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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων με 
μελλοντικό προσανατολισμό. Υπό την ευρεία έννοια είναι η παρουσίαση του 
συνολικού πλάνου δράσης της επιχείρησης σε χρηματοοικονομικούς όρους. Υπό τη 
στενή έννοια είναι η διαδικασία του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών αναγκών που 
απορρέουν από τη στήριξη ενός δεδομένου συνόλου σχεδίων δράσης που 
δημιουργούνται σε άλλες λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης. 
Ανάλογα με το σκοπό στον οποίο αποσκοπεί μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες:    
Στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό για νέα προϊόντα και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες (Planning financial feasibility for new operations) και στο σχεδιασμό 
για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εξέλιξη ή για συνεχιζόμενες (Financial 
planning for ongoing operations).  
Εργαλεία του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού είναι ο ταμειακός προϋπολογισμός, η 
προϋπολογιστική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η ανάλυση 
του νεκρού σημείου κ.α.  
Η αναγκαιότητα της χρησιμοποίησης του σχεδιασμού βασίζεται πάνω στην πεποίθηση 
ότι η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να σχεδιάσει και να ελέγξει τη μακροχρόνια 
πορεία της. Η αντίληψη αυτή κάνει λόγο για σχεδιασμένη ευημερία σε αντίθεση με μια 
μη σχεδιασμένη ευημερία, που οφείλεται στην τύχη, και η οποία τις περισσότερες 
φορές οδηγεί σε κρίση. Η σχεδιασμένη ευημερία μπορεί να υλοποιηθεί όταν οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες αποφέρουν μια αποδεκτή κερδοφορία – 
αποδοτικότητα και είναι ταμειακά βιώσιμες. 
Βασικά συστατικά στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού σχεδίου είναι: 
 Η ανάλυση της παρούσας χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης με βάση τις 
πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 Η πρόβλεψη πωλήσεων 
 Ο προϋπολογισμός Επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 
 Ο ταμειακός προϋπολογισμός 
 Το σύνολο προβλεπόμενων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  
 Το σχέδιο εξωτερικής χρηματοδότησης 

 
Η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος είναι αποδεκτή 
από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις γνωρίζουν τη έννοια του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με 
προηγούμενη έρευνα οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
προβαίνουν σε μακροχρόνιο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό που στις πιο πολλές 
περιπτώσεις καλύπτει 2 έως 3 έτη, και καταρτίζουν ετήσια προγράμματα, το 
σημαντικότερο των οποίων το πρόγραμμα πωλήσεων. 
   Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει αν μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις βρίσκουν ωφελιμότητα στην κατάρτιση του οικονομικού 
προγραμματισμού και έπειτα την έκταση εφαρμογής του. Ειδικότερα η έρευνα αυτή 
εξετάζει: 
1. Τη σπουδαιότητα των οικονομικών προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. 
2. Τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού 
3. Το είδος των προϋπολογισμών που συντάσσονται και τη σημασία τους για το 

σχεδιασμό  
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4. Το βαθμό συμμετοχής στη σύνταξη του προϋπολογισμού  
5. Τον τρόπο με τον οποία συμβάλλει ο προϋπολογισμός στον έλεγχο της απόδοσης 
   Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δημοσκόπησης και 
πιο συγκεκριμένα, της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου α) κατόπιν προσωπικών 
συνεντεύξεων με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και β) μέσω ηλεκτρονικής 
αποστολής (e-mail). Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε με τη βοήθεια των 
ερωτηματολογίων αντίστοιχων ερευνών. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μικρομεσαίές 
και μεγάλες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που λειτουργούν ανεξάρτητα ή 
αυτόνομα διαμορφώνοντας οικονομικό πλάνο για το κατάστημα τους. Από τις 185 
επιχειρήσεις που κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι 51 (ποσοστό 27,4%) ανταποκρίθηκαν 
στην έρευνα μας. 
Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν κάνει προγραμματικό 
σχεδιασμό γιατί θεωρεί ότι δεν τις παρέχει καμία ωφέλεια. 

2. Όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβαίνουν σε οικονομικό προγραμματισμό 
χρησιμοποιούν τα οικονομικά προγράμματα για τον έλεγχο του κόστους. 

3. Η πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων συντάσσει οικονομικά προγράμματα 
διότι βοηθούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους.  

4. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν κάποιο οικονομικό πρόγραμμα 
θεωρούν ότι απαιτούν πολύ χρόνο και επιπλέον δεν συνδέονται με τη 
στρατηγική το στρατηγικό αποτέλεσμα ή άλλους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας. 

5. Τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως βάση για την 
κατάρτιση των προϋπολογιστικών προγραμμάτων λαμβάνεται ο 
προγραμματισμός του προηγούμενου έτους κατόπιν εκτίμησης των νέων 
εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών που αναμένεται να διαμορφωθούν.  Τα 
προγράμματα που καταρτίζονται κυρίως από επιτροπή αποτελούμενη από 
στελέχη της επιχείρησης είναι ετήσιας διάρκειας και η διαδικασία ξεκινά 
συνήθως τον μήνα Οκτώβριο.  

6. Κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού οι μεγάλες επιχειρήσεις σε αντίθεση 
με τις μικρομεσαίες διακρίνουν τα σταθερά από τα μεταβλητά έξοδα.  

7. Τα προϋπολογιστικά προγράμματα στις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
είναι τόσο στατικά όσο και ελαστικά δηλαδή θέτουν σαν στόχο ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη και άλλα 
επίπεδα παραγωγής αντιστοιχίζοντας σε κάθε περίπτωση το κόστος. 

8. Στις μεγάλες επιχειρήσεις οι προϋπολογισμοί που καταρτίζονται πλειοψηφικά 
χαρακτηρίζονται συμμετοχικοί ενώ στις μικρομεσαίες επιβαλλόμενοι. 

9. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι αποκλίσεις αξιολογούνται κάθε τρίμηνο και 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υπευθύνων σχετικά με τη μείωση 
του κόστους του τμήματος /τομέα της επιχείρησης. 

10. Στις μεγάλες επιχειρήσεις οι αποκλίσεις αξιολογούνται κάθε μήνα και 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό όπως και στις μικρομεσαίες. 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
   Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στον ορισμό, την έννοια, τα κύρια βήματα, και 
τα συστατικά στοιχεία του οικονομικού προγραμματισμού. Επίσης, γίνεται 
ανασκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και σε 
δημοσιευμένα στοιχεία στο διαδίκτυο σχετικά με τη σημασία του για την πορεία της 
επιχείρησης και τις νέες τάσεις γύρω από αυτό.  
 
2.1 Ορισμός και βασικές έννοιες του Οικονομικού Προγραμματισμού 
 
   Ο οικονομικός προγραμματισμό (ΟΠ) ή στρατηγικός σχεδιασμός και 
προϋπολογιστικός έλεγχος (ΣΣ και ΠΕ) είναι στοιχεία του επιχειρηματικού πλάνου 
δράσης της επιχείρησης. Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) είναι η 
διαδικασία που αποσκοπεί στην επίτευξη μακροχρόνιων στόχων -πέντε έως δέκα έτη- 
καθορίζοντας τις στρατηγικές και τις πολιτικές που θα βοηθήσουν στην επίτευξη τους. 
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος του οργανισμού, η ύπαρξη εναλλακτικών στρατηγικών και κατά την 
υλοποίηση, ο έλεγχος μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Έτσι, μέσα από τη 
διαδικασία του ΟΠ καλύπτονται δύο από τις βασικότερες λειτουργίες της διοίκησης, ο 
σχεδιασμός (planning) και ο έλεγχος (controlling).  
Με το σχεδιασμό μεταφράζονται οι στόχοι και οι σκοποί σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους.  
Με τον έλεγχο γίνεται η μέτρηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του 
προγράμματος, η αξιολόγηση τους και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους 
στόχους που καθορίζει το πρόγραμμα. Επίσης, διαπιστώνονται οι αποκλίσεις και 
γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τα αίτια που τις προξένησαν ώστε να ληφθούν 
διορθωτικά μέτρα. 
  Για την υλοποίηση της στρατηγικής απαιτείται η ύπαρξη πόρων και η κατανομή τους 
στις διάφορες επιμέρους επιχειρηματικές μονάδες. Η κατανομή των πόρων γίνεται με 
διάφορες τεχνικές εκ των οποίων οι πιο συνηθισμένες είναι η μήτρα χαρτοφυλακίου 
προϊόντων (product portofolio matrix) του Boston Consulting Group και το 
προϋπολογιστικό σύστημα (Budgeting system)  
  Με την εργασία αυτή θέλουμε να δούμε κατά πόσο οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες 
(μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο) επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το προϋπολογιστικό 
σύστημα στην κατανομή πόρων για την εφαρμογή της στρατηγικής που επέλεξαν. 
  Ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού (planning horizon) μπορεί να ποικίλει από μια 
ημέρα σε πολλά χρόνια. Η συνήθης κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τον 
μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό (σχ. 1). 
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Σχ. 1: Κατηγοριοποίηση με βάση το χρονικό ορίζοντα 

 

  
  Πηγή: Χρηματοοικονομική διοίκηση, τεύχος Β.  Γ. Λαζαρίδης – Δ. Παπαδόπουλος 

Η ανωτέρω απεικόνιση (σχ. 1) δείχνει ότι η στρατηγική ανάλυση αποτελεί τη βάση 

ν
γράμματος δράσης 

κ

λο αποφάσεων για τις διάφορες 

  

Θεσσαλονίκη 2002 
 
 
  
τόσο του μακροπρόθεσμου όσο και του βραχυπρόθεσμου χρηματοοικονομικού 
σχεδιασμού. Στη συνέχεια γίνεται η σύνταξη των προϋπολογισμώ . 
  Ο προϋπολογισμός (budget) είναι μια ποσοτική έκφραση ενός προ
και ένα εργαλείο στον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Με άλλα 
λόγια είναι η διαδικασία με την οποία το μάνατζμεντ αποφασίζει πως θα 
χρησιμοποιηθούν οι πόροι της επιχείρησης μέσα σε μια ορισμένη περίοδο αι 
προβλέπει τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. 
  Οι προϋπολογισμοί σαν ένα συγκροτημένο σύνο
δραστηριότητες και προγράμματα καλύπτουν την επιχείρηση σαν σύνολο αλλά και 
κάθε ένα από τα πολλά μέρη της χωριστά για μια καθορισμένη περίοδο χρόνου. Και 
ενώ η λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται , ο προϋπολογισμός χρησιμοποιείται σαν 
βάση σύγκρισης και διευκολύνει τη διαδικασία του ελέγχου. Η χρήση των 
προϋπολογισμών σαν μέσα ελέγχου των διάφορων δραστηριοτήτων είναι γνωστή σαν 
προϋπολογιστικός έλεγχος (budgeting or budgetary control). Επίσης, οι πληροφορίες 
που συγκεντρώνονται από τη λειτουργία της επιχείρησης χρησιμοποιούνται για το 
σχηματισμό καλύτερων προϋπολογισμών στο μέλλον. Στο παρακάτω σχήμα (σχ.2) 
παρουσιάζεται ο προϋπολογιστικός έλεγχος σαν βασική προϋπόθεση ενός γενικού 
συστήματος του μάνατζμεντ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μακροπρόθεσμος 
προϋπολογιστικός 
σχεδιασμός 

Μακροπρόθεσμος 
σχεδιασμός 

Στρατηγική  
Ανάλυση 

Βραχυπρόθεσμος 
σχεδιασμός 

Βραχυπρόθεσμος 
προϋπολογιστικός 
σχεδιασμός 
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Σχ.2: Ο προϋπολογιστικός έλεγχος σαν βασική προϋπόθεση ενός γενικού 
μ ο

.2 Τα βασικά στάδια για την κατάρτιση ενός προγράμματος προϋπολογισμού . 

  Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϋπολογισμού περιλαμβάνει εφαρμογή της 
 

κατάρτιση ενός προγράμματος προϋπολογισμού και 

ηση της επίδρασης όλων των σχετικών μεταβλητών στην επιχείρηση. Οι 

2.  στόχων και του ίδιου του αντικειμένου 

συστή ατ ς μάνατζμεντ. 

Καθιέρωση στόχων  
Μέτρηση 
πραγματικών 
αποτελεσμάτων 

Προγραμματισμός 
και προϋπολογισμός Σύγκριση 

Επαναπληροφόρηση 
για μελλοντικό 
έλεγχο 

Επαναπληροφόρηση 
για μελλοντικό 
προγραμματισμό 

Έρευνα των 
διαφορών 

 
Πηγή: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τσακλάγκανος Α., Πανεπιστημιακές παραδόσεις. 

Διορθωτικές 
δραστηριότητες 

 
 
 
 
2
 
  
ευρείας έννοιας του προγράμματος προϋπολογισμού και ελέγχου σε όλες τις φάσεις της 
λειτουργίας σε μια επιχείρηση. 
  Τα βασικά στάδια για την 
ελέγχου είναι: 

1. Αξιολόγ
μεταβλητές αυτές διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές 
μεταβλητές σχετίζονται με την ύπαρξη της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα 
και θα πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να τις ελέγξει π.χ. τεχνολογία, 
προμηθευτές, ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, χρηματοοικονομικοί πόροι 
κ.λ.π. Οι εξωτερικές μεταβλητές αναφέρονται στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον 
δηλ. βιομηχανικός κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, και στο έμμεσο 
εξωτερικό περιβάλλον δηλ. το ευρύτερο κοινωνικό, τεχνολογικό, οικονομικό 
πολιτικό νομοθετικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η 
ανάλυση αυτή είναι γνωστή και ως SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) όπου μελετώνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 
εσωτερικού περιβάλλον της επιχείρησης σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις 
απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών
της επιχείρησης και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιχείρησης. Έπειτα η 
επιχείρηση επιλέγει τον τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί θέτοντας τους 
αρχικούς της στόχους, οι οποίοι είναι γενικοί και μακροχρόνιοι. Μετά 
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προσδιορίζονται ειδικότεροι, βραχυχρόνιας διάρκειας στόχοι και 
πραγματοποιείται  σύνδεση γενικών και ειδικών στόχων. 
Προετοιμασία γύρω από τις προϋποθέσεις σχεδιασμού. Η

 η
3.  ανώτερη διοίκηση 

4. σία και αξιολόγηση των σχεδίων της επιχείρησης. Στο στάδιο αυτό 

5. και έγκριση – αποδοχή του στρατηγικού μακρόπνοου σχεδίου (Long 

χ ικ

κ

ς, α α
 

6.  βραχυχρόνιου σχεδίου (Tactical short 

 σ  π άτ
κ τ

ί
ρ ς

.
7. ατικών αναλύσεων. Κατά τη διαμόρφωση 

ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης σχετικά με τη στρατηγική που 
θα ακολουθήσει, τους αντικειμενικούς στόχους, τις οικονομικές προϋποθέσεις, 
τους διαθέσιμους πόρους κ.λ.π. ώστε να υπάρχει επικοινωνία με όλα τα 
επίπεδα. 
Προετοιμα
καταρτίζονται τα σχέδια έργου (project plan) που θα υιοθετήσει για να πετύχει 
τους στόχους της π.χ. ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος παροχή μιας νέας 
υπηρεσίας, εγκατάλειψη κάποιου προϊόντος που έχει ολοκληρώσει το κύκλο 
ζωής κ.α. 
Ανάπτυξή 
term range profit plan). Αφορά τη σύνταξη προβλεπομένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων για ρον ά διαστήματα άνω της 
πενταετίας. Οι αποφάσεις που παίρνονται αφορούν στην προσθήκη ή αφαίρεση 
υπαρχόντων γραμμών προϊόντων, απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού, νέες εργασιακές μονάδες και άλλες μακροχρόνιες 
δεσμεύσεις πόρων. Τα μακρόπνοα πλάνα δράσης συντονίζονται με τον 
προϋπολογισμό επενδύσεων παγίου εφαλαίου (capital budgets), ο οποίος 
παρουσιάζει λεπτομερώς τις σχεδιαζόμενες δαπάνες για κτιριακές 
εγκαταστάσει  μηχανολογικό εξοπλισμό, νέ  προϊόντα κ ι άλλες 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις.  
Ανάπτυξη και αποδοχή του τακτικού
range profit plan). Αφορά τη σύνταξη προβλεπόμενων καταστάσεων που 
καλύπτουν μια διαχειριστική χρήση. Πρόκειται για το γενικό προϋπολογισμό 
(master budget) που συνοψίζει τις σχεδιασμένες δραστηριότητες όλων των 
επιμέρους μονάδων της επιχείρησης. Ακόμη μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
λεπτομερής ανάλυση του πρώτου έτους του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. 
Καθορίζει συγκεκριμένους στόχους για πωλήσεις, παραγωγή, διανομή και 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και έχει τελικό προϊόν τις 
προϋπολογιστικές χρηματοοικονομικές κατα τάσεις των α οτελεσμ ων 
χρήσεως, του ισολογισμού και μια προϋπολογισμένη ατάσ αση ταμειακών 
ροών. Αποτελείται από δύο τμήματα: α) Τον λειτουργικό προϋπολογισμό 
(operating budget) που επικεντρώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσεως και τους λοιπούς πίνακες που τον αναλύουν. Περιλαμβάνει τους 
προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τα ποσά των αγαθών 
και των υπηρεσιών τα οποία η επιχείρηση προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει 
κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της καθώς και τα οφέλη τα οποία 
αναμένει να προσκομίσει. β) Τον χρηματοοικονομικό προϋπολογισμό 
(financial budget) που δε χνει την επίδραση που έχει ο λειτουργικός 
προϋπολογισμός στην ταμειακή ροή της επιχεί ησης και τι  πηγές που 
προγραμματίζει να τα προμηθευτεί   
Ανάπτυξη και θεώρηση συμπληρωμ
ενός οικονομικού προγράμματος η επιχείρηση υιοθετεί κάποιους στόχους και 
κάνει κάποιες υποθέσεις. Είναι αναγκαία η εξέταση αυτών των υποθέσεων με 
τεχνικές όπως η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) ή η ανάλυση ‘τι θα 
γίνει αν’ (what is analysis). Μεγάλη είναι η συμβολή αναλύσεων όπως η 
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ανάλυση κόστους – όγκου – κέρδους (Volume Profit Analysis), η κοστολόγηση 
κατά κέντρα δραστηριοτήτων (activity based costing) κ.α. 

8. Εκτέλεση – εφαρμογή των σχεδίων 
9. Ανάπτυξη, συμπλήρωση και διανομή των αναφορών σχετικά με τη λειτουργία 

και την εκτέλεση του προγράμματος. Οι αναφορές αυτές καταρτίζονται από τα 
κέντρα ευθύνης και έχουν τον τύπο πληροφοριών – στοιχείων και συσχετίζουν 
αντικειμενικούς στόχους με standards, πρόοδο, επιτεύξεις, μεταβολές συνθηκών 
κ.α. Επίσης, πρέπει να αποκαλύπτουν τις τάσεις εξέλιξης και τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται. 

10. Εκτέλεση - εφαρμογή τυχόν ενεργειών που ακολουθούν λόγω των αποκλίσεων 
που έχουν διαπιστωθεί. 

 
 
 
 
2.3 Προϋποθέσεις κατάρτισης του προϋπολογισμού 
 
     Για τη σωστή και εύκολη κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη πραγματοποίηση 
των σκοπών του, είναι απαραίτητο να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που έχουν 
σχέση με την επιχείρηση σαν οικονομική μονάδα  
   Καταρχήν είναι απαραίτητο να υπάρχει μέσα στην επιχείρηση καλή οργανωτική 
διάρθρωση και λογιστική οργάνωση. Η επιχείρηση πρέπει να υποδιαιρείται σε 
μικρότερα τμήματα και διευθύνσεις, τα κέντρα ευθύνης. Αυτά μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε άλλα μικρότερα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε κάθε 
ένα από αυτά υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, που φροντίζει για την εφαρμογή του 
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο κέντρο ευθύνης του. Θα πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένα τα όρια του κάθε κέντρου ευθύνης όσο αφορά το ρόλο του μέσα στην 
επιχείρηση, τις εργασίες του, τις υπευθυνότητες του και τη θέση του μέσα στην 
ιεραρχία. Ακόμη πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών 
και των υπευθύνων των κέντρων όσο αφορά τις εκθέσεις ελέγχου. 
   Κάθε προϋπολογισμός θα πρέπει να υποδιαιρείται σε μικρότερα τμήματα και να 
αντιστοιχίζεται σε ένα από τα κέντρα ελέγχου για να είναι πιο εύκολη η 
παρακολούθηση του. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα λογιστικό σύστημα που 
θα μπορεί να παρέχει λογιστικά-απολογιστικά στοιχεία για κάθε ένα από αυτά τα 
κέντρα ελέγχου.  
   Τα κέντρα ελέγχου διακρίνονται σε α) κέντρα κόστους (standard cost center) με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων του προϋπολογισθέντος κόστους από το 
προγραμματισμένο, β) κέντρα κέρδους (profit center) με σκοπό η μεγιστοποίηση του 
κέρδους με βάση το βαθμό επίτευξης των προϋπολογισθέντων εξόδων και εσόδων και 
γ) κέντρο επενδύσεων (investment center) με αρμοδιότητα τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
   Μια άλλη προϋπόθεση εξίσου σημαντική είναι η στενή συνεργασία των στελεχών 
της επιχείρησης που θα οδηγήσει στο συντονισμό και την εναρμόνιση των στόχων των 
κέντρων ευθύνης με τον γενικότερο στόχο. Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης είναι 
μια συνισταμένη των στόχων που καθορίζουν τα κατώτερα στελέχη (μικροί και εύκολα 
πραγματοποιήσιμοι) και εκείνων που καθορίζουν τα ανώτερα (και καθορίζουν το 
τελικό αποτέλεσμα). Τα στελέχη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια για να 
επιτευχθούν οι στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι. 
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Εξωπραγματικοί στόχοι θα οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα όπως πτώση του 
ηθικού, προστριβές μεταξύ του προσωπικού, μικρή απόδοση κ.α. 
  Ακόμη, είναι αναγκαία η σωστή εκτίμηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της 
επιχείρησης. Η παραγωγική δυναμικότητα αναφέρεται τόσο στο άψυχο δυναμικό της 
επιχείρησης (πάγιος εξοπλισμός) όσο και στο έμψυχο δηλ. το ανθρώπινο δυναμικό. Η 
εκτίμηση πρέπει να είναι δίκαιη και αμερόληπτη και να αφορά την επίδοση των 
ατόμων μεμονωμένα αλλά και ομαδικά. Πρέπει να προστατεύεται η προσωπικότητα 
των ατόμων και σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων να ερευνώνται οι λόγοι και τα 
αίτια ενώ σε θετικών να ανταμείβονται ανάλογα αναγνωρίζοντας την επιτυχία.  
   Τέλος θα πρέπει να είναι ‘ελαστικός’ ο προϋπολογισμός δηλ. να μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές στο εξωτερικό 
περιβάλλον. Εάν προκύψουν προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία θα πρέπει 
να γίνουν διορθωτικές ενέργειες. 
 
 
 
2.4 Η σημασία του Οικονομικού προγραμματισμού 
 
Ο οικονομικός προγραμματισμός είναι απαραίτητος για την επιχείρηση. Αποτελεί ένα 
χρηματοοικονομικό πρόγραμμα δράσης, το οποίο στην ουσία ποσοτικοποιεί τα σχέδια 
της επιχείρησης για μια ορισμένη χρονική περίοδο (Joshi et al, 2003 – Kennedy και 
Bugdale, 1999). Στόχο έχει το συντονισμό και την εφαρμογή των σχεδίων της 
επιχείρησης, την αξιολόγηση των προσπαθειών που γίνονται για την επίτευξη τους και 
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα (Cherrington, 1973). Αποτελεί 
ένα εργαλείο σχεδιασμού, συντονισμού, επικοινωνίας, συμμετοχής, υποκίνησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης της επίδοσης της επιχείρησης (Joshi, et al, 2003 – Kennis, 
1979 – Raiborn et al, 1997). Μια επίσημη πρόταση που περιλαμβάνει ένα σύνολο από 
στόχους, τους λόγους για τους οποίους θεωρούνται εφικτοί και το σχέδιο επίτευξης 
τους. Παρακάτω αναφερόμαστε σε καθένα από τα στοιχεία αυτά.  
 
 
 
2.5 Σχεδιασμός (budget planning) 

Ο σχεδιασμός είναι μια από τις βασικότερες λειτουργίες του μάνατζμεντ και 
περιλαμβάνει τον καθορισμό των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης, την πολιτική 
που πρέπει να εφαρμοστεί και τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των 
στόχων. Σύμφωνα με τους Capon et al (1994), o στρατηγικός σχεδιασμός αυξάνει σε 
πολύ σημαντικό βαθμό το διάστημα της βιωσιμότητας της επιχείρησης.  

Ο οικονομικός προγραμματισμός περιλαμβάνει τόσο το μακροχρόνιο όσο και το 
βραχυχρόνιο σχεδιασμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός οδηγεί στον μακροχρόνιο 
σχεδιασμό με τον οποίο συντάσσονται οικονομικά προγράμματα διάρκειας από πέντε 
έως δέκα οικονομικών περιόδων. Με το μακροχρόνιο σχεδιασμό τίθενται οι στόχοι και 
οι βασικές στρατηγικές (Μπαραλέξης, 1999) ενώ με το βραχυχρόνιο σχεδιασμό 
γίνεται η σύνδεση – εναρμόνιση των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης με τους 
πόρους της (Μπαραλέξης, 1999 - Hauser, 2000). Έρευνες σε διάφορες χώρες έδειξαν 
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τη σημασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα στις 
επιχειρήσεις της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας η διαμόρφωση μακροχρόνιου 
σχεδιασμού παίζει σημαντικό ρόλο (Wijevardena  και De Zoysa, 1999). Το 95% των 
επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και το 83% των επιχειρήσεων της Αυστραλίας 
διαμορφώνουν μακροχρόνιο σχεδιασμό. Σύμφωνα με άλλη έρευνα του Powell (1992) 
εξίσου μεγάλη είναι η σημασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού για της επιχειρήσεις των 
Η.Π.Α. Επίσης παρατηρείται εκτεταμένη χρήση του μακροχρόνιου σχεδιασμού και σε 
χώρες της Ε.Ε. όπως π.χ. στη Γερμανία (Scherrer 1996) και στην Ιταλία (Barbato et 
al, 1996). 

Η σημασία του βραχυχρόνιου σχεδιασμού εντοπίζεται στο ότι επιτυγχάνεται ο 
συντονισμός των μακροχρόνιων στρατηγικών της επιχείρησης με τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κέντρων ευθύνης της (Rahlin, 1999). Αποτελεί το σχέδιο που θα 
ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να πετύχει το στόχο - κέρδος που έχει θέσει 
προσδιορίζοντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Περαιτέρω, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εντοπίσει την ύπαρξη ή 
μη της ταμειακής ρευστότητας – ευρωστίας της. Όταν υπάρχει ταμειακή ρευστότητα η 
επιχείρηση έχει χρηματοοικονομική αυτονομία. Αν δεν έχει ταμειακή ρευστότητα με το 
βραχυχρόνιο σχεδιασμό εντοπίζονται οι πιθανές πηγές άντλησης κεφαλαίων ώστε να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
(Παπαδόπουλος και Λαζαρίδης, 2001). Τέλος αποτελεί ένα μέσο ελέγχου και 
αξιολόγησης της απόδοσης της επιχείρησης, μέσω της σύγκρισης των αναμενόμενων 
με τα πραγματικά αποτελέσματα, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση του 
κέρδους.  

Στα πλαίσια του βραχυχρόνιου σχεδιασμού εντάσσονται τα ετήσια οικονομικά 
προγράμματα που αποτελούν αυτό που ονομάζεται Γενικός προϋπολογισμός (Master 
Budget). Ο Γενικός προϋπολογισμός συνοψίζει τις δραστηριότητες όλων των μονάδων 
της επιχείρησης και διακρίνεται σε λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς. Οι 
λειτουργικοί προϋπολογισμοί είναι εκφρασμένοι σε μονάδες και αξία και 
περιλαμβάνουν τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν τα ποσά 
των αγαθών και των υπηρεσιών τα οποία η επιχείρηση προγραμματίζει να 
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της  και τα οφέλη τα οποία 
αναμένει να προσκομίσουν οι δραστηριότητές της.   

Οι αξίες του λειτουργικού προϋπολογισμού αθροίζονται για να συγκροτήσουν τους 
χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που δείχνουν τα κεφάλαια που πρέπει να 
εξασφαλισθούν κατά τη χρονική διάρκεια του προϋπολογισμού και τις πηγές που 
προγραμματίζει να τα προμηθευτεί. Οι χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί είναι α) ο 
ταμειακός προϋπολογισμός που περιλαμβάνει το σύνολο των εισπράξεων και 
πληρωμών και τον απαιτούμενο δανεισμό, β) ο προϋπολογιστικός ισολογισμός και τα 
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προβλεπόμενα αποτελέσματα χρήσεως και γ) η προϋπολογιστική κατάσταση πηγών και 
διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Οι προϋπολογισμοί που συντάσσονται από κάθε επιχείρηση και ο αριθμός των 
προγραμμάτων που καταρτίζονται είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως το 
μέγεθος της, οι στόχοι που τίθενται, ο βαθμός εμπιστοσύνης της επιχείρησης στα οφέλη 
του οικονομικού προγραμματισμού κ.α. Η προετοιμασία των επιμέρους προγραμμάτων 
είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο 
μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια της προετοιμασίας (Joshi, et al, 2003). Σε 
εταιρίες όπως η General Motors, η  Philips Petroleum, η Unilever έχουν μεγάλα και 
πολύπλοκα συστήματα που υποστηρίζουν τη φάση της προετοιμασίας και της 
διαμόρφωσης των επιμέρους προγραμμάτων. 

Το πρόγραμμα των πωλήσεων αποτελεί την αφετηρία του γενικού προϋπολογισμού 
όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 2.5.1. Είναι η βάση πάνω στην οποία 
θεμελιώνονται οι υπόλοιποι προϋπολογισμοί. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι περισσότερες 
επιχειρήσεις πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από την πώληση 
των προϊόντων τους. Τη μεγάλη αυτή σημασία της πρόβλεψης των πωλήσεων 
πιστοποιεί και σχετική έρευνα των Guilding et al (1998) για τις μεσαίες και μεγάλες 
επιχείρησης της Μ. Βρετανίας. Για την πρόβλεψη των πωλήσεων χρησιμοποιούνται 
διάφορες τεχνικές όπως σχετικές στατιστικές, έρευνα αγοράς, λογιστικά ιστορικά 
στοιχεία κ.α. Ο κυριότερος και πιο συχνός προσδιοριστής του επιπέδου των πωλήσεων 
είναι η εκτίμηση των υπευθύνων και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι επιδιώξεις των 
επιχειρηματιών (Guilding et al 1998). 

Κατά την προετοιμασία των οικονομικών προγραμμάτων η επιχείρηση αποφασίζει αν 
τα προγράμματα που θα συντάξει θα είναι σταθερά-στατικά (static budgets) ή ελαστικά 
(flexible budgets). Οι στατικοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται, έχοντας σαν δεδομένο 
το επίπεδο της τεχνικής και παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης ενώ οι 
ελαστικοί προϋπολογισμοί προβλέπουν τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης για 
διάφορα επίπεδα της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.  

Για τη διαμόρφωση ενός ελαστικού προγράμματος θα πρέπει να είναι γνωστό το εύρος 
της διακύμανσης του επίπεδου δραστηριότητας και η κατανόηση της συμπεριφοράς 
του κόστους μέσα σε αυτό το εύρος. Γι’ αυτό και σε ένα ελαστικό πρόγραμμα τα κόστη 
διαχωρίζονται σε σταθερά και μεταβλητά ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του 
μεταβλητού και σταθερού κόστους στα διάφορα επίπεδα δραστηριότητας. Τη 
σημαντικότητα του διαχωρισμού αυτού πιστοποιούν  έρευνες που έγιναν σε χώρες 
όπως Η.Π.Α., Μ. Βρετανία και Νέα Ζηλανδία (Guilding et al 1998). 

Παρότι τα ελαστικά προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά σε ότι αφορά την επίτευξη 
των στόχων η έκταση της εφαρμογής τους δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Έρευνες 
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έδειξαν ότι στη Μ. Βρετανία μόνο το 20% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν ελαστικά 
προγράμματα. Άλλη έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 48% των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιεί ελαστικά προγράμματα για τα κόστη της παραγωγής αλλά μόνο το 27% 
των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ελαστικά προγράμματα για τα έξοδα της διανομής, του 
μάρκετινγκ, της έρευνας και ανάπτυξης, των πωλήσεων και της διοικήσεως (Guilding 
et al 1998). 

 
Σχεδ. 2.5.1 Παράδειγμα συσχετισμού των επιμέρους προγραμμάτων μιας 
επιχείρησης 

Πρόγραμμα πωλήσεων 

Πρόγραμμα  
ανθρωπίνων πόρων 

Πρόγραμμα παραγωγής 
Πρόγραμμα αγοράς α’ 
υλών 
Πρόγραμμα κόστους 
παραγόμενων προϊόντων 
Πρόγραμμα μοναδιαίου 
κόστους παραγόμενων 
προϊόντων 

Πρόγραμμα 
 εξόδων 
πωλήσεων 

Πρόγραμμα εξόδων 
Διοικητικής  & 
Οικονομικής Λειτουργίας 

Προγράμματα 
χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Πρόγραμμα εισπράξεων 
Πρόγραμμα πληρωμών για 
αγορά α΄ υλών  
Πρόγραμμα εισπράξεων και 
πληρωμών 

Πρόγραμμα κόστους 
πωληθέντων 
Προϋπολογιστική 
κατάσταση Α.Χ.

Προϋπολογιστικός 
ισολογισμός 

Πρόγραμμα ταμειακών 
εισροών και εκροών 
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2.6   Ο έλεγχος της διοίκησης 
 
Η λειτουργία του ελέγχου αποτελεί βασικό συστατικό του περιεχομένου του 
προϋπολογισμού. Καθώς οι προϋπολογισμοί καταρτίζονται σε θεωρητική βάση όσο 
καλές κι αν είναι οι προβλέψεις τα πραγματικά αποτελέσματα δεν συμπίπτουν με 
εκείνα του προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να 
γίνονται συγκρίσεις των πραγματικών αποτελεσμάτων με τους στόχους που έχουν τεθεί 
και να επισημαίνονται οι αποκλίσεις. Αν οι αποκλίσεις είναι σημαντικές μπορεί να 
χρειαστούν διορθωτικές ενέργειες ή ακόμη και αλλαγή των αντικειμενικών στόχων. 
Στα πλαίσια της λειτουργίας του ελέγχου η σύγκριση στόχων και αποτελεσμάτων 
γίνεται μέσω των εκθέσεων επίδοσης. Η ανάδραση (feedback) στις αποκλίσεις αυτές 
προειδοποιεί τους υπευθύνους των κέντρων ευθύνης ότι πρέπει να παρέμβουν στα 
τμήματα τους και να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες.  
 Οι εκθέσεις επίδοσης αποστέλλονται κατόπιν στην ανώτατη διοίκηση. Στο σημείο 
αυτό η διοίκηση εφαρμόζει το γνωστό managment by exception. Στα πλαίσια αυτού οι 
διοίκηση θέτει τα ανώτατα και κατώτατα όρια των αποκλίσεων και επικεντρώνεται σε 
αυτές που ξεπερνούν τα όρια (Brandon & Drtina, 1977 – Raiborn et al, 1999). Σε 
λειτουργικό επίπεδο οι δυσμενείς αποκλίσεις οδηγούν σε διορθωτικές ενέργειες ενώ σε 
εταιρικό επίπεδο σε αποφάσεις αλλαγής του στρατηγικού σχεδιασμού.  
 Μέσω της λειτουργίας του ελέγχου επιτυγχάνεται ο έλεγχος του κόστους (Chenhall & 
Langfield-Smith, 1998 – Guilding et al, 1998 – Neely et al, 2003) και του εργατικού 
δυναμικού των μεγάλων επιχειρήσεων όπως προκύπτει από έρευνα σε επιχειρήσεις της 
Μ. Βρετανίας (Armstrong et al 1996).  
 
 
 
2.7   Συντονισμός και επικοινωνία 
 
Η επιτυχία ενός οικονομικού προγράμματος σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την 
επικοινωνία και τη σωστή συνεργασία που οδηγεί στην εναρμόνιση των στόχων των 
κέντρων ευθύνης με τους στόχους όλης της επιχείρησης (Ahmad et al, 2003 – Bruns 
& Waterhouse, 1975 – Kennis, 1979). Μέσω της επικοινωνίας της ανώτερης 
διοίκησης με το κατώτερο προσωπικό δίνεται η πληροφόρηση του τι περιμένει η 
εταιρία από τους εργαζόμενους ενώ με την επικοινωνία από το προσωπικό των 
κατώτερων επιπέδων προς την ανώτατη διοίκηση υπάρχει η πληροφόρηση των 
επιτευγμάτων και των προβλημάτων του προσωπικού (Kennis, 1979). 
Σε μικρές επιχειρήσεις η επικοινωνία σχετικά με τις προθέσεις της επιχείρησης και την 
αξιολόγηση της διοίκησης γίνεται ανεπίσημα μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων. Σε 
μεγάλες επιχειρήσεις όπου η λήψη των αποφάσεων είναι πιο αποκεντρωμένη η ανάγκη 
για συντονισμό και επικοινωνία είναι πιο επιτακτική και γίνεται με επίσημες 
διαδικασίες όπως ο οικονομικός προγραμματισμός. 
 
 
 
2.8   Η συμμετοχή στον οικονομικό προγραμματισμό 
 
Στην εναρμόνιση των στόχων του κάθε κέντρου ευθύνης με τους αντικειμενικούς 
στόχους της επιχείρησης καθοριστικό ρόλο παίζει η συμμετοχή ή μη του προσωπικού 
στη διαμόρφωση του οικονομικού προγράμματος. Ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη των 
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προϊσταμένων των κέντρων ευθύνης στη διαμόρφωση του οικονομικού προγράμματος 
διακρίνουμε τον επιβαλλόμενο (imposed) και τον συμμετοχικό (participative) 
προϋπολογισμό. 
Στα πλαίσια του επιβαλλόμενου οικονομικού προγράμματος (Ο.Π.) η διοίκηση θέτει 
τους στόχους, τους κοινοποιεί στους υπευθύνους των κέντρων ευθύνης, οι οποίοι στη 
συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται και χαράζουν αναλόγως τη 
στρατηγική στα πλαίσια των τμημάτων της αρμοδιότητας τους που θα οδηγήσει στην 
επίτευξη των στόχων που τους έχει δοθεί. 
Στα πλαίσια του συμμετοχικού προγράμματος η διαδικασία ξεκινά από τα κέντρα 
ευθύνης όπου κάθε προϊστάμενος θέτει τους στόχους και τις λειτουργικές στρατηγικές 
του κέντρου ευθύνης, εναρμονίζοντας όμως τους στόχους τους με τους αντίστοιχους 
της ανώτατης διοίκησης (Brandon & Drtina, 1997). 
Ο βαθμός συμμετοχής στη διαδικασία του κατάρτισης του Ο.Π. εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι οι παρακάτω: 

1. Το μέγεθος της επιχείρησης 
2. Η δομή της δηλ. αποκέντρωση ή συγκεντρωτισμός στη λήψη αποφάσεων, 

αυτονομία κ.α. 
3. Η υποδομή σε ανθρώπινο και τεχνολογικό προσωπικό 
4. Το στυλ ηγεσίας και η κουλτούρα της επιχείρησης. Οι στόχοι που τίθενται 

πρέπει να είναι αποδεκτοί τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους 
υφισταμένους. 

5. Η ασύμμετρη πληροφόρηση δηλαδή το γεγονός ότι τα στελέχη των κατώτερων 
επιπέδων έχουν πολύ περισσότερη γνώση και πληροφόρηση για το αντικείμενο 
του τομέα τους (Shields & Young, 1993) 

 Τα οφέλη της συμμετοχής στον Ο.Π. είναι τα παρακάτω: 
1. Υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ της συμμετοχής και της απόδοσης της 

επιχείρησης (Brownell, 1982a, - Brownell & McInnes, 1986-Kennis, 1979 – 
Merchant, 1981).  

2. Είναι πιο ρεαλιστικός από τον επιβαλλόμενο και βοηθάει στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης 

3. Αυξάνει την αυτοδέσμευση και παρέχει κίνητρα 
4. Παρέχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο που εκφράζει τις προσδοκίες της ανώτατης 

διοίκησης και των κατώτερων στελεχών 
5. Επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του προσωπικού ως προς το ποιοι είναι οι 

επιδιωκόμενοι από της επιχείρηση στόχοι. 
Τα μειονεκτήματα του συμμετοχικού προγραμματισμού είναι: 

1. Το σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατάρτιση του 
Ο.Π. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός κυρίως για τις 
επιχειρήσεις:  

a. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις λογιστικής 
b. Υπάρχει ανομοιομορφία φύλλων εργασίας και λογισμικών 
c. Το σύστημα λήψης αποφάσεων της επιχείρησης είναι αποκεντρωτικό 

και οι συμμετέχοντες δεν εφαρμόζουν το ίδιο λογισμικό. 
d. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να κατανοήσουν στον ίδιο βαθμό τα 

ιστορικά δεδομένα της επιχείρησης 
e. Μπορεί να χρειαστούν πολλές επαναλήψεις και επαναπροσδιορισμοί 

2. Το υψηλό κόστος της διαδικασίας σε σχέση με τον επιβαλλόμενο. Για την 
κατάρτιση του συμμετοχικού Ο.Π. απαιτείται από το προσωπικό να αφιερώσει 
χρόνο - εργατοώρες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Παράλληλα 
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απαιτείται η απασχόληση Η/Υ, λογισμικού, η διάθεση γραφικής ύλης κ.α. για 
τη σύνταξη των Ο.Π.  

3. Ευνοεί τα λεγόμενα budget games. Αυτό είναι το σημαντικότερο μειονέκτημα 
και έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. (impact of budgets on 
people and the people on budgets). Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της 
διαμόρφωσης ‘χαλαρών’ προϋπολογισμών (budgetary slack), οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται είτε από υποτίμηση των εισπράξεων είτε από διόγκωση των 
εξόδων της επιχείρησης, με κύριο σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων που 
τίθενται με λιγότερη προσπάθεια.  Το πρόβλημα αυτό έχει αποτελέσει 
αντικείμενο πολλών εμπειρικών ερευνών (Brownell και McInnes, 1986 – 
Camman, 1976) που το επιβεβαίωσαν. Από την άλλη πλευρά όμως υπήρξαν 
και έρευνες που έδειξαν ότι εξαιτίας της συμμετοχής των προϊσταμένων, που σε 
κάθε περίπτωση έχουν καλύτερη γνώση του αντικειμένου, μειώνεται η 
πιθανότητα διαμόρφωσης εύκολων προγραμμάτων (Merchant, 1985 – Onsi, 
1973). 

Σε ότι  αφορά τον επιβαλλόμενο οικονομικό προγραμματισμό οι λόγοι για τους οποίους 
συνήθως καταρτίζονται είναι: α) το μικρό μέγεθος της επιχείρησης, β) η έλλειψη 
γνώσεων των προϊσταμένων γύρω από την κατάρτιση του προϋπολογισμού και γ) η 
επιχείρηση είναι νεοσύστατη.  
Τα πλεονεκτήματα του επιβαλλόμενου προϋπολογισμού είναι συνδεδεμένα με τα 
μειονεκτήματα του συμμετοχικού. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα του επιβαλλόμενου 
είναι:    

 Ο μικρός χρόνος σύνταξης του καθώς σε αυτήν συμμετέχουν λίγα άτομα. 
 Αποφεύγονται τα budget games. 
 Μειώνεται η πιθανότητα ανάμειξης στελεχών που δεν έχουν γνώσεις γύρω από τη 
σύνταξη των προγραμμάτων.  

Αναλόγως με όλα τα προαναφερθέντα τα μειονεκτήματα του επιβαλλόμενου 
προϋπολογισμού είναι: 
• Καθώς η συμμετοχή των στελεχών στην κατάρτιση των Ο.Π. είναι ελάχιστη έως 

καθόλου αφού μόνο τους ανακοινώνονται περιορίζει το βαθμό πρωτοβουλίας και 
τη δημιουργικότητα των εργαζομένων 

• Σε περίπτωση κατάρτισης δυσμενών προϋπολογισμών οι εργαζόμενοι 
δυσαρεστούνται 

• Στην περίπτωση πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τοπικοί 
πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες όποτε και μπορεί να είναι υπερεκτιμημένοι.  

• Δεν προάγει το αίσθημα της ομαδικότητας 
• Μειώνει το βαθμό αποδοχής των αντικειμενικών στόχων από τους εργαζόμενους 
• Αυξάνει τη πιθανότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων που χαρακτηρίζονται από 

πόρους που δεν επαρκούν (Nouri & Parker, 1998). 
 
 
 
2.9   Αξιολόγηση της απόδοσης και σύστημα αμοιβών  
 
Η αξιολόγηση της απόδοσης βασίζεται στην επίτευξη των στόχων του οικονομικού 
προγράμματος. Η ανάδραση (feedback) που προκύπτει από την ανάλυση παίζει 
σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία του ελέγχου (Joshi et al, 2003). 
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Κατάλληλο μέσο για την πληροφόρηση των υπεύθυνων κάθε επιπέδου διοίκησης, γύρω 
από τα αίτια των αποκλίσεων αποτελούν οι αναφορές – εκθέσεις ή τα λεγόμενα δελτία 
προόδου. Αυτές έχουν τον τύπο των πληροφοριών-στοιχείων και συσχετίζουν 
αντικειμενικούς στόχους, πρόοδο, επιτεύξεις κ.α. Πρέπει επίσης να αποκαλύπτουν τις 
τάσεις εξέλιξης και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Παραδίδονται στους 
υπεύθυνους των Ο.Π. και περιλαμβάνουν τόσο τα ελεγχόμενα κόστη όσο και τα μη 
ελεγχόμενα παρόλο που οι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων δεν μπορούν να τα 
επηρεάσουν. Όταν απευθύνεται στα κατώτερα στελέχη είναι πιο αναλυτική και καθώς 
περνάει σε ψηλότερα επίπεδα γίνεται λιγότερο αναλυτική.  
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα στελέχη της 
επιχείρησης που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων από την 
ανώτατη διοίκηση. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης ο υπεύθυνος του κέντρου 
μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητικά και αυτό να τον επηρεάσει στην απόδοση του και 
στον τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα στην επιχείρηση. 
Σε περίπτωση θετικών αποκλίσεων με το σύστημα αμοιβής της επιχείρησης οι 
υπεύθυνοι επιβραβεύονται είτε με οικονομικές είτε με ηθικές αμοιβές υποκινώντας 
θετικά τους εργαζόμενους για ανάλογες αποδόσεις στο μέλλον.  
 
 
 
2.10  Μειονεκτήματα του Οικονομικού Προγραμματισμού 
    
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εγκαταλείπεται ο όρος budgeting και 
αντικαθίσταται από τον όρο financial planning. Η μηνιαία / ετήσια αναφορά και η 
διαδικασία του προϋπολογισμού απορροφά μεγάλο ποσό εισροών της επιχείρησης και 
έχει μικρή σχέση – σύνδεση με τη στρατηγική της επιχείρησης και τους κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας. Σύμφωνα με τον David Parmenter ο ετήσιος προϋπολογισμός 
είναι χρονοβόρος ως προς τη σύνταξη του και δεν συνδέεται με τη γενικότερη 
στρατηγική της επιχείρησης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τους κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας (Accountancy Ireland; Ayg 2004). Ακόμη, ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός και η ραγδαία εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας δημιουργεί την 
ανάγκη για νέα προϊόντα και  υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη 
λειτουργικότητα και νέους τρόπους ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών. Η νέα 
αυτή πραγματικότητα καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία νέων συστημάτων 
διοικητικής λογιστικής καθώς όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει μέρος της 
επιστημονικής κοινότητας, τα παραδοσιακά συστήματα απέτυχαν να εξελιχτούν και να 
προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα (Kaplan, 1988).  
Τα μειονεκτήματα που εντοπίζουν οι επικριτές του συστήματος είναι: 

1. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και 
μεταβλητότητας καθώς βασίζεται σε εκτιμήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει 
πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να σε 
απομακρύνει από τον ανταγωνισμό. Από την άλλη οι υποστηρικτές του λένε 
ότι χωρίς πρόβλεψη και στόχο η επιχείρηση είναι ακυβέρνητο καράβι 
καταμεσής της θάλασσας του ακυβέρνητου ανταγωνισμού. 

2. Η σύνταξη του είναι χρονοβόρα και δεν συνδέεται όπως προαναφέραμε με τη 
στρατηγική τα στρατηγικά αποτελέσματα και τους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας. Ωστόσο ο αντίλογος υποστηρίζει ότι με τα νέα πληροφοριακά 
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συστήματα εκμηδενίζεται του πρόβλημα της απαίτησης πολλών στοιχείων 
ακόμη και αν αυτά βρίσκονται σε μονάδες απομακρυσμένες από τη διοίκηση. 

3. Χειρίζεται τους εργαζόμενους σαν κόστος ενώ η ομαδική εργασία, η 
πρωτοτυπία και η πίστη προς την επιχείρηση είναι πιο σημαντικοί παράγοντες 
στην διαμόρφωση υψηλής απόδοσης. 

4. Δίνει έμφαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη σε βάρος της συνεχούς βελτίωσης 
και άλλων ποιοτικών μεταβλητών όπως η ικανοποίηση του πελάτη. 

5. Η διαδικασία αυτή προωθεί τη δημιουργία αποθεμάτων και πολύ 
αποτελεσματικά διαιρεί την επιχείρηση σε μικρότερα τμήματα. 

 
Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά  αφενός μεν προτάθηκαν λύσεις 
βελτίωσης του προϋπολογισμού αφετέρου δε υιοθετήθηκαν νέα συστήματα 
διοίκησης. 
Τρόποι βελτίωσης του προϋπολογισμού είναι: 
 Η υιοθέτηση του Activity Based Management (ΑΒΜ) εξαιτίας της ικανότητας 
του να προσδιορίζει στρατηγικούς στόχους βάσει της κερδοφορίας των 
προϊόντων και των αναγκών των πελατών. Επίσης βοηθά να αναγνωρίσουμε τις 
μη κερδοφόρες δραστηριότητες, οδηγούς κόστους, μέτρα απόδοσης και 
ευκαιρίες προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε την οικονομική διαδικασία. Η 
αποτελεσματικότητα του ΑΒΜ οδήγησε τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση 
παράγωγων τεχνικών όπως το Activity Based Costing που είναι μια τεχνική που 
βοηθά στην κατανόηση του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών και του 
Activity Based Budgeting (ABB). Το ΑΒΒ είναι μια τεχνική που αυξάνει την 
ακρίβεια των οικονομικών προβλέψεων και την κατανόηση τους από το 
μάνατζμεντ. Αναλύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παραχθούν, τις 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την παραγωγή τους και το απαραίτητο 
κεφάλαιο.  
Ο James A. Brimson, πρόεδρος του Activity – based management International 
Inc. λέει συγκρίνοντας τον παραδοσιακό προϋπολογισμό με το ΑΒΒ. Το 
πρόβλημα με τον παραδοσιακό προϋπολογισμό είναι ότι οι manager βλέπουν τι 
συνέβη την προηγούμενη χρονιά, το αυξάνουν κατά 1%, το μανατζμεντ το 
μειώνει κατά 1% και μετά γίνεται πόλεμος. Το ΑΒΒ σε βάζει να σκεφτείς 
θέματα όπως προβλέψεις πωλήσεων και κόστος εργασίας.  
Το ΑΒΒ αντανακλά δραστηριότητες και επιχειρησιακές διαδικασίες και όχι 
πηγές πόρων όπως μισθούς και προμήθειες. 
Οι προϋπολογισμοί στο μέλλον πρέπει να αποσκοπούν να καλύψουν: 

 Τις απαιτήσεις των καταναλωτών 
 Τους επιχειρησιακούς στόχους και στρατηγικές 
 Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και marketing mix 
 Αλλαγές στην επιχειρησιακή διαδικασία 
 Βελτιώσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
 Ποιοτική ευελιξία και ευέλικτο χρόνο ζωής 
 Αλλαγές στο επίπεδο υπηρεσιών 

   Βέβαια προτού ξεκινήσει το ΑΒΒ απαιτείται να ληφθεί υπόψη ο 
ανταγωνισμός όμοιων ανταγωνιστικών προϊόντων και υποκατάστατων. 

  Σε ότι αφορά το benchmarketing και άλλες ανάλογες τεχνικές το καλύτερο 
είναι να ξανασχεδιάσουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Πριν μερικά χρόνια το 
budgeting θεωρούνταν ένα αναγκαίο κακό της οικονομικής δραστηριότητας 
όπου αριθμοί συγκεντρώνονταν σε ετήσια βάση. Εξαιτίας του αυξανόμενου 
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ανταγωνισμού σημερινό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων είναι η λειτουργία τους 
να είναι βασισμένη στην αύξηση της απόδοσης. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη 
ένα πιο ευέλικτο σύστημα που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται σε μη 
αναμενόμενα γεγονότα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνδεθούν οι 
επιχειρησιακοί στρατηγικοί στόχοι με αυτούς των μονάδων της επιχείρησης 
κατά τη διαδικασία του financial planning. Θα πρέπει ο σχεδιασμός να αφορά το 
τι θέλουμε να κάνουμε και ότι το τι θα μας κοστίσει. Εγκαταλείπεται ο ετήσιος 
προγραμματισμός και υιοθετείται ένα κυλιόμενος δίμηνος η τρίμηνος 
προγραμματισμός. Αυτό που απαιτείται είναι αλλαγή στη συμπεριφορά, 
εκπαίδευση και εξάσκηση και όχι τόσο τεχνολογική ικανότητα.   
  Ο προγραμματισμός μηδενικής βάσης (ΠΜΒ) είναι μια λογική διαδικασία που 
εξετάζει συστηματικά τις προτεραιότητες και τους εναλλακτικούς τρόπος 
δράσεως για τις παρούσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες σε συσχετισμό με 
τους στόχους της επιχείρησης (Μπαραλέξης, 1999). Ο ΠΜΒ συντελεί στην 
επικέντρωση της προσοχής του management της επιχείρησης στον περιορισμό 
(αν όχι στης εξάλειψη) των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία στην 
επιχείρηση. Παρά τα οφέλη του ο ΠΜΒ δε βρίσκει τόσο ευρεία εφαρμογή, 
καθώς η αποτελεσματική εφαρμογή του απαιτεί πολύ χρόνο και χρήμα 
(Μπαραλέξης, 1999 – Hayew και Cron, 1988 – Νeely et al, 2003). 

Πολλές επιχειρήσεις εγκαταλείποντας τον παραδοσιακό προϋπολογισμό και 
υιοθετώντας νέες μεθόδους διοίκησης. Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η 
σουηδική τράπεζα Svenska Handelbanken, η οποία υιοθέτησε, ένα σύστημα συμπίεσης 
του κόστους εντός της εταιρίας και benchmarketing για τη σύγκριση της απόδοσης με 
αυτή του ανταγωνισμού. Η Borealis, μια δανέζικη εταιρεία πετροχημικών που 
χρησιμοποιεί τις κυλιόμενες προβλέψεις σε συνδυασμό με το Balanced Scorecard. Το 
σύστημα των κυλιόμενων προβλέψεων υιοθετήθηκε επίσης από τις εταιρίες Ericsson, P 
Bulmer, την αυτοκινητοβιομηχανία Volvo, την ΚF μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
λιανικού εμπορίου της Σκανδιναβίας κ.α.  
Μετά την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του 
προϋπολογισμού τίθεται το ερώτημα τη σημασίας του προϋπολογισμού σε 
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία της έρευνας παρουσιάζεται στο 
επόμενο κεφάλαιο. 
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3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Η διαδικασία της δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε αποτελείται από πέντε στάδια 
(Makerere University Institute of Statistics & Applied Economics)  

1. Καθορισμός του πληθυσμού της έρευνας 
2. Καθορισμός δειγματοληπτικού δείγματος 
3. Καθορισμός της δειγματοληπτικής μεθόδου 
4. Δειγματοληψία και συλλογή στοιχείων 
5. Επανεξέταση της δειγματοληπτικής διαδικασίας 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξακριβωθεί αν επιχειρήσεις μικρομεσαίες και μεγάλες, 
που δεν έχουν τη δομή των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, λειτουργούν 
προγραμματισμένα κάνοντας κάποιο σχεδιασμό, καταρτίζοντας κάποιο οικονομικό 
πρόγραμμα, σχεδιάζοντας έτσι τις εργασίες τους είτε λειτουργούν αυθόρμητα. Μέσα 
από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.  
Η έρευνα ανήκει στην κατηγορία των περιγραφικών ερευνών (descriptive research) και 
επιχειρεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα ‘ποιος’, ‘πότε’, ‘πόσο συχνά’ ‘ποιο είδος’  
(Τσουκάτος Ε., Μεθοδολογία της έρευνας, Σημειώσεις μαθήματος ΤΕΙ Κρήτης). 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου (βλ. παράρτημα).   
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στης δειγματοληψία είναι μέλη του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου και καταχωρημένες στο site της Ναυτεμπορικής. Αφού έγινε ένας 
δοκιμαστικός έλεγχος τους ερωτηματολογίου μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, 
στάλθηκε στις περισσότερες εταιρίες ηλεκτρονικά ενώ με άλλες επιχειρήσεις η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε τηλεφωνικώς, με τη μέθοδο της συνέντευξης.  
Όπου στάλθηκε ηλεκτρονικά συνοδευόταν από ένα εισαγωγικό γράμμα (βλ. 
παράρτημα) στο οποίο αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας οδηγίες για τη 
συμπλήρωση, διαβεβαίωση εχεμύθειας και χρήσης των στοιχείων μόνο για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς, η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.  
Το ερωτηματολόγιο μπορούσε να συμπληρωθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και 
τηλεφωνικά.  
Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου (closed ended questions) και είχαν διάφορες 
μορφές. 

1. Διχοτομικές (dichotomous questions) με δυνατότητα επιλογής μια εκ των δύο 
εναλλακτικών απαντήσεων  

2. Μίας μεταξύ πολλών αμοιβαίων αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων 
(multiple choice questions)  

3. Βαθμονόμησης / σημαντικότητας (rating questions) με πρόταση πολλών 
επάλληλων επιπέδων διαφορετικού βαθμού από τα οποία επιλέγεται ένα  

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πέντε γενικές ερωτήσεις και δεκαπέντε ερωτήσεις 
σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού Ορισμένα ερωτήματα ανακτήθηκαν 
από ερωτηματολόγια παλιότερων ερευνών και πιο συγκεκριμένα των Ahmad et al 
(2003)  και των Joshi et al (2003) . Για τη διαπίστωση της σαφήνειας των ερωτημάτων 
το ερωτηματολόγιο στάλθηκε πιλοτικά σε πέντε επιχειρήσεις από όπου προέκυψαν 
κάποιες διορθώσεις. 
 Τελικώς, στάλθηκαν 185 ερωτηματολόγια και συλλέχθηκαν 51 ποσοστό 27,4%. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 
ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και πιο συγκεκριμένα ο 
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κλάδος στον οποίο ανήκουν, η κατηγορία στην οποία εντάσσονται και αριθμός των 
εργαζομένων. 
 
Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων (συνολικός αριθμός: 51) 
Κλάδος Αριθμός εταιρειών Ποσοστό (%) 
Εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργίας 

10 19,6% 

Εμπόριο ενδυμάτων 3 5,88% 
Εμπόριο αυτοκινήτων - 
ανταλλακτικών 

6 11,76% 

Μαρμαροβιομηχανίες 4 7,84% 
Δημοτικές επιχειρήσεις 4 7,84% 
Ξενοδοχεία 3 5,88% 
Τρόφιμα 6 11,76% 
Τράπεζες – ταχυδρομεία - 
ινστιτούτα 

3 5,88% 

Μηχανικός – βιομηχανικός 
εξοπλισμός 

6 11,76% 

Εκπαίδευση 2 3,92% 
Γενικό εμπόριο 4 7,84% 
 51  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η 
ανάλυση περιλαμβάνει τις ενότητες: α) σχεδιασμός δηλ. ερωτήματα 1,2,3,5,6,7,8,11, 
β) στόχοι των οικονομικών προγραμμάτων (Ο.Π.) δηλ. ερώτημα 9, γ) συμμετοχή 
στην κατάρτιση των Ο.Π. δηλ. ερώτημα 12, δ) σχεδίαση του συστήματος και 
τεχνικά στοιχεία των Ο.Π. δηλ. ερώτημα 4 και 10, ε) έλεγχος και αξιολόγηση της 
απόδοσης των Ο.Π. που καταρτίστηκαν δηλ. ερωτήματα 13, 14. Η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων γίνεται καταρχήν συγκεντρωτικά για όλες τις επιχειρήσεις και έπειτα 
για τις δύο κατηγορίες μικρομεσαίες και μεγάλες χωριστά.     
 
 
4.1 Σχεδιασμός  

 
Καταρχήν τίθεται το ερώτημα αν συντάσσεται προϋπολογισμός ή προϋπολογιστικό 
πρόγραμμα. Από τον πίνακα 4.1 όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 
ερωτήματος προκύπτει ότι το 35% του συνόλου των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν 
συντάσσει προϋπολογισμό σε ετήσια βάση.  
 
Πίνακας 4.1: Διαμόρφωση μακροπρόθεσμου πλάνου 
 Αριθμός εταιρειών συνολικά: 18 Ποσοστό (%) 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες Σύνολο 
Διαμόρφωση 
ετήσιου  πλάνου 

65,21% 10,71% 35% 

 
Στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί φαίνεται ότι από τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν 
κάνουν προϋπολογιστικά προγράμματα το 50% διοικείται από τον επιχειρηματία, το 
37,5% από την οικογένεια και το 12,5% από διευθύνοντα σύμβουλο. Το 35% των 
επιχειρήσεων αυτών δηλώνει ότι έχει άλλο σύστημα αναφοράς και ελέγχου. Οι λόγοι 
για τους οποίους δεν πιστεύουν στην χρησιμότητα του προϋπολογισμού είναι ότι 
απαιτούν πολύ χρόνο, δεν είναι συνδεδεμένοι με την στρατηγική, το στρατηγικό 
αποτέλεσμα ή άλλους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Όπως είδαμε και στην 
προηγούμενη ενότητα για τους λόγους αυτούς οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη και εδώ 
και χρόνια στις Σκανδιναβικές χώρες εγκαταλείπουν το σύστημα του budgeting και 
υιοθετούν καινούρια συστήματα. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν συντάσσουν προϋπολογισμό σε ποσοστό 72% 
διοικούνται από τον επιχειρηματία και 28% από την οικογένεια. Σε ποσοστό 50% 
θεωρούν ότι δεν τους παρέχεται καμιά ωφέλεια, σε ποσοστό 31% δεν πιστεύουν στην 
χρησιμότητα του προϋπολογισμού γιατί απαιτούν πολύ χρόνο, δεν είναι συνδεδεμένοι 
με την στρατηγική, το στρατηγικό αποτέλεσμα ή άλλους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας και στο υπόλοιπο για διάφορους άλλους λόγους. 
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Πίνακας 4.2 : Κατάρτιση προϋπολογισμού  
 Αριθμός εταιρειών συνολικά: 51 

 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες 

 
Κατάρτιση 
προϋπολογισμού 

Αριθμός / ποσοστό Αριθμός / ποσοστό 

Ναι  (15)              65% (3)            8% 
Όχι (8)               35% (26)          92% 
   

Χαρακτηριστικά 
διοίκησης 

Μεγάλες που δεν συντάσσουν Μικρομεσαίες που δεν 
συντάσσουν 

Διοίκηση από τον 
επιχειρηματία 

 (4)            50% (37)           72% 

Από την 
οικογένεια 
 

    (3)           37,5%  (14)           28% 

Από διευθύνοντα 
σύμβουλο 

    (1)           12,5% 0 
 

   
 
 
Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα επιμέρους προγράμματα που καταρτίζουν οι 
επιχειρήσεις και ο βαθμός σημαντικότητας τους. Ο πίνακας αυτός χωρίζεται σε δύο 
μέρη στις επιχείρησης του βιομηχανικού και μεταποιητικού κλάδου και σε αυτές των 
υπόλοιπων κλάδων. Σε ότι αφορά την έκταση της εφαρμογής των προγραμμάτων 
προκύπτουν τα παρακάτω: 
Στις μεγάλες επιχειρήσεις που ανήκουν στο βιομηχανικό κλάδο και καταρτίζουν 
προγράμματα (σύνολο 8) τη 1η θέση κατέχουν με ποσοστό 57% τα προγράμματα 
πωλήσεως, άμεσης εργασίας, γενικών βιομηχανικών εξόδων, εξόδων πωλήσεων, 
διοικήσεως, ταμειακό, επενδύσεων και προϋπολογιστικός ισολογισμός. Μετά έρχονται 
με ποσοστό εφαρμογής 50% τα προγράμματα παραγωγής, αγοράς α και β υλών και 
προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ακολουθεί το πρόγραμμα 
αγοράς εμπορευμάτων με ποσοστό 43% 
Στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους (σύνολο 9) τη 1η θέση 
κατέχουν με ποσοστό 89% το ταμειακό πρόγραμμα και τα έξοδα διοικήσεως, 
ακολουθούν με 78% το πρόγραμμα εξόδων πωλήσεως και στην τρίτη θέση το 
πρόγραμμα της άμεσης εργασίας, των γενικών βιομηχανικών εξόδων και των εξόδων 
πωλήσεων 
Με βάση το βαθμό σημαντικότητας των προγραμμάτων προκύπτουν τα παρακάτω: 
Στις μεγάλες επιχειρήσεις που ανήκουν στον βιομηχανικό κλάδο τη 1η θέση έχει το 
πρόγραμμα πωλήσεων με βαθμό σημαντικότητας 4,6, ακολουθεί το πρόγραμμα 
παραγωγής με βαθμό σημαντικότητας 4,28, το πρόγραμμα αγοράς α’ υλών με βαθμό 
3,85, το πρόγραμμα των γενικών βιομηχανικών εξόδων με βαθμό 3,75, η 
προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με βαθμό 3,71 και στη 5η θέση το 
ταμειακό πρόγραμμα με βαθμό 3,62. 
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Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους τη πρώτη θέση κατέχει το 
πρόγραμμα των εξόδων διοικήσεως με βαθμό σημαντικότητας 4,61, δεύτερο είναι το 
πρόγραμμα των πωλήσεων με βαθμό σημαντικότητας 4,48, τρίτο είναι το πρόγραμμα 
των επενδύσεων με βαθμό σημαντικότητας 4,4, τέταρτο το ταμειακό πρόγραμμα με 
βαθμό σημαντικότητας 4,26 και πέμπτο το πρόγραμμα αγοράς α΄και β΄ υλών με βαθμό 
σημαντικότητας 4,25. 
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Πίνακας 4.3: Επιμέρους προγράμματα και βαθμός σημαντικότητας  
 Ποσοστό Βαθμός σημαντικότητας 
Βιομηχανικός κλάδος Μεγάλες       Μικρομεσαίες Μεγάλες   Μικρομεσαίες 
Πωλήσεων       (57)                   (33)       (4,6)              (1) 
Παραγωγής       (50)                   (33)       (4,28)            (5) 
Αγορ. α’και β’ υλών       (50)                   (33)       (3,85)            (5) 
Αγορ. εμπορευμάτων      (43)                   (33)       (3,33)            (5) 
Άμεσης εργασίας       (57)                   (33)        (3,5)             (2) 
Γεν. Βιομηχαν. Εξ.       (57)                   (33)       (3,75)            (3) 
Εξόδων πωλήσεων       (57)                   (33)       (3,37)            (4) 
Εξόδων διοικήσεως       (57)                   (33)       (3,37)            (3) 
Ταμειακό πρόγραμμα      (57)                   (33)       (3,62)            (1) 
Επενδύσεων       (57)                   (33)       (3,25)            (1) 
Προϋπολογιστικός 
ισολογισμός 

     (57)                   (33)       (2,75)            (1) 

Προϋπ/κή κατ. 
αποτελεσμάτων χρ. 

     (50)                   (33)       (3,71)            (1) 

Άλλο πρόγραμμα   
   
Υπόλοιποι κλάδοι –  Μεγάλες   Μικρομεσαίες Μεγάλες   Μικρομεσαίες 
Πωλήσεων                     78% 

     (36)                    (67) 
                4,48 
      (5)                  (4) 

Παραγωγής                     55% 
     (21)                    (67) 

                3,66 
   (4,66)                (4) 

Αγορ. α’και β’ υλών                    44% 
     (28)                     (0) 

                4,25  
   (4,25)                (0)        

Αγορ. εμπορευμάτων                    44% 
     (28)                     (0) 

                   3      
     (3)                   (0) 

Άμεσης εργασίας                     67% 
     (43)                     (0) 

                3,83 
   (3,83)                (0) 

Γεν. Βιομηχαν. Εξ.                     67% 
     (28)                    (67) 

                3,94 
    (4,5)                 (4) 

Εξόδων πωλήσεων                     67% 
     (43)                     (0) 

                3,83 
   (3,83)                (0) 

Εξόδων διοικήσεως                     89% 
     (43)                     (67) 

                4,61 
    (4,5)                 (4) 

Ταμειακό πρόγραμμα                    89% 
     (43)                     (67) 

                4,26 
    (3,67)               (4) 

Επενδύσεων                     55% 
     (36)                      (0) 

                 4,4 
     (4,4)                (0) 

Προϋπολογιστικός 
ισολογισμός 

                   33% 
     (21)                      (0) 

                   3 
       (3)                 (0) 

Προϋπ/κή κατ. 
αποτελεσμάτων χρ. 

                   33% 
     (21)                      (0) 

                   3 
       (3)                 (0) 

Άλλο πρόγραμμα   
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Επίσης, αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής στατικών και 
ελαστικών προγραμμάτων. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν τα προϋπολογιστικά 
προγράμματα που εφαρμόζουν είναι στατικά, ελαστικά ή και τα δύο. Στον πίνακα 4.4 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και  γίνεται σύγκριση με τα 
αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών (Ahmad et al, 2003 – Guilding et al, 1998).  
 
Πίνακας 4.4: % Χρήση των στατικών και ελαστικών προγραμμάτων 
 Β. Ελλάδα 2006 Μ. Βρετανία Ν. Ζηλανδία Μαλαισία 
Στατικά             (22,22)  

(22,22)              (0) 
58 73 34 

Ελαστικά             (22,22)  
(22,22)              (0) 

42 27 66 

Και τα δύο             (55,56) 
(38,88)             (100)    

   

     
Οι τιμές στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα 
 
Η έρευνα έδειξε ότι από τις επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας που καταρτίζουν οικονομικά 
προγράμματα το 22,22% εφαρμόζει μόνο στατικά προγράμματα, το 22,22% μόνο 
ελαστικά και το 55,56% και τα δύο. Τα ίδια αποτελέσματα έδειξαν και άλλες έρευνες 
που έγιναν στην Ελλάδα και αφορούσαν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το μεγάλο 
ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν και στατικά και ελαστικά 
προγράμματα δείχνει τα οφέλη της συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των 
στατικών με αυτών των ελαστικών αντίστοιχα. 
 
Από άλλο ερώτημα του ερωτηματολογίου συλλέχτηκαν στοιχεία που αφορούσαν το 
χρόνο και τον τρόπο εκκίνησης της κατάρτισης των προγραμμάτων. Στον πίνακα 4.5 
καταγράφονται τα αποτελέσματα όπου βλέπουμε ότι το 66,67% των επιχειρήσεων 
ξεκινά τη διαδικασία κατάρτισης των αποτελεσμάτων τον μήνα Οκτώβριο, το 16,66% 
το μήνα Σεπτέμβριο, το 11,11% άλλο μήνα και το 5,55% τον Αύγουστο. 
Σε ότι αφορά τον τρόπο εκκίνησης της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων το 
55,55% τον επιχειρήσεων καταρτίζει κάθε χρόνο τον προγραμματισμό της με βάση τον 
προηγούμενο προγραμματισμό κατόπιν εκτίμησης των νέων αναμενόμενων δαπανών 
και των εσόδων, το 38,89% με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν 
υπόψη και οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες (π.χ. αλλαγή των τεχνικών 
προδιαγραφών των προϊόντων της επιχείρησης, δεσμεύσεις που θέτονται από τη 
νομοθεσία) που έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν και το 
υπόλοιπο 5,55% με βάση τις τάσεις της αγοράς που διαμορφώνονται ή προσδοκάται 
ότι θα διαμορφωθούν. Από τον πίνακα προκύπτει ότι καμιά επιχείρηση δεν ξεκινάει 
τον προγραμματισμό της από μηδενική βάση γεγονός που προφανώς οφείλεται στους 
λόγους που αναφέραμε πιο πάνω κατά την αναφορά μας στα μειονεκτήματα του 
προϋπολογισμού, δηλαδή στο ότι η σύνταξη από μηδενική βάση απαιτεί πολύ χρόνο 
και χρήμα. 
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Πίνακας 4.5: Χρόνος και τρόπος εκκίνησης της κατάστασης της διαδικασίας του Ο.Π. 
 Ποσοστό 
Χρόνος εκκίνησης Μεγάλες     Μικρομεσαίες 
Αύγουστος                   (5,55) 

     (6,67)                  (0) 
Σεπτέμβριος                  (16,66) 

       (20)                   (0) 
Οκτώβριος                  (66,66)                     

       (60)                (100) 
Άλλο                  (11,11) 

     (13,33)               (0) 
  
Τρόπος εκκίνησης  
Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό κατόπιν εκτίμησης 
των νέων αναμενόμενων δαπανών και των εσόδων 

                 (55,55) 
    (46,67)              (100)           

Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν 
υπόψη και οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες (π.χ. 
αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων της 
επιχείρησης, δεσμεύσεις που θέτονται από τη νομοθεσία) που 
έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν 

     
                 (38,89) 
   (46,67)                 (0)            

Με βάση τις τάσεις της αγοράς που διαμορφώνονται ή 
προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν 

                 (5,55) 
    (6,67)                 (0)     

Από μηδενικό σημείο εκκίνησης σα να γίνεται για πρώτη φορά ο 
προγραμματισμός  

                   
       (0)                  (0) 

Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε                      (0) 
  
 
 
 
4.2.  Στόχοι της προετοιμασίας των οικονομικών προγραμμάτων  
 
Η προετοιμασία των ετήσιων προγραμμάτων εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς (Joshi, 
1999), όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2.  
Στην έρευνα που έγινε ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να βαθμολογήσουν τους σκοπούς 
ως προς τη σημαντικότητα τους. Στην ερώτηση αυτή η βαθμολόγηση έγινε με κλίμακα 
Likert 5 βαθμών, όπου ο μικρότερος βαθμός ήταν το 1 = αρκετα, και ο μεγαλύτερος το 
5 = μεγίστης χρησιμότητας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. 
Οι στόχοι που επιδιώκονται για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι καταρχήν η 
μεγιστοποίηση του κέρδους και ακολουθούν με την ίδια βαρύτητα α) η μελλοντική 
πρόβλεψη, β) η μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης, γ) η μείωση του κόστους και 
δ) ο έλεγχος της απόδοσης μέσω του υπολογισμού και της ανάλυσης των αποκλίσεων. 
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η προετοιμασία των οικονομικών προγραμμάτων 
αποσκοπεί πρώτον στη μείωση του κόστους, δεύτερον στη μέτρηση της απόδοσης της 
επιχείρησης και στην επικοινωνία της ανώτατης διοίκησης με τα άλλα επίπεδα της 
επιχείρησης και έπειτα ακολουθούν οι άλλοι λόγοι.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν σε ότι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις με  
τα αποτελέσματα της έρευνας του Joshi et al (2003) στις επιχειρήσεις του Μπαχρέιν 
και του Srinivasan (1987) στις επιχειρήσεις της αμερικάνικης βιομηχανίας.  
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημειώνουμε την μικρή βαρύτητα που αποδίδεται 
στη σημαντικότητα για τη υποκίνηση των εργαζομένων και τον προσδιορισμό των 
ανταμοιβών πράγμα που αιτιολογείται αν σκεφτούμε τον μικρό συνήθως αριθμό των 
εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ρόλο του ιδιοκτήτη – 
επιχειρηματία στην λήψη των αποφάσεων και τον προσδιορισμό της στρατηγικής που 
ακολουθείται. 
Πίνακας 4.6: Συγκεκριμένοι στόχοι προετοιμασίας των προγραμμάτων  

 Βαθμός σημαντικότητας ΗΠΑ Μπαχρέιν 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες   

Για μελλοντική 
πρόβλεψη 

4 3 
 

 4 

Για να βοηθήσει στη 
μεγιστοποίηση του 
κέρδους 

4,07 
 

2,33  
 

4,51 
 

Ως ένας τρόπος 
επικοινωνίας της 
ανώτατης διοίκησης με 
τα άλλα επίπεδα της 
επιχείρησης 

3,28 
 

 

3,33 
 

 

3,9 
 

 

3,51 
 

 
 

Για μέτρηση της 
απόδοσης της 
επιχείρησης 

4 3,33  4,22 

Για τον προσδιορισμό 
των ανταμοιβών 

3,07 3 3,6 3,4 

Για να υποκινηθούν οι 
εργαζόμενοι για 
βελτίωση 

3,28 2,33 3,7 3,48 

Για τη μείωση του 
κόστους 

4 
 

3,66   

Για να υπάρξει έλεγχος 
της απόδοσης μέσω του 
υπολογισμού και της 
ανάλυσης των 
αποκλίσεων 

4 
 

3 3,9 4,4 
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4.3 Η συμμετοχή στον οικονομικό προγραμματισμό  
 
Οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν σχετικά με το βαθμό συμμετοχής κατά την κατάρτιση των 
επιμέρους προγραμμάτων, αν δηλαδή είναι συμμετοχική ή επιβαλλόμενη η διαδικασία 
ή  μάλλον συμμετοχική ή μάλλον επιβαλλόμενη. Οι επιλογές μάλλον συμμετοχική και 
μάλλον επιβαλλομένη συμπεριλήφθηκαν γιατί στις ελληνικές επιχειρήσεις ο 
προγραμματισμός δεν είναι ούτε τελείως συμμετοχικός αλλά και ούτε τελείως 
επιβαλλόμενος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7 όπου παρατηρείται 
ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις πρόκειται για συμμετοχική διαδικασία και στις 
μικρομεσαίες επιβαλλόμενη προφανώς λόγω του ρόλου που παίζει ο επιχειρηματίας.  
Το αποτέλεσμα της έρευνας για τις μεγάλες επιχειρήσεις συμφωνεί με αυτό της 
έρευνας του Srinivasan (1987) όπου οι μάνατζερ των κατώτερων επιπέδων 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αντικειμενικών στόχων και σκοπών και άρα στη 
διαμόρφωση του Ο.Π. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τον 
επιβαλλόμενο προγραμματισμό ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ αυτές που 
επιλέγουν τον συμμετοχικό στις μεγάλες. Υπάρχει δηλαδή μια θετική συσχέτιση 
μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της τάσης υιοθέτησης του συμμετοχικού 
προγραμματισμού.  
 
Πίνακας 4.7: % συμμετοχή στη διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες 
Επιβαλλόμενη 

 
26,67 66,67 

Συμμετοχική 
 

46,67 33,33 

Μάλλον συμμετοχική 
 

20,00  

Μάλλον επιβαλλόμενή 
 

6,67  

   
 
 
 
 
4.4 Σχεδίαση συστήματος – τεχνικά στοιχεία του οικονομικού 
προγραμματισμού 
 
Η πρώτη ερώτηση αφορά το διαχωρισμό σταθερών και μεταβλητών εξόδων κατά τη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.8 
και δείχνουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις προβαίνουν σε διαχωρισμό σταθερών και 
μεταβλητών ενώ οι μικρομεσαίες όχι. Η ίδια έρευνα έγινε από τους Karmarkar, Liderer  
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και Zimmerman (Ahmad et al, 2003) όπου προέκυψε ότι το ποσοστό διαχωρισμού των 
εξόδων για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 77%, επίσης από Guilding et al (1998) όπου 
το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας είναι 90% και της Ν. 
Ζηλανδίας 84% και ακόμη από Ahmad et al (2003) όπου το ποσοστό για τις 
επιχειρήσεις της Μαλαισίας είναι 95%. 
 
Πίνακας 4.8: % Διαχωρισμός σταθερών και μεταβλητών εξόδων κατά την 
διαμόρφωση του οικονομικού προγραμματισμού 
 Μεγάλες    Μικρομεσαίες Η.Π.Α. Μ. Βρετανία Ν. Ζηλανδία Μαλαισία 
Ναι      80 77 90 84 95 
Όχι      20                  100 23 10 16 50 
 
 
Επίσης, τέθηκε το ερώτημα του υπευθύνου κατάρτισης των προϋπολογιστικών 
προγραμμάτων και οι απαντήσεις που συλλέκτηκαν εμφανίζονται στον πίνακα 4.9. 
Όπως φαίνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας η κατάρτιση των 
οικονομικών προγραμμάτων γίνεται στην πλειοψηφία τους  από επιτροπή 
απαρτιζόμενη από στελέχη της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με 
ανάλογη έρευνα που έγινε στο Μπαχρέιν Joshi et al (2003) όπου και εκεί η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξουσιοδοτεί κάποια επιτροπή για τη κατάρτιση του 
προϋπολογισμού.  
 
Πίνακας 4.9: Υπεύθυνος κατάρτισης των οικονομικών προγραμμάτων 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες Μπαχρέιν 
Ορίζεται ένα άτομο 13,33% 33,33% 22,9% 
Από επιτροπή απαρτιζόμενη από 
στελέχη της επιχείρησης 

86,67% 66,67% 77,1% 

 
 
 
 
4.5 Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης και σύστημα αμοιβών 
 
 Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της απόδοσης των οικονομικών προγραμμάτων γίνεται με 
βοήθεια των αναφορών απόδοσης.  
Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε αφορά την περιοδικότητα των αναφορών απόδοσης. Οι 
απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 4.10 μαζί με τις απαντήσεις αντίστοιχης έρευνας 
στο Μπαχρέιν,  Joshi et al (2003). Ειδικότερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις συντάσσουν 
και αξιολογούν τις αναφορές απόδοσης κάθε μήνα σε ποσοστό 53,33%, κάθε εξάμηνο 
σε ποσοστό 26,67%  και κάθε τρίμηνο σε ποσοστό 20%. Τα ποσοστά αυτά για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις δεν συμφωνούν με τα αντίστοιχα έρευνας στο Μπαχρέιν σε 
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αντίθεση με αυτά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πιο κοντά δηλαδή στην 
πλειοψηφία τους κάθε τρίμηνο με ποσοστό 66,67% και κάθε μήνα με ποσοστό 33,33%. 
 
Πίνακας 4.10: Περιοδικότητα αναφορών απόδοσης 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες Μπαχρέιν 
Κάθε μήνα 53,33% 33,33% 40% 
Κάθε τρίμηνο 20% 66,67% 54,3% 
Κάθε εξάμηνο 26,67%  5,7% 
Άλλο, παρακαλώ 
συγκεκριμενοποιήστε:  

   

 
Ακόμη, αντικείμενο της έρευνας ήταν οι σκοποί των αναφορών απόδοσης σε ότι αφορά 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης. Στον πίνακα 4.11 που ακολουθεί 
φαίνονται οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν όταν οι ερωτώμενοι κλίθηκαν να 
αξιολογήσουν με κλίμακα Likert τριών βαθμών τις εξής δύο δηλώσεις: Οι αποκλίσεις 
του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται α) για την αξιολόγηση της ικανότητας των 
στελεχών της επιχείρησης στην πρόβλεψη και β) για την αξιολόγηση των υπευθύνων 
για τη μείωση κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης. Στον πίνακα 
φαίνονται και τα αποτελέσματα της έρευνας των Joshi et al (2003) μόνο για το πρώτο 
ερώτημα καθώς για το θέμα του κόστους δεν ήταν μέρος της έρευνας τους. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι στόχος είναι η αξιολόγηση των υπευθύνων για τη μείωση 
κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις.  
 
Πίνακας 4.11: Σκοποί των αναφορών απόδοσης όσο αφορά τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση της απόδοσης 

Βαθμός συμφωνίας 
 Μεγάλες Μικρομεσαίες ΗΠΑ Ιαπωνία Μπαχρέιν 
Για την αξιολόγηση της 
ικανότητας των στελεχών 
της επιχείρησης στην 
πρόβλεψη 

2,33 2,33 3,07 2,72 3,3 

Για την αξιολόγηση των 
υπευθύνων για τη μείωση 
κόστους του κάθε 
τμήματος / τομέα της 
επιχείρησης 

2,93 3,00    
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5. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Σκοπός της έρευνας όπως αναφέρθηκε ήταν να εξετάσει της σημασία και την 
αναγκαιότητα του οικονομικού προγραμματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις της Β. 
Ελλάδας που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τη στιγμή που η χρησιμότητα 
του αμφισβητείται. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων 
ήταν η δημοσκόπηση μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής αποστολής (e-mail) και 
της τηλεφωνικής συνέντευξης. 
 Από την έρευνα αυτή προέκυψαν πολλά συμπεράσματα εκ των οποίων τα κυριότερα 
είναι:  

 Το 35% των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος καταστρώνουν ετήσιο οικονομικό 
πλάνο. 

 Το πρόγραμμα πωλήσεων κατέχει τη σημαντικότερη θέση μεταξύ των 
προγραμμάτων που συντάσσονται.  

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποσκοπούν με την χρήση των οικονομικών 
προγραμμάτων σε μεγιστοποίηση του κέρδους ενώ οι μικρομεσαίες σε μείωση 
του κόστους. 

 Ο οικονομικός προγραμματισμός συντάσσεται από οικονομική επιτροπή που 
αποτελείται από στελέχη της επιχείρησης. 

 Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο προϋπολογισμός είναι επιβαλλόμενος ενώ 
στις μεγάλες συμμετοχικός. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της 
επιχείρησης και της χρήσης του συμμετοχικού προϋπολογισμού. 

 Οι αναφορές απόδοσης αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των 
υπευθύνων για τη μείωση κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης και 
συντάσσονται κάθε μήνα στις μεγάλες επιχειρήσεις και κάθε τρίμηνο στις 
μικρομεσαίες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που 
διεξήχθησαν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες (Μπαχρέιν, Μαλαισία κ.α.) 
Τα μειονεκτήματα της έρευνας είναι ότι το δείγμα μελέτης είναι μικρό και θα 
μπορούσε να είχε δώσει διαφορετικά αποτελέσματα αν είχαν απαντήσει και οι άλλες 
επιχειρήσεις που δεν ανταποκρίθηκαν. Επίσης, η έρευνα έγινε σε επιχειρήσεις που δεν 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και δεν έχουν την οργάνωση και δομή των 
μεγάλων εισηγμένων εταιριών πράγμα που ήταν σκοπός της μελέτης δηλαδή να δούμε 
την άποψη των επιχειρήσεων αυτών για τα οικονομικά προγράμματα. Επιπλέον το 
δείγμα δεν ήταν ομοιογενές αφού άνηκε σε διάφορους κλάδους. 
Ωστόσο η έρευνα είναι σημαντική γιατί δίνει το ερέθισμα για περαιτέρω μελλοντική 
έρευνα. Τα στοιχεία που δίνει η παρούσα έρευνα ελπίζεται ότι θα αποτελέσουν μια 
βάση δεδομένων – στοιχείων, που στο μέλλον θα ενισχυθεί και θα ανανεωθεί με 
καινούργια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Θέμα διπλωματικής εργασίας: Κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού από 
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Βόρειο Ελλάδα. Μια συγκριτική 
μελέτη. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις συμπληρώνοντας ή τσεκάροντας 
σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη απάντηση: 
 
Α. Γενικές πληροφορίες: 
 

1. Επωνυμία της επιχείρησης: 
 
 
 
 
 
 

2. Αντικείμενο εμπορίας ή εργασιών: 
 
 
 
 
 
 

3. Χαρακτηριστικά διοίκησης:  
 Η επιχείρηση διοικείται από τον επιχειρηματία 
 Η επιχείρηση διοικείται από την οικογένεια 
 Η επιχείρηση διοικείται από διευθύνοντα σύμβουλο 

 
4. Αριθμός εργαζομένων: 

____________________________________________________ 
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5. Συνολικό ενεργητικό της εταιρείας ή της επιχείρησης το έτος 
2003:___________________________________________________________  

Β. Κατάρτιση προϋπολογισμού 
  

1) Συντάσσει η επιχείρηση σας προϋπολογισμό ή προϋπολογιστικά 
προγράμματα;  

 Ναι           
 Όχι                                         

2) Εάν η απάντηση σας στο παραπάνω ερώτημα είναι όχι τότε για ποιους 
λόγους  δεν συντάσσει προϋπολογιστικά προγράμματα; 

 
 Γιατί δεν παρέχουν καμιά ωφέλεια  
 Γιατί το κόστος τους ξεπερνά τις ωφέλειες τους 
 Γιατί η επιχείρηση δεν μπορεί να αντέξει το κόστος τους 
 Γιατί η επιχείρηση δε διαθέτει την απαραίτητη υποδομή 
 Απαιτούν πολύ χρόνο και δεν είναι συνδεδεμένοι με την στρατηγική, 
το στρατηγικό αποτέλεσμα ή άλλους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. 

 Δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις να συγκεντρωθούν στην απόδοση της 
επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ποσοστά 
καινοτομίας, επίπεδο υπηρεσιών και μερίδιο γνώσης 

 Μεταχειρίζεται τους υπαλλήλους σαν κόστος ενώ το ατομικό, η 
ομαδική συνεργασία, η καινοτομία και η δέσμευση είναι πιο 
σημαντικά στον καθορισμό της απόδοσης του προσωπικού από το 
κόστος του προσωπικού. 

 Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε_________________________ 
___________________________________________________________ 

 
3) Έχει υιοθετήσει η επιχείρηση σας άλλο σύστημα αναφοράς και ελέγχου 

της απόδοσης της επιχείρησης αντί της διαδικασίας κατάρτισης του              
προϋπολογισμού; 

 Ναι           
 Όχι                                         

 
4) Τα προϋπολογιστικά προγράμματα καταρτίζονται:  

 Από ένα άτομο υπεύθυνο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
 Από επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της επιχείρησης 

 
5) Πότε αρχίζει η διαδικασία κατάρτισης των προϋπολογιστικών 

προγραμμάτων; 
 Αύγουστο 
 Σεπτέμβριο 
 Οκτώβριο 
 Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε________________________ 
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6) Τα προϋπολογιστικά προγράμματα που καταρτίζονται έχουν διάρκεια: 

 Μεγαλύτερη του ενός έτους 
 Ένα έτος 
 Εξάμηνη 
 Τρίμηνη 
 Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε________________________ 

 
7) Κάθε φορά  ο οικονομικός προγραμματισμός της επιχείρησης σας ξεκινά: 

 Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό κατόπιν εκτίμησης των 
νέων αναμενόμενων δαπανών και των εσόδων 

 Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν υπόψη και 
οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες (π.χ. αλλαγή των τεχνικών 
προδιαγραφών των προϊόντων της επιχείρησης, δεσμεύσεις που 
θέτονται από τη νομοθεσία) που έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι 
θα διαμορφωθούν 

 Με βάση τις τάσεις της αγοράς που διαμορφώνονται ή προσδοκάται 
ότι θα διαμορφωθούν 

 Από μηδενικό σημείο εκκίνησης σα να γίνεται για πρώτη φορά ο 
προγραμματισμός  

 Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε________________________ 
 

8) Παρακαλώ επισημάνετε τα επιμέρους προγράμματα που καταρτίζει η 
επιχείρηση σας και το βαθμό χρησιμότητας τους 

 
 Αρκετά 

χρήσιμο 
Χρήσιμο Πολύ 

χρήσιμο 
Πάρα 
πολύ 
χρήσιμο 

Μεγίστης 
χρησιμότητας 

 1 2 3 4 5 
Πρόγραμμα πωλήσεων       

Πρόγραμμα παραγωγής       

Πρόγραμμα αγορών α’ και β’ υλών       

Πρόγραμμα αγοράς εμπορευμάτων      

Πρόγραμμα άμεσης εργασίας       

Πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών 
εξόδων που περιλαμβάνει έξοδα όπως 
ΔΕΗ εργοστασίου, πετρέλαιο 
εργοστασίου, έξοδα συντηρήσεων και 
επισκευών μηχανών κ.λ.π. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Πρόγραμμα εξόδων πωλήσεων       

Πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως       

Ταμειακό πρόγραμμα      

 39



Κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού από μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Βόρεια 
Ελλάδα. – Μια συγκριτική μελέτη 
Παράρτημα Π1 :Ερωτηματολόγιο 

Προϋπολογισμός επενδύσεων που αφορά 
το προϋπολογισμένο κόστος επενδύσεων 
σε πάγιο εξοπλισμό 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προϋπολογιστικός ισολογισμός      

Προϋπολογιστική κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης 

     

Άλλο πρόγραμμα      

 
9) Τα προϋπολογιστικά προγράμματα έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους – 

σκοπούς. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι είναι καθένας 
από τους παρακάτω σκοπούς για την εταιρεία σας, χρησιμοποιώντας την 
παρακάτω βαθμολογική κλίμακα για τον κάθε σκοπό. 

 Ασήμαντος Ουδέτερος Σημαντικός Πολύ 
σημαντικός 

Πάρα πολύ 
σημαντικός 

 1 2 3 4 5 
Για μελλοντική 
πρόβλεψη 

     

Για να βοηθήσει στη 
μεγιστοποίηση του 
κέρδους 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ως ένας τρόπος 
επικοινωνίας της 
ανώτατης διοίκησης με 
τα άλλα επίπεδα της 
επιχείρησης 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Για μέτρηση της 
απόδοσης της 
επιχείρησης 

     

Για τον προσδιορισμό 
των ανταμοιβών 

     

Για να υποκινηθούν οι 
εργαζόμενοι για 
βελτίωση 

     

Για τη μείωση του 
κόστους 

     

Για να υπάρξει έλεγχος 
της απόδοσης μέσω του 
υπολογισμού και της 
ανάλυσης των 
αποκλίσεων 
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Άλλο παρακαλώ 
συγκεκριμενοποιήστε  

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10) Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος πραγματοποιείτε διαχωρισμό 

των σταθερών (όπου σταθερά έξοδα αυτά που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα 
από το αν υπάρχει παραγωγή ή όχι) και των μεταβλητών εξόδων (αυτά που 
διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος της παραγωγής): 

 Ναι 
 Όχι 

11) Έχοντας υπόψη ότι τα προϋπολογιστικά προγράμματα διακρίνονται σε 
ελαστικά και στατικά όπου ελαστικά είναι αυτά που λαμβάνουν υπόψη διάφορα 
επίπεδα παραγωγής αντιστοιχίζοντας το κόστος. Σε αντίθεση τα στατικά που 
αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. Τα προγράμματα που 
καταρτίζει η επιχείρηση σας είναι: 

 Στατικά προγράμματα 
 Ελαστικά προγράμματα 
 Και τα δύο 

 
12) Τη διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων την διακρίνουμε σε 

συμμετοχική και επιβαλλόμενη. Συμμετοχικοί προϋπολογισμοί είναι αυτοί που 
καταρτίζονται με τη συνεργασία των διοικητικών στελεχών και λοιπού 
προσωπικού της επιχείρησης. Επιβαλλόμενοι προϋπολογισμοί είναι αυτοί που 
συντάσσονται από τη διοίκηση χωρίς να λαμβάνεται πληροφόρηση από το 
υπόλοιπο προσωπικό. Στην επιχείρηση σας οι προϋπολογισμοί που 
συντάσσονται είναι:  

 Επιβαλλόμενοι 
 Συμμετοχικοί 
 Μάλλον συμμετοχικοί 
 Μάλλον επιβαλλόμενοι 

 
13) Πόσο συχνά συντάσσονται και αξιολογούνται οι αναφορές της απόδοσης 

και των αποκλίσεων του προϋπολογισμού:  
 Κάθε μήνα 
 Κάθε τρίμηνο 
 Κάθε εξάμηνο 
 Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε: __________________________ 

 
14) Πως χρησιμοποιούνται οι αποκλίσεις του προϋπολογισμού; 

 Διαφωνώ 
τελείως 

Είναι 
αδιάφορο 

Συμφωνώ 

 1 2 3 
Για την αξιολόγηση της    
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ικανότητας των στελεχών 
της επιχείρησης στην 
πρόβλεψη 

   

Για την αξιολόγηση των 
υπευθύνων για τη μείωση 
κόστους του κάθε 
τμήματος / τομέα της 
επιχείρησης 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15) Κάποια σχόλια που θα θέλατε να προσθέσετε, σχετικά με τις διαδικασίες 
του προϋπολογισμού στην εταιρεία σας και το οποίο δεν περιλήφθηκε στο 
ερωτηματολόγιο αυτό; 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Προς: Οικονομική Υπηρεσία ή  
           Υπεύθυνο κατάρτισης προϋπολογισμού 
   
 
    Αγαπητέ κύριε/κυρία 
    
  Ονομάζομαι Καραγιαννίδου Μακρίνα και είμαι απόφοιτη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 
τμήματος Οικονομικού. Εργάζομαι στη ΔΕΥΑ Χρυσούπολης Ν. Καβάλας όπου και 
διαμένω. 
 Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο είμαι 
τελειόφοιτη, έχω αναλάβει ως διπλωματική εργασία έρευνα που αφορά την κατάρτιση 
του οικονομικού προγραμματισμού από μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Β. 
Ελλάδα. Κατόπιν τούτου, θερμά σας παρακαλώ όπως απαντήσετε το σχετικό 
ερωτηματολόγιο που σας αποστέλλω, βοηθώντας με αποφασιστικά στην προσπάθεια 
ολοκλήρωσης των σπουδών μου. 
  Επίσης παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι το ερωτηματολόγιο αυτό στοχεύει στη συλλογή 
ποιοτικών και όχι ποσοτικών στοιχείων από την επιχείρηση σας, και η συμπλήρωση 
του δε θα σας απασχολήσει παραπάνω από 10-15 λεπτά όπως και ότι οι απαντήσεις θα 
θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να 
δημοσιοποιηθούν.  
 Το ερωτηματολόγιο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συμπλήρωση και αποστολή του. Παρακαλώ πριν το συμπληρώσετε αποθηκεύστε το, 
στη συνεχεία συμπληρώσετε τα πεδία σημειώνοντας τις απαντήσεις που σας αφορούν 
είτε μεταβάλλοντας τη γραμματοσειρά της σωστής απάντησης είτε τσεκάροντας το 
αντίστοιχο κουτάκι. Στη συνέχεια αποστείλετε το ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση marinakaragiannidou@hotmail.com. (τηλ. επικοινωνίας 6936543434) 
  
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας και τη συμβολή σας στο 
δύσκολο έργο μου.  
 
Με εκτίμηση 
Καραγιαννίδου Μ.  
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ΛΙΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1 BEETROOT A. ΝΙΚΟΥ- Ε. ΛΙΑΚΟΣ. Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 
2 THE LOGISTIC GROUP A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – Α. ΖΙΩΓΑΣ – Α. ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΟΕ 
3 VIOTHERM Ν. ΚΑΡΑΝΟΣ – Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
4 ΑΦΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΧΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ 
5 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
6 ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
7 ΛΑΜΠΕΡΤ ΣΜΙΘ ΧΑΜΠΤΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
8 ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ 
9 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
10 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΜΙΧ., & ΣΙΑ ΟΕ ‘CANE PLEX’ 
11 ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 
12 ΤΡΙΧΑΚΗΣ , Α., ‘ΚΥΒΟΣ’ ΑΕ 
13 ΤΣΙΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
14 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΦΟΙ ΑΕ 
15 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΑΦΟΙ ΑΕ 
16 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ 
17 ALCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 
18 BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 
19 CAPITAL ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
20 CHERRY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
21 COMODO FURNITURE ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ 
22 CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ 
23 ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
24 FOODIN ΓΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΝΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 
25 INFOWOOD ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΟΕ 
26 LORD ΧΡ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ  
27 ΜΕTALLSO ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΠΕΟΓΛΟΥ 
28 ΜΙΝΕΡVA ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΕ 
29 MISS ROSY Ι. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 
30 M ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΑΕΒΕ 
31 OSCAR INTERNATIONAL AΦΟΙ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΒΕΕ 
32 PROPLAST Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΟΕ 
33 SATO BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ 
34 SONOCO ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΕ 
35 SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ 
36 SOUND STAR M. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΚΗΣ – Σ. ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
37 VOGUE BY PASCHALIS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
38 ΑΒΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΑΕ 
39 ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ 
40 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ 
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41 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 
42 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ 
43 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ Α.ΤΕΚ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ  
44 ΑΡΑΞ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
45 ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
46 ΒΙΜΕΞ Ν. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
47 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ 
48 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 
49 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 
50 ΒΙΟΦΙΑΛ Κ. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 
51 ΒΡΟΧΙΚΗΣ – ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ 
52 Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕ 
53 ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Δ. & ΣΙΑ ΟΕ 
54 ΓΛΩΣΣΗΜΑ ΒΕΡΧΑΙΜ Σ. ΠΑΥΛΙΚΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
55 ΓΟΥΚΕΝΧΑΤ SECURITY (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ 
56 ΔΑΣΥΓΕΝΗ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
57 ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ 
58 ΔΕΥΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
59 ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
60 ΔΕΥΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΕ 
62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 
63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛ.Β.Ο. ΑΕΒΕ 
64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HELESI 

ΑΕΒΕ 
65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ & ΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΕ 
66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ 
67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.&Ε.Ε. 
68 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ 
69 ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
70 ΕΡ.ΚΟ. Γ.Α. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΕ 
71 ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 
72 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ.ΑΕ 
73 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΓΓ. & ΥΙΟΣ ΟΕ 
74 ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ 
75 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ 
76 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ 
77 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.Ι. ΑΕ 
78 ΒΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
79 Δ. ΣΙΝΙΩΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ 
80 ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΝΕΣΤΟΥ 
81 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΗΟΤΕL 
82 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
83 ΕΚΟΣΤΡΩΜ ΑΕ 
84 ΕΣΠΕΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
85 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ. ΑΕ 
86 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΚΑΒΑΛΑ) 
87 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) 
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88 ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ 
89 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ 
90 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Α. & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ 
91 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Λ. 
92 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
93 ΔΕΑΠΟΚ 
94 ΒΟΥΛΜΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
95 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 
96 ΙΔΙΟΤΡΟΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 
97 ΙΝΤΕΡΧΑΡΤ ΑΕ 
98 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ 
99 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 
100 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ‘ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ’ ΑΕ 
101 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
102 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
103 ΚΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΡΥ ΑΕΒΕ 
104 ΚΑΤΜΕΤΑΛ Γ. ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 
105 ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ 
106 ΚΕΠΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
107 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ 
108 ΚΗΠΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΟΕ 
109 ΚΟΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΒΕΕ 
110 ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΚΙΜΩΝ & ΥΙΟΣ 
111 ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
112 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ 
113 ΛΕΜΠΟ Π. – Γ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΟΕ 
114 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΕ 
115 ΜΕΚΕΔΟΝΙΚΗ Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣΗ & ΣΙΑ Α.Β. & Ε.Ε. 
116 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Β. & ΕΕ 
117 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
118 ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Π. & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ 
119 ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΕ 
120 ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ 
121 ΜΕΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. – Χ. ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ‘ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΙΝΔΙΑ’ ΟΒΕ 
122 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΑΕ 
123 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕΤΕ 
124 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ 
125 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ 
126 ΜΙΚΡΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 
127 ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ 
128 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ΚΑΠΝΙΚΗ ΑΕ 
129 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕ 
130 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ 
131 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
132 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ’ ΑΕ 
133 ΜΠΑΧΑΔΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤ. – Κ. ΓΑΡΟΣ ΑΒΕ 
134 ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΒΕ 
135 ΝΤΟΚΑ ΣΤ. Π. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΕ 
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136 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
137 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΩΦΙΛΗ ΛΑΖ. ΘΩΜΑ 
138 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ 
139 ΠΑΠΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Ο. ΠΑΠΑΘΑ & ΣΙΑ ΟΕ 
140 ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΣ – ΤΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ ΟΒΕΕ 
141 ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ‘ΕΝΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ’ 
142 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΑΕ 
143 ΠΕΤΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ 
144 ΠΗΧΑ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ  
145 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 
146 ΠΛΩΤΙΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ 
147 ΠΡΟΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΕ 
148 ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΜΗΧΑΗΛ 
149 ΣΑΛΤΙΕΛ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ 
150 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΕ 
151 ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΕ 
152 ΣΙΜΧΑ Α ΑΕΒΕ 
153 ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ 
154 ΤΑΛΙΑΝΗ ΞΕΝΗ 
155 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ 
156 ΤΣΑΝΤΑ & ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
157 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γ. & ΥΙΟΙ ΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
158 ΤΣΕΓΚΕΛΕΤΟΣ Α ΕΠΕ 
159 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
160 ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΛΙΔΗ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 
161 ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΒΕΕ 
162 ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ 
163 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ 
164 ΦΙΛΙΠΙΔΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 
165 ΧΑΒΑΛΕ ΕΥΘ. ΥΙΟΙ ΑΕ 
166 ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΑΕ 
167 ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ 
168 ΧΑΜΠΗΣ Κ. ΑΕ 
169 ΧΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 
170 ΧΑΞΜΑΝ ΑΕ 
171 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. ΑΒΕΕ 
172 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ Θ. ΑΦΟΙ ΑΕ 
173 ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΞΠ. ΑΕ 
174 ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΦΟΙ ΑΕ 
175 ΧΑΡΗΣ ΑΒΕΕΕ 
176 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ 
177 ΧΑΑΡΙΤΙΔΗΣ Σ. ΑΒΕΕ 
178 ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ 
179 ΧΑΡΤΙΞ ΑΕΒΕ 
180 ΖΑΡΤΟΠΟΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 
181 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 
182 ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΕΕ 
183 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  
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184 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΑΕ 
185 ΨΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
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