαστικά τα πληροφοριακά 

συστήματα αφορούν <<ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων, τα οποία  

συλλέγουν ή ανακτούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες 

που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό>>. Με τον 

τρόπο αυτό σημαντική θεωρείται η επιρροή τους στη λήψη των αποφάσεων και στην 

, 2006). 

Στον χώρο των επιχειρήσεων τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται στους 

: υποστήριξη επιχειρησιακής στρατηγικής για επίτευξη 

: υποστήριξη επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων για τα 

: υποστήριξη καθημερινών διαδικασιών και 

: υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού της 
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Καθένα από τα παραπάνω επίπεδα καλύπτει και υποστηρίζει διαφορετικές 

ανάγκες της επιχείρησης, Ο Γιαγλής (2009) αναφέρει << ότι για να μπορέσουμε 

να καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα επιχειρηματικά 

πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν την λειτουργία των σύγχρονων 

επιχειρήσεων, πρέπει να σκεφτούμε ποιες μπορεί να  είναι οι πληροφοριακές 

ανάγκες μιας επιχείρησης >>, 

 

Πιο συγκεκριμένα τα πληροφοριακά συστήματα χωρίζονται σε: 

 Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (management information systems, MIS):  

Συστήματα πληροφοριών στο διοικητικό επίπεδο ενός οργανισμού, τα οποία 

υποστηρίζουν κυρίως λειτουργίες προγραμματισμού, ελέγχου και λήψης 

αποφάσεων και εκδίδουν τακτικές συνοπτικές αναφορές και αναφορές 

αποκλίσεων. 

 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision – support systems, DSS): 

Συστήματα πληροφοριών στο διοικητικό επίπεδο ενός οργανισμού, τα οποία 

συνδυάζουν δεδομένα και εξελιγμένα αναλυτικά μοντέλα ή εργαλεία 

ανάλυσης δεδομένων για να υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων σε έκτακτα  

θέματα. 

 Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems, 

TPS): Μηχανογραφημένα συστήματα τα οποία εκτελούν και καταγράφουν τις 

τρέχουσες καθημερινές συναλλαγές που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξυπηρετούν το λειτουργικό επίπεδο του 

οργανισμού. 

 Συστήματα γνώσης (knowledge work systems, KWS):  

Συστήματα πληροφοριών που βοηθάνε το εξειδικευμένο προσωπικό στη 

δημιουργία και αφομοίωση νέας γνώσης στον οργανισμό. 

 Συστήματα γραφείου (office systems):  

Συστήματα υπολογιστών, όπως επεξεργαστές κειμένου, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και συστήματα προγραμματισμού, τα οποία έχουν, σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων γραφείου. 
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Εικόνα 11: Είδη πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα, λοιπόν, αποτελούν <<μία ειδική κατηγορία 

συστήματος, του οποίου τα στοιχεία είναι άνθρωποι, διαδικασίες και μηχανήματα 

που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για να επεξεργαστούν δεδομένα και να 

παρέχουν πληροφορία στο χρήστη. Είναι, δηλαδή, αυτό το λειτουργικό μέρος που 

επεξεργάζεται δεδομένα από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκησή της έτσι ώστε να ληφθούν 

έγκαιρα σωστές και έγκυρες αποφάσεις>>. 

Ουσιαστικά, τα πληροφοριακά συστήματα αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της ροής 

των διάφορων επιχειρήσεων και θεωρούνται απαραίτητα, κυρίως, για τη διευκόλυνση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Τα ιδιαίτερα στοιχεία των πληροφοριακών 

συστημάτων είναι τα εξής: 

1)  Συλλογή δεδομένων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν οι 

απαιτούμενες πληροφορίες. 

2) Αποθήκευση δεδομένων με διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου να 

μπορούν να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν, όταν αυτό χρειαστεί. 

3) Επεξεργασία δεδομένων και υλοποίηση όλων των διαδικασιών για την 

αποτελεσματική διαχείριση τους. 

4) Παρουσίαση της πληροφορίας, με τρόπο που καλύπτει τις ανάγκες των 

ατόμων που τις διαχειρίζονται. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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4.1.2 Λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων

Η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται στην ενεργοποίηση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, Τα συγκεκριμένα συστήματα λειτουργούν με τα εξής μέσα:

 Λογισμικό , το οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή επεξεργασμένων 

δεδομένων, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

χρηστών. 

 Υλικό –Περιφερειακό , δίνοντας έμφ

εργαλείων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι εκτυπωτές, οι οποίοι 

λειτουργούν σε περιφερειακό έδρανο.

 Βάση δεδομένων , η οποία αφορά μία 

τα οποία επεξεργάζονται με τη βοήθεια λογισμικού

 Τεκμηρίωση , αναφέρεται σε γραπτές οδηγίες για τη λειτουργία των διαφόρων 

επιχειρήσεων. 

 Διαδικασίες , είναι όλες οι κινήσεις που απαιτούνται.

 Ανθρώπινο δυναμικό , καθορίζει με βάση τις ανάγκες του τον τρόπο 

σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων.

 

 

                                Εικόνα 12

 

Σε γενικές γραμμές <<Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι

διασυνδεδεμένες συσκευές, εφαρμογές και πόρου
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Πληροφοριακών συστημάτων 

Η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται στην ενεργοποίηση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, Τα συγκεκριμένα συστήματα λειτουργούν με τα εξής μέσα:

Λογισμικό , το οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή επεξεργασμένων 

δεδομένων, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

Περιφερειακό , δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση τεχνολογικών 

εργαλείων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι εκτυπωτές, οι οποίοι 

λειτουργούν σε περιφερειακό έδρανο. 

Βάση δεδομένων , η οποία αφορά μία <<οργανωμένη συλλογή δεδομένων, 

τα οποία επεξεργάζονται με τη βοήθεια λογισμικού>>. 

Τεκμηρίωση , αναφέρεται σε γραπτές οδηγίες για τη λειτουργία των διαφόρων 

Διαδικασίες , είναι όλες οι κινήσεις που απαιτούνται. 

Ανθρώπινο δυναμικό , καθορίζει με βάση τις ανάγκες του τον τρόπο 

σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων. 

Εικόνα 12: Πόροι πληροφοριακού συστήματος.  

Σε γενικές γραμμές <<Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο από 

διασυνδεδεμένες συσκευές, εφαρμογές και πόρους. Η  αρχιτεκτονική είναι ένα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΥΛΙΚΟ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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Η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται στην ενεργοποίηση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, Τα συγκεκριμένα συστήματα λειτουργούν με τα εξής μέσα: 

Λογισμικό , το οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή επεξεργασμένων 

δεδομένων, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

αση στην αξιοποίηση τεχνολογικών 

εργαλείων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι εκτυπωτές, οι οποίοι 

οργανωμένη συλλογή δεδομένων, 

Τεκμηρίωση , αναφέρεται σε γραπτές οδηγίες για τη λειτουργία των διαφόρων 

Ανθρώπινο δυναμικό , καθορίζει με βάση τις ανάγκες του τον τρόπο 

 

ένα σύνολο από 

ς. Η  αρχιτεκτονική είναι ένα 
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μοντέλο που ορίζει τη δομή, τη συμπεριφορά και τις όψεις ενός πληροφοριακού 

συστήματος. Οι κυριοτέρες λειτουργίες μιας επιχείρησης, οι οποίες εστιάζονται στην 

χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αφορούν τον τρόπο σχεδιασμού των 

πωλήσεων, της παραγωγής, του μάρκετινγκ, των ανθρωπίνων πόρων και του 

λογιστηρίου>>. (Jaakkola, 2010) 

Είναι σαφής, λοιπόν, ο σημαντικός ρόλος εφαρμογής των πληροφοριακών 

συστημάτων στον χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων για την ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού τους περιβάλλοντος.Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα αναλυθούν οι 

παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή και την αξιοποίηση 

τους. 

 

4.2 Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 

Το άνοιγμα των αγορών και η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών που 

προωθείται λόγω της παγκοσμιοποίησης οδηγούν στον εκσυγχρονισμό του 

σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, διευρύνοντας τους παράγοντες που 

οδηγούν στην εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. Η παρουσίαση και η 

αξιολόγηση των παραγόντων αυτών μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση του 

τρόπου εφαρμογής και υιοθέτησης τους αλλά και τις δυσκολίες, που μπορούν να 

ανακύψουν από τη λανθασμένη αξιοποίηση τους. 

 

 Σε γενικές γραμμές, όμως, είναι οι νέες συνθήκες που επικρατούν στον τρόπο 

διαμόρφωσης της σύγχρονης οικονομίας και των σύγχρονων αγορών και 

διευκολύνουν την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, διευρύνοντας τις 

ευκαιρίες εφαρμογής και υιοθέτησης τους. Ο περιορισμός της ανάγκης πλέον της 

φυσικής παρουσίας, σε συνδιασμό με την ελεύθερη διακίνηση των προιόντων και 

των ανθρώπων, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες για την εφαρμογή τους  

και την επιτυχή διαχείριση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν τον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, επίσης, στη διάχυση της πληροφορίας και στις 

νέες πρακτικές διαχείρισής της, με αποτέλεσμα << η αξία της επιχείρησης να μην 

περιορίζεται στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της αλλά να επεκτείνεται και σε άυλα,  

όπως το ανθρώπινο δυναμικό, οι ιδέες και η στρατηγική συσσώρευση 

πληροφοριακών αγαθών>> (Στυλιάδη, 2009).Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς πιθανή επιλογή 

προσκόλλησης στις παλιές τεχνολογίες και στους παραδοσιακούς τρόπους 
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λειτουργίας θα οδηγήσει στην απαξίωση του ρόλου τους,στην υποβάθμιση του 

ενδιαφέροντος των καταναλωτών και στη μείωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματός τους. 

 

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

οδηγούν στη διεθνοποίηση της αγοράς και στην επιλογή των περισσότερων 

επιχειρήσεων να διεισδύσουν σε νέες αγορές, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους 

και μεταφέροντας την τεχνογνωσία, τα κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναμικό. 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η επιλογή της στρατηγικής διεθνοποίησης βασίζει την 

αποτελεσματικότητα της στην αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, τα 

οποία μπορούν να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μειώνοντας τις 

αποστάσεις. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών με 

μαζικό τρόπο και η επιστημονική οργάνωση του νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής των πληροφοριακών 

συστημάτων και την προσαρμογή των σύγχρονων επιχειρήσεων στις νέες 

προκλήσεις και απαιτήσεις. Σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος της ανάπτυξης της 

βιομηχανίας της πληροφορικής, η οποία βασίζεται στην παραγωγή υλικού 

υπολογιστών και στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και του λογισμικού. 

 

Στο πλάισιο αυτό κινείται και η πληροφοριοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία 

καθιστά αναγκαία την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, μεταβάλλοντας τον τρόπο 

λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών. 

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι κρατικές δαπάνες, αυξάνεται η παραγωγικότητα 

και εκσυγχρονίζονται οι καταναλωτικές συνήθειες. 

 

Πλέον, τα πληροφοριακά συστήματα και οι νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται από τις 

περισσότερες επιχειρήσεις, με βάση τις μεταβολές των αγορών και των προσδοκιών 

των καταναλωτών αλλά και των συνεχών αλλαγών, που επιφέρει  η 

παγκοσμιοποίηση (Eisenhardt, 2002). Όμως, η εφαρμογή τους από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος αλλά και για τη λειτουργία τους ως τεχνολογικά  

εργαλεία επιβίωσης(Eardley, Powell & Avison, 1997). Η μετατροπή τους σε 

τεχνολογικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης καθορίζεται ουσιαστικά από τις 

στρατηγικές επιλογές των νέων επιχειρήσεων για τον τρόπο εφαρμογής και 

υιοθέτησης τους. 
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Είναι σαφές, επίσης, ότι τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν << αδιαμφισβήτητο 

μέσο απόκτησης και διατήρησης στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 

κατά συνέπεια αναγωγής του οργανισμού ή της επιχείρησης σε ένα ανώτερο επίπεδο 

αφού ανεξάρτητα από την οικονομική της δύναμη και το μέγεθος αποκτά τη δύναμη 

να επηρεάζει τις εξελίξεις και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από άλλες 

οικονομικές μονάδες>> (Στυλιάδη, 2009). 

Σε γενικές γραμμές οι σημαντικότεροι παράγοντες κυριαρχίας των πληροφοριακών 

συστημάτων στον χώρο των επιχειρήσεων είναι οι εξής:  

 Τάση για εκπαίδευση και μάθηση 

 Διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης εξωτερικών πληροφοριών 

 Συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών 

 Διευκόλυνση ελέγχου και διοίκησης  

 Διεύρυνση μηχανισμών ικανοποίησης νέων αναγκών επιχειρήσεων  

(Καρδιασμένος, 2008). 

 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, κατανοούμε ότι η επιλογή της αξιοποίησης των 

πληροφοριακών συστημάτων στον  χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων και 

χρηματοοικονομικών οργανισμών ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη τάση 

αξιοποίησης τους, με απώτερο στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση 

του κόστους, την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος και την παροχή 

εκσυγχρονισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί 

και θα αξιολογηθεί ο ρόλος τους στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του 

σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. 

 

4.3 Πληροφοριακά συστήματα σε σύγχρονες επιχειρήσεις 

Μπορεί να παρουσιάστηκαν οι λόγοι ενίσχυσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων με 

τα πληροφοριακά συστήματα, όμως, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ρόλο 

τους και στη σημασία τους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τρόπου 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην επιτυχή διαχείριση των διαφόρων προκλήσεων 

της εποχής μας και στην αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων στρατηγικών 

επιλογών τους. Η δεκαετία του 1960 ήταν αυτή που δημιούργησε τις προϋποθέσεις 

για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστημάτων, εκσυγχρονίζοντας  τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων (Alkami & Caranana, 2012). 
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Η λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων εντοπίζεται στη δυνατότητα 

συνδυασμού τους και με τα υπόλοιπα συστήματα των επιχειρήσεων, δίνοντας 

έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά τους και στην ανάγκη σχεδιασμού των 

μηχανισμών διευκόλυνσης της αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα τους να διαχειριστούν με επιτυχή 

τρόπο τις εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων.  

 

Επιπλέον, η αξιοποίηση τους οδηγεί στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και στην βιώσιμη ανάπτυξη τους (Ψωμάς, 2012). 

Σημαντικός, όμως, θεωρείται ο ρόλος τους στη διαχείριση των διαφόρων 

πληροφοριών στα διάφορα επίπεδα των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα σημαντικός είναι 

ο ρόλος τους στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς, 

σημαντική είναι η συμβολή τους στη μείωση του κόστους, διευκολύνοντας τη χρήση 

λιγότερων πόρων με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων δίνεται η δυνατότητα της διεύρυνσης 

ευκαιριών συνεργασίας των εργαζομένων και της συμμετοχής τους σε  εικονικές 

ομάδες. Είναι σαφές ότι ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας, καθώς οδηγούν στην περιορισμένη ανάγκη της 

ανθρώπινης παρέμβασης. Η αξιοποίηση των ακριβών ροών πληροφοριών αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για τον περιορισμό των δαπανών, που απαιτούνται για τις 

διάφορες συναλλαγές και την αντιπροσώπευση. Η εφαρμογή τους οδηγεί και στην 

εξοικονόμηση χρόνου και στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών.  Σημαντική, όμως, θεωρείται η εφαρμογή τους και στη 

χρηματοοικονομική και λογιστική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση, λοιπόν, πρέπει να δοθεί στην επιτυχή διαχείριση των οικονομικών 

πόρων των επιχειρήσεων. Επίσης, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

ταμειακών ροών,  «μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα και να μειώσουν τα λειτουργικά 

κόστη , ενισχύοντας έτσι την καθαρή θέση του οργανισμού και την ανταγωνιστική 

δύναμη της επιχείρησης» (Χύτης, 2014).  

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται σημαντική η δυνατότητα τους, να οδηγήσουν σε 

αποτελεσματικό έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν την αποδοτικότητα 

επενδυτικών κινήσεων των επιχειρήσεων.  
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Επιπλέον, η αξιοποίηση των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων  είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την ηγεσία των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό της, τους 

προμηθευτές της αλλά και το καταναλωτικό κοινό. Ουσιαστικά, η συμβολή τους είναι 

σημαντική στην παροχή και στη διαχείριση των διαφόρων πληροφοριών  με τρόπο 

που διευκολύνει την επιτυχή υλοποίηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων 

(Soudani, 2012). Στο πλαίσιο αυτό είναι εμφανής η λειτουργικότητα τους στη λήψη 

αποφάσεων, που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο της διοίκησης των σύγχρονων 

επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών και κατά συνέπεια 

διευκολύνουν την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας τους και την υλοποίηση των 

στόχων τους (Salehi et al, 2010).  

 

Όπως ήδη επισημάνθηκε , στόχος των πληροφοριακών συστημάτων είναι η 

ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 

πέρα από τη λογιστική τους σημασία αλλά και από όλα όσα ήδη επισημάνθηκαν, ο 

ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαχείριση με αυτοματοποιημένο τρόπο 

της διαδικασίας των παραγγελιών, στον περιορισμένο αριθμό  αποθεμάτων και στον  

αναβαθμισμένο προγραμματισμό των ποικίλων διαδικασιών και δράσεων των 

σύγχρονων επιχειρήσεων (Azad et al, 2012). Μειώνουν, επίσης, το κόστος 

αποθήκευσης των διαφόρων προϊόντων, οδηγούν σε αμεσότερη διακίνηση των 

διαφόρων προϊόντων και διευκολύνουν την επικοινωνία χώρων και χρηστών στις 

επιχειρήσεις. Με το ολοκληρωμένο λογισμικό τους οδηγούν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και στη σωστή ιεράρχηση των 

διαφόρων προτεραιοτήτων.  

 

Σημαντικός θεωρείται, επίσης, ο ρόλος τους και στον εσωτερικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων, διερευνώντας το αν η αξιοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων 

εφαρμόζεται με βάση τους στόχους που θέτουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι 

έλεγχοι που προωθούνται αναφέρονται στα εξής : 

 

 Διασφάλιση ποιοτική λειτουργίας 

 Εσωτερικός έλεγχος 

 Δράσεις με στόχο τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των δυνητικών 

κινδύνων 

 Υιοθέτηση διαφόρων πολιτικών και υλοποίηση διαδικασιών 

 Σχεδιασμός στρατηγικών (Τσίλη, 2013) 
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Στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι που ασκούνται δημιουργούν ένα αξιόπιστο λειτουργικό 

περιβάλλον, επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να αξιοποιηθούν 

για την αποτελεσματική συνεργασία δεδομένων, διαδικασιών και ανθρώπινου 

δυναμικού. Ο ρόλος τους επικεντρώνεται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 

στο μάρκετινγκ, στην παραγωγική διαδικασία, στις πωλήσεις και τις προμήθειες. 

 

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα καλύπτουν τις 

ανάγκες της σταθερής δομής και οργάνωσης μίας επιχείρησης, διευρύνοντας τους 

μηχανισμούς αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Επιπλέον, προωθούν τη 

διαμόρφωση διεπιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών, εκσυγχρονίζοντας και 

αναβαθμίζοντας τον τρόπο διοίκησης τους. Ταυτόχρονα σε τεχνολογικό επίπεδο, 

παρατηρείται ένας ομοιόμορφος τρόπος λειτουργίας, που οδηγεί στην εξοικονόμηση 

χρόνου και στη βελτίωση των μηχανισμών διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων 

και των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Πέρα από αυτά όμως, οδηγούν στην 

υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών λειτουργιών αλλά και πρακτικών, που εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στο καταναλωτικό κοινό, με βάση τις προσδοκίες και τις ανάγκες 

τους.  

 

Τέλος, τα πληροφοριακά συστήματα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη 

συγκέντρωση και την παροχή των διαφόρων πληροφοριών με επιτυχή και 

συστηματικό τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του 

περιβάλλοντος τους και στην εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ σημαντική 

θεωρείται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων η στρατηγική οργάνωση και η 

αποτελεσματική διοίκηση του κλάδου των πληροφοριακών συστημάτων (Monk & 

Wagner, 2009).  

 

Κεφάλαιο 5 

Η Εφαρμογή και υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων 

5.1 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

Για την κατανόηση, του ιδιαίτερου ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων θεωρείται 

σημαντική η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής τους, προκειμένου να 

χαρακτηρισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αλλά και η διαφοροποίηση που 

παρατηρείται ανάμεσα στα διάφορα είδη των πληροφοριακών συστημάτων. Αρχικά 
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πρέπει να επισημανθεί ότι για τη δημιουργία των πληροφοριακών συστημάτων, 

απαιτούνται οι παρακάτω διαδικασίες : 

 ανάλυση συστήματος 

 σχεδιασμός συστήματος 

 προγραμματισμός 

 δοκιμές  

 μετατροπή 

 παραγωγή  

 συντήρηση 

 

Ανάλυση συστήματος 

Αφορά τη διαδικασία που βασίζεται στη διερεύνηση, την κατανόηση και την 

αξιολόγηση των διαφόρων προβλημάτων, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις. Μέσω της ανάλυσης του συστήματος προωθείται μία μελέτη 

σκοπιμότητας, η οποία διευκολύνει την εύρεση λύσεων για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και προσδιορίζει τους τεχνολογικούς και τους υλικούς 

πόρους αλλά και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων προβλημάτων 

 

Σχεδιασμός συστήματος 

Για τον επιτυχή σχεδιασμών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, δίνεται έμφαση 

στη διαχειριστική, τεχνολογική και οργανωτική διερεύνηση του θέματος, έτσι ώστε να  

 

προωθηθεί ο σωστός σχεδιασμός του ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστημάτων. Η σωστή εφαρμογή τους καθιστά, επίσης, αναγκαία τη 

συμμετοχή των ίδιων των χρηστών.  

 

Προγραμματισμός  

Αφορά τη διαδικασία «μετατροπής του σχεδιασμένου συστήματος σε κώδικα με 

λογισμικό που να καλύπτει τις ανάγκες του συστήματος και τη σιγουριά  ότι το 

λογισμικό είναι φιλικό προς το χρήστη αλλά και συμβατό με το υπάρχον σύστημα» 

 

Δοκιμή 

Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία υλοποιείται με διαφορετικές μορφές και έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματική εφαρμογή τους στη λειτουργία των 

συστημάτων στον χώρο των επιχειρήσεων. Κύρια στοιχεία της είναι ο έλεγχος και η 



Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων και η εφαρμογή και υιοθέτηση τους στο 
σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

Παναγιωτίδου Χρ. Ελένη 

 42      
 

δοκιμασία όλων των διαδικασιών , προκειμένου  να αποτραπούν πιθανές 

δυσλειτουργίες 

 

Μετατροπή  

Αναφέρεται στις διαφορετικές μορφές ανανέωσης του παλιού συστήματος, η 

ανανέωση ή μετατροπή των παλιών συστημάτων μπορούν να γίνουν είτε με πιλοτική 

δοκιμή, είτε με σταδιακή προσέγγιση αλλά και με απευθείας αλλαγή ή παράλληλη 

στρατηγική. Όμως, δίνεται έμφαση και στη συστηματική και κατάλληλη επιμόρφωση 

του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να 

αξιοποιήσουν σωστά τα διάφορα συστήματα υγείας. 

 

Μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των διαδικασιών το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πληροφοριακών 

συστημάτων, τα οποία αφορούν το λογισμικό, το υλικό, τους ανθρώπους αλλά και τις 

διαδικασίας. Οι τέσσερις αυτές παράμετροι είναι αυτές που ρυθμίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας τους αλλά και την αποτελεσματικότητα τους και την υλοποίηση των 

στόχων που θέτει η εφαρμογή τους. Πρόκειται, λοιπόν,  για διαδικασίες οι οποίες 

υλοποιούνται  είτε ταυτόχρονα είτε ξεχωριστά και που  θεωρούνται ιδιαίτερα 

σημαντικές για την αποτελεσματική εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις 

διάφορες λειτουργίες των επιχειρήσεων.  

 

Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων 

Τα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο των επιχειρήσεων διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες : 

 Διοικητικά Συστήματα Πληροφόρησης 

 Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης 

 Συστήματα Διεπιχειρησιακού Σχεδιασμού 

 Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης 

 Συστήματα Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού 

 Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών 

 Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης 

 Συστήματα αυτοματοποίησης Γνώσης 

 

Εκτός από αυτά τα είδη πληροφοριακών συστημάτων , έμφαση δίνεται και στα 

Επιχειρησιακά Συστήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της στρατηγικής 

επιλογής των περισσότερων επιχειρήσεων να διεισδύσουν σε νέες αγορές και να 
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υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της στρατηγικής της διεθνοποίησης. Μέσω των 

συστημάτων αυτών διευκολύνεται ο έλεγχος όλων των διαδικασιών και λειτουργιών 

των επιχειρήσεων στις διαφορετικές περιοχές δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, 

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής : 

 Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων 

 Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης 

 Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Συστήματα ERP 

Για την κατανόηση του ρόλου και της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων, 

πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος υιοθέτησης τους από τις διάφορες επιχειρήσεις και για 

τον λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συστημάτων ERP. Ένα σύστημα ERP αναφέρεται στην ικανοποίηση όλων των 

επιχειρησιακών λειτουργιών από πακέτα εφαρμογών τα οποία μπορούν άμεσα να 

υλοποιηθούν, ενώ, επίσης, «παρέχει ολοκληρωμένες πληροφοριακές λύσεις 

προκειμένου να γίνει καλύτερη και πιο αποδοτική διαχείριση και προγραμματισμός 

των πόρων και δίνει ακόμα τη δυνατότητα στον οργανισμό να λειτουργεί µε την 

καθοδήγηση των πληροφοριών που δέχεται από το εσωτερικό και το εξωτερικό 

περιβάλλον» (Τσίλη, 2013).  

 

Η αξιοποίηση του βασίζεται στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και ενίσχυσης της συνεργασίας των διαφόρων τμημάτων των 

επιχειρήσεων. και διευκολύνει τη λειτουργία των διαφόρων δραστηριοτήτων τους σε 

καθημερινό επίπεδο. Οι κυριότεροι λόγοι εφαρμογής τους αφορούν τον περιορισμό 

των αποθεμάτων, και την παρακολούθηση των καταναλωτών και του περιεχομένου 

αλλά και της ποσότητας των παραγγελιών τους. Επίσης, διευκολύνουν τον ταχύ και 

τυποποιημένο τρόπο ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς σημαντική 

θεωρείται και η εφαρμογή τους για τον τυποποιημένο τρόπο διαχείρισης του 

ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων αλλά και για την προώθηση της 

οικονομικής πληροφόρησης με ενιαίο τρόπο. (Τσίλη, 2013).  

 

Συστήματα Γεωγραφικών Δεδομένων 

Στόχος της εφαρμογής τους είναι η διαχείριση συνδεομένων δεδομένων και 

ιδιοτήτων. Έχουν ψηφιακό χαρακτήρα και επιδιώκουν να επεξεργαστούν διάφορες 

συνδεόμενες μεταξύ τους γεωγραφικές πληροφορίες. Ουσιαστικά προχωρούν στην 

ανάλυση, την προσαρμογή και την απόδοση των χωρικών δεδομένων με αναλογικό 
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ή ψηφιακό τρόπο.  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των δεδομένων θεωρείται η 

σύνδεση τους και με διάφορα περιγραφικά δεδομένα. Σε γενικές γραμμές πρόκειται 

για πληροφοριακά συστήματα που «παρέχουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

συλλέγουν, να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και 

να οπτικοποιούν σε ψηφιακό περιβάλλον τα δεδομένα που σχετίζονται με τον χώρο» 

(Αρσενίδου, 2010). 

 

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 

Διευκολύνουν τις διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων με τη συγκέντρωση, την 

επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων, που θεωρούνται απαραίτητα για τη 

λήψη αποφάσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται είτε με αναλύσεις και 

προσομοιώσεις είτε αξιοποιώντας την αλληλεπίδραση. Χρήστες αυτών των 

συστημάτων είναι οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και οι επαγγελματίες.  

 

Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης 

Διαμορφώνουν το προγραμματιστικό περιβάλλον, που θεωρείται απαραίτητο για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της ενδεδειγμένης στρατηγικής διοίκησης. Αξιοποιούνται 

και στην περίπτωση αυτή, η αλληλεπίδραση και οι προσομοιώσεις, ενώ, επιπλέον, 

χρησιμοποιούνται τα γραφικά, οι χρήστες τους είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη.  

 

Διοικητικά Συστήματα Πληροφόρησης 

Αξιοποιούνται για τη διαδικασία της επεξεργασίας απλά μοντέλα, η ανάλυση χαμηλού 

επιπέδου και οι αναφορές ρουτίνας. Διευκολύνουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων και 

των χρηματοοικονομικών οργανισμών, ενώ απευθύνονται σε μεσαία στελέχη.  

 

Συστήματα Διαχείρισης Συναλλαγών – Λειτουργίας  

Στόχος τους  θεωρείται η εκτελεστική λειτουργία των επιχειρήσεων και υλοποιούνται 

με τις πρακτικές της ενημέρωσης, της συγχώνευσης και της ταξινόμησης και αφορά 

καθημερινές συναλλαγές. Απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων 

και στα άτομα που τα επιβλέπουν για τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας 

τους (Παπαδάτου, 2005).  

 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα 

Αποτελούν την εκσυγχρονισμένη μορφή λειτουργίας των πληροφοριακών 

συστημάτων και προωθούν την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα, 

διευκολύνουν στον αποτελεσματικότερο έλεγχο όλων των διαδικασιών και στην 
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επιτυχή λειτουργία τους και την υλοποίηση των στόχων τους. Η αποτελεσματικότητα 

τους καθορίζεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους : 

1) κοινός τρόπος πρόσβασης στα διάφορα δεδομένα και στις διάφορες 

πληροφορίες 

2) ύπαρξη, ελέγχου και αξιοποίηση κοινών δεδομένων 

3) καλλιέργεια συνεργασίας ανάμεσα στα διαφορετικά υπό- συστήματα 

(Παπαστάθης, 2003) 

Επιχειρηματικές Λειτουργίες  

Οι κυριότερες επιχειρηματικές λειτουργίες των σύγχρονων πληροφοριακών 

συστημάτων  είναι οι εξής : 

1) Συστήματα Κατασκευής και Παραγωγής : αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και στη συνέχεια τη δημιουργία των διαφόρων προϊόντων και 

υπηρεσιών  αλλά και για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη 

διαμόρφωση και τη λειτουργία των χώρων υλοποίησης των παραγωγικών 

διαδικασιών. Επιπλέον, αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων που αφορούν τα υλικά παραγωγής, τον χρονικό 

προγραμματισμό τους αλλά και τη ροή της παραγωγής, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν πιθανές δυσλειτουργίες 

 

2) Συστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ : βασικός τους στόχος είναι η 

προώθηση των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, Η χρήση τους αφορά τη 

διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού και τη διείσδυση σε νέες αγορές, τον 

εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη 

διεύρυνση των μηχανισμών προώθησης τους. Επιπλέον, διευρύνουν τα 

σημεία και τις πρακτικές πώλησης των προϊόντων και παρέχουν υποστήριξη 

στους καταναλωτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση ικανοποίηση των 

αναγκών και των προσδοκιών τους.  

 

3) Συστήματα Ανθρώπινων Πόρων : η αξιοποίηση τους επικεντρώνεται σε όλες 

τις δραστηριότητες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων. 

Εκτός από την ανεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 

αξιοποιούνται για την τήρηση των απαιτούμενων φακέλων με όλα τα στοιχεία 

που αφορούν τις δραστηριότητες του αλλά και για τον έλεγχο της απόδοσης 

τους και της συμμετοχής τους σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Επίσης, 

τα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα αφορούν τη διεύρυνση όλων των 
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απαιτούμενων μηχανισμών για τον σχεδιασμό των αμοιβών τους και την 

προσωπική τους ανέλιξη.  

 
4) Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου : 

Χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των οικονομικών 

ζητημάτων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αξιοποιούνται για τη μελέτη, την 

επεξεργασία και τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν τη διαδικασία της 

κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων, το ενεργητικό τους, τα οικονομικά τους 

στοιχεία και όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες.   

5.2 Επίδραση από την υιοθέτηση Πληροφοριακού συστήματος 

5.2.1 Πλεονεκτήματα 

 

Σε γενικές γραμμές η θετική λειτουργία των συγκεκριμένων πληροφοριακών 

συστημάτων αφορά τα εξής στοιχεία: 

 μείωση χρόνου παραγωγικής διαδικασίας 

 μείωση κόστους διοικητικών λειτουργιών 

 μείωση επενδυτικών πρωτοβουλιών 

 αποτελεσματικός συντονισμός διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

 ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων  

 ολοκληρωμένες λειτουργίες 

 ενοποιημένη υποστήριξη των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών 

 λειτουργία της αρχιτεκτονικής και των διαφόρων εργαλείων με ενοποιημένο 

τρόπο 

5.2.2 Μειονεκτήματα 

Εκτός, όμως, από τη θετική τους λειτουργία, υπάρχουν και κάποιοι δυνητικοί 

κίνδυνοι, οι οποίοι πηγάζουν από τα εξής : 

 μεγάλες δαπάνες εφαρμογής και λειτουργίας 

 ανάγκη υψηλής κατάρτισης 

 ανάγκη ύπαρξης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού 

 ανάγκη ύπαρξης τεχνολογικών πόρων  

 ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλης κουλτούρας 

 μακροχρόνια εφαρμογή 

 έλλειψη ευέλικτου τρόπου λειτουργίας 

 μεγάλο χρονικό διάστημα αποπληρωμής (Παπαδάτου, 2005) 
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 μεγάλη διάρκεια για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη τους 

 ανάγκη ενίσχυσης οργανωτικής δομής (Αρσενίδιου, 2010)                                                                        

Μέσα από την παράθεση και την ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων γίνεται σαφής 

ο τρόπος εφαρμογής τους, ενώ, επίσης, κατανοούνται οι λόγοι επιλογής της 

αξιοποίησης τους από τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε όλες τις δραστηριότητες τους.  

 

5.3 Προβλήματα εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων 

Είναι σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στον τρόπο 

λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών. 

Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο και τις 

δυνατότητες αξιοποίησης τους, καθώς υποστηρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί 

περιορισμοί, που καθιστούν αναποτελεσματική την εφαρμογή τους αλλά και τη 

σωστή διαχείριση των διαφόρων θεμάτων, που αφορούν την οργάνωση και τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

 Οι περιορισμοί αυτοί είναι ποικίλοι και πηγάζουν, κυρίως, από την αδυναμία 

κατανόησης σε αρκετές περιπτώσεις του πραγματικού τους ρόλου αλλά και των 

σωστών πρακτικών διαχείρισης τους. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες 

χαρακτηριστική είναι η αναφορά που γίνεται στην περιορισμένη  ενημέρωση της 

ηγεσίας των σύγχρονων επιχειρήσεων για τον τρόπο αξιοποίησης τους, με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρησιμοποίηση τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων  

λόγω της άγνοιας, της αδιαφορίας ή της έλλειψης διάθεσης. Σημαντικές 

δυσλειτουργίες μπορούν, επίσης, να παρουσιαστούν λόγω της αδυναμίας 

πρόβλεψης του τρόπου λειτουργίας τους, αλλά και των δυσκολιών που 

παρουσιάζονται στην εφαρμογή και την αξιοποίηση τους. Επιπλέον, προβλήματα 

δημιουργούνται από το υψηλό κόστος της εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα ειδικά 

στην εποχή μας που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, αρκετές επιχειρήσεις να 

αδυνατούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Σημαντικό μειονέκτημα τους 

θεωρείται, επίσης, η αδυναμία ευέλικτης λειτουργίας τους, που αυξάνει τις 

δυσλειτουργίες τους και αναιρεί τη λειτουργικότητα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις, λόγω του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι δύσκολο 

να φανούν τα στρατηγικά οφέλη τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται με 

επιφύλαξη και καχυποψία.  

Δυνητικοί κίνδυνοι, όμως, μπορούν να υπάρξουν και από την αξιοποίηση τους για 

την  υλοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου λόγω της 
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παρουσίασης σε αρκετές περιπτώσεις ζητημάτων ασφαλείας. Οι χρήστες 

αισθάνονται ανασφάλεια και  αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και συχνά δεν μπορούν να αναπτύξουν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές  λόγω του φόβου και της καχυποψίας τους.  

 

Οι κίνδυνοι που μπορούν να ανακύψουν σε ευρύτερο πλαίσιο από τον τρόπο 

λειτουργίας των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων είναι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί κίνδυνοι αφορούν απειλές, οι οποίες προέρχονται από τον 

εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις εσωτερικές υποδομές τους, 

ενώ τις περισσότερες φορές αφορούν τον τρόπο αξιοποίησης τους από το 

ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων. Ως εξωτερικοί κίνδυνοι εκλαμβάνονται οι 

κίνδυνοι που αφορούν τις επιθέσεις hacker αλλά και τις παραβιάσεις κοινωνικού 

περιεχομένου σκοπιμοτήτων, δημιουργώντας ποικίλα προβλήματα στον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, Επίσης, σημαντικό κίνδυνο αποτελούν οι παραβιάσεις 

που προέρχονται από τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού, δημιουργώντας 

προβλήματα στη λειτουργία τους (Siponen, 2000). 

  

 Ένας από τους σημαντικότερους εξωτερικούς κινδύνους, επιπλέον, θεωρούνται οι 

φυσικές και περιβαλλοντικές απειλές, που πλήττουν τη συνολική εικόνα και την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Σημαντικός κίνδυνος, επίσης, 

θεωρείται η κακή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είτε λόγω εσφαλμένων 

κινήσεων είτε λόγω άγνοιας. Ιδιαίτερη απειλή αποτελούν ταυτόχρονα και τα 

σφάλματα που παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας 

αρκετών πληροφοριακών συστημάτων, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 

καθαρά διορθωτικός (Siponen, 2000).  

 

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι πλήττουν τις βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας, της 

διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών. Πρέπει να επισημανθεί, 

όμως, ότι οι  χρήστες θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα προσωπικά τους δεδομένα 

προστατεύονται κατάλληλα και ότι δεν θα εξαπατηθούν, ενώ, επίσης,  τίθεται το θέμα 

της τήρησης της αρχής της εμπιστευτικότητας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 

τους προμηθευτές και τους καταναλωτές (Powell & Shim, 2009).  

 

 Για τον λόγο αυτό η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τις διάφορες 

επιχειρήσεις θέτει διάφορα νομικά ζητήματα, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, έτσι 

ώστε να μην πληγεί η αξιοπιστία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, τα 
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νομικά αυτά θέματα αφορούν τον τρόπο υλοποίησης των διαφόρων ηλεκτρονικών 

συναλλαγών,  την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την αξιοποίηση 

της διαφήμισης στο διαδίκτυο.  

Τα νομικά αυτά θέματα  απορρέουν από τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και της τεχνολογίας, από το ότι δεν είναι παρόντες οι συναλλασσόμενοι  

αλλά και από τη διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες των διαφόρων επιχειρήσεων  είναι 

άυλες.  Είναι σαφές, λοιπόν, ότι  οι άνθρωποι των επιχειρήσεων πρέπει να ελέγχουν 

τον τρόπο εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων, αποτρέποντας τη 

δημιουργία κινδύνων  για τους συναλλασσόμενους με τις επιχειρήσεις, το ανθρώπινο 

δυναμικό τους αλλά και τους προμηθευτές τους.  Αξίζει  να σημειωθεί γενικότερα ότι 

και οι διάφοροι Διεθνείς Οργανισμοί θεωρούν απαραίτητη την ενεργοποίηση των 

απαιτούμενων μηχανισμών για τη σωστή εφαρμογή των διαφόρων νομικών ελέγχων 

και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος  (Powell & Shim, 2009).  

 

 Στην Ελλάδα, όμως, οι περισσότερες εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια 

σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών της ποιότητας 

των υπηρεσιών τους και τη συνετή οικονομική διαχείριση του κόστους των 

υπηρεσιών αυτών. Η πιθανή αντιμετώπιση νομικών κινδύνων θα πρέπει να 

αποτρέπεται, γιατί θα θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων και 

θα περιορίσει την αξιοπιστία  τους. Σε γενικές γραμμές απαιτείται να κατανοηθεί ο 

ρόλος και η σοβαρότητα αυτών των κινδύνων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 

απαιτούμενες δράσεις για την υλοποίηση τους.  

 

5.4 Προτάσεις για αποτελεσματική αξιοποίηση πληροφοριακού 

συστήματος 

Για να διασφαλιστεί η σωστή οργάνωση και λειτουργία των πληροφοριακών 

προγραμμάτων είναι απαραίτητο να προωθηθεί η επιχειρησιακή ανάλυση, η οποία 

θεωρείται ότι μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών 

μίας επιχείρησης και με βάση αυτές να προωθηθεί ο σχεδιασμός του τρόπου 

αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να κατανοηθούν πλήρως οι ανάγκες ολόκληρης της επιχείρησης ή του 

χρηματοοικονομικού οργανισμού και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους.  

 

 Επιπλέον, πρέπει να προωθηθεί η ανάλυση των κινδύνων, γιατί με τον τρόπο αυτό 

μπορεί να διασφαλιστεί η κατανόηση της αναγκαιότητας της ασφάλειας των 
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πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα η αναβάθμιση του τρόπου 

χρησιμοποίησης τους. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να επιτευχθούν, μέσω του 

καθορισμού ως βασικού στόχου των επιχειρήσεων της ασφάλειας της λειτουργίας 

τους αλλά και της ασφάλειας των ίδιων των επιχειρήσεων. Επιπλέον, με τον τρόπο 

αυτό μπορούν να δικαιολογηθούν οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση 

αποτελεσματικών και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων (Γκριτζάλης κα, 2003).  

 

Δεν είναι λίγοι, όμως, αυτοί που υποστηρίζουν ότι με τη βελτίωση της ποιότητας οι 

περισσότερες επιχειρήσεις θα καταφέρουν όχι μόνο να αντιστρέψουν το υπάρχον 

αρνητικό κλίμα, αλλά και να πετύχουν την ανάπτυξη  τους. Με απώτερο στόχο, 

λοιπόν,  την αύξηση των κερδών τους, την προσέλκυση και τη διατήρηση των 

πελατών τους και τη μακροχρόνια επιβίωση των επιχειρήσεων τους, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις κατανοούν ότι βασική και αποτελεσματική προϋπόθεση για την επίτευξη 

τους είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων τους και ο 

εκσυγχρονισμός τους. Για τον λόγο αυτό ακόμη και σε τέτοιες περιόδους οικονομικής 

ύφεσης, οι νέες τεχνολογίες διεισδύουν σε κάθε τομέα του σύγχρονου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, μεταβάλλοντας τα δεδομένα και αυξάνοντας τις  

απαιτήσεις για διασφάλιση της ποιότητας και της τήρησης των βασικών κανόνων 

δεοντολογίας αλλά και της ικανοποίησης των επιχειρησιακών στόχων. 

 

Πρέπει, επίσης, να διευκρινισθεί ότι σημαντικός παράγων θεωρείται ο τρόπος 

διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων και η προάσπιση της ασφαλούς 

λειτουργίας τους. Η σωστή λειτουργία τους πρέπει να βασίζεται στην αξιοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων, που είναι καλά δομημένα και δεν παρουσιάζουν 

απώλειες ή δυσλειτουργίες.  Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί 

έμφαση στον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και συστηματικής 

καταγραφής των χαρακτηριστικών των δικτύων τους, ώστε να είναι αντιληπτός ο 

τρόπος δόμησης των δικτύων και των προοπτικών του τρόπου βελτίωσης της 

λειτουργίας τους. Επιπλέον, έμφαση πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των 

διαφόρων κινδύνων, η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική με τη σωστή 

επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων για τον τρόπο 

λειτουργίας των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η ασφαλής 

αξιοποίηση και η έγκαιρη εφαρμογή τους.  

 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, η 

οποία θα διασφαλίσει τη σωστή διαχείριση των διαφόρων κινδύνων. Ταυτόχρονα 
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δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων, στον 

λειτουργικό σχεδιασμό του οργανογράμματος της χρήσης των πληροφοριακών 

συστημάτων αλλά και της αποτελεσματικής διοίκησης τους, προκειμένου να 

αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι και να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στόχοι της 

εφαρμογής τους.  Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, και ο ρόλος της ηγεσίας και του 

ανθρώπινου δυναμικού, που καλούνται να διαχειριστούν τις αλλαγές και να 

προωθήσουν την εφαρμογή των καινοτομιών, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό 

ευέλικτων προγραμμάτων και στην επιτυχή αξιοποίηση των θεωρητικών γνώσεων 

στην πράξη.  

Σημαντική, όμως, θεωρείται και η ικανότητα τους να μπορούν να διαχειριστούν  με 

ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο ακόμη και τις αποτυχημένες προσπάθειες 

εφαρμογής των αλλαγών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων 

αλλά και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.  Μπορεί η εφαρμογή  

των νέων τεχνολογιών να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της 

εποχής μας, όμως, είναι εμφανές ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσλειτουργίες 

στον τρόπο εφαρμογής τους, λόγω των διαφόρων περιορισμών αλλά και της άγνοιας 

για τους διαφόρους κινδύνους, που μπορεί να παρουσιαστούν.   

 

Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει κατανοητό ότι  είναι απαραίτητη η σωστά 

σχεδιασμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων και των περιορισμών, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών 

οργανισμών.  

 

Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

6.1 Συμπεράσματα 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο των τεχνολογιών και η διαμόρφωση μίας 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας οδηγούν στη δημιουργία ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Κύρια χαρακτηριστικά 

αυτού του περιβάλλοντος θεωρούνται ο έντονος ανταγωνισμός, οι διαρκείς 

συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, οι διεθνείς αγορές, η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και καινοτόμων επιχειρησιακών πρακτικών, το περιορισμένο ανθρώπινο 

δυναμικό και οι υψηλές απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. 
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Οι νέες τεχνολογίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και των διαφόρων οργανισμών αλλά και στην ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Η διαρκής ανάπτυξή τους επιβάλλει την 

επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων και των διαφόρων οργανισμών στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Η αξιοποίηση των υπολογιστών και των 

διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμεση 

επεξεργασία των πληροφοριών και τη σωστή διαχείρισή τους, οδηγώντας με τον 

τρόπο αυτό στη συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού  στη διαδικασία αυτή 

και στην καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας. Όμως, η αποτελεσματικότητα τους 

καθορίζεται τις περισσότερες φορές από τη διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων στον 

τομέα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και από την επιλογή του τρόπου 

εφαρμογής τους, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης 

εποχής. 

 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η επιτυχής υλοποίηση τους καθορίζεται από τον  

βαθμό δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού και της ηγεσίας της ίδιας της 

επιχείρησης αλλά και από τη διασφάλιση του διαθέσιμου χαρακτήρα των 

εμπλεκόμενων στελεχών. Επιπλέον, έμφαση πρέπει να δοθεί στη συστηματική 

κατάρτιση των χρηστών  αλλά και στον αξιόπιστο χαρακτήρα των διαθεσίμων 

στοιχείων, που αξιοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων 

θεμάτων των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ταυτόχρονα, 

είναι εμφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σωστού  σχεδιασμού του 

τρόπου αξιοποίησης τους, αφού έχει επιτευχθεί η  εφαρμογή τους , με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και του ευρύτερου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.  

 

Ουσιαστικά, ο τρόπος διαμόρφωσης του σύγχρονου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος απαιτεί τη συστηματική και σωστή αξιολόγηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του,  έτσι ώστε να ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τους να μπορεί να 

ακολουθήσει τους κανόνες της διεθνούς αγοράς και να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από την κουλτούρα, την οργανωτική δομή 

και τους στόχους, που θέτουν οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. 
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Με βάση, λοιπόν, την κατανόηση του ρόλου τους είναι σαφής η επιλογή των 

περισσότερων επιχειρήσεων να προχωρήσουν στην εφαρμογή εκσυγχρονισμένων 

και αναβαθμισμένων πληροφοριακών συστημάτων. Η συστηματική μελέτη της 

αγοράς των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και η ανάλυση των αναγκών των 

επιχειρήσεων μπορεί να διευκολύνει την ορθολογιστική και αποτελεσματική 

εφαρμογή τους και την ικανοποίηση των στόχων τους. Ειδικά στην Ελλάδα, τα 

τελευταία χρόνια οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε επενδυτικές 

κινήσεις στον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ αναμένεται 

και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να στραφούν στην επιλογή τους, με απώτερο στόχο 

τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας τους, τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και την 

ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.  
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