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ΜΕΡΟΣ Α’ 
1.Περίληψη 

 
 Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να αναλύσει και 
ερµηνεύσει τις µεθόδους σύγκρισης χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων και σύνταξης οικονοµοτεχνικών µελετών µε την χρήση 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αρχικά αναλύεται το εννοιολογικό 
περιεχόµενο των όρων της έρευνας που αποτελεί τη βάση της 
ανάπτυξης της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα 
λογιστικά προγράµµατα «Κεφάλαιο 4», «Academia Financial Γενική 
Λογιστική» και «Extra Γενική Λογιστική» που αφορούν στην σύνταξη 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και αναλύονται τα αποτελέσµατα 
των ερωτηµατολογίων. Επιπρόσθετα, παρατίθενται τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των λογισµικών πακέτων που 
χρησιµοποιούν οι συντάκτες οικονοµοτεχνικών µελετών και 
ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων του δείγµατος. 
Στο τρίτο µέρος της µελέτης χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά, 
από τα λογισµικά πακέτα που παρουσιάζονται, µία εφαρµογή για την 
παραγωγή χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και µία εφαρµογή 
σύνταξης οικονοµοτεχνικών µελετών, µε δεδοµένα της επιχείρησης 
«Β». 
 Τα προϊόντα της έρευνας προήλθαν τόσο από εµπειρικά 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την συνδυαστική ανάλυση των 
ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν κυρίως σε οικονοµολόγους 
χρήστες  πληροφοριακών συστηµάτων, όσο και από συνεντεύξεις µε 
«παραγωγούς» Λογιστικών Εφαρµογών. Τα αποτελέσµατα 
αναπαριστώνται µε την βοήθεια γραφικών παραστάσεων της 
εφαρµογής SPSS. Από τα συνολικά οκτώ Πληροφοριακά Συστήµατα 
που παρουσιάζονται τα πέντε χρησιµοποιούνται και για τις ανάγκες 
της παρούσας έρευνας.  
 Στο τέλος της έρευνας διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη 
ολοκληρωµένων λύσεων στις υπάρχουσες προτάσεις των 
χρηµατοοικονοµικών πακέτων. Το σύγχρονο πολυδιάστατο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί  ένα ενοποιηµένο πληροφοριακό 
σύστηµα που θα παράγει και οικονοµικές καταστάσεις αλλά και 
αριθµοδείκτες και στατιστικές αναλύσεις που επιβάλλεται να 
περιέχονται στις οικονοµοτεχνικές µελέτες. 
 Εξαιτίας της ερευνητικής φύσης της παρούσας µελέτης, η 
γενικοποίηση των συµπερασµάτων είναι περιορισµένη. Παρόλα αυτά 
τα αποτελέσµατα της µελέτης µπορούν να είναι χρήσιµα ως βάση για 
προτάσεις ανάπτυξης νέων µορφών λογισµικού για τις επιχειρήσεις. 
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ : Πληροφοριακά Συστήµατα, Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις, Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. 
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ΜΕΡΟΣ Β’  

Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων και Οικονοµοτεχνικών Μελετών. 

 

1.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 

Με τον όρο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εννοούµε  τέσσερα είδη 

λογιστικών αναφορών µίας οικονοµικής µονάδας, είτε αυτή είναι φυσικό είτε 

είναι νοµικό πρόσωπο. Με τον όρο οικονοµοτεχνική µελέτη εννοούµε την 

µελέτη εκείνη για της οποίας την σύνταξη απαιτούνται οικονοµικές  και 

τεχνικές  πληροφορίες. Ανάλογα µε τον σκοπό της σύνταξης της µπορεί να 

δίνει έµφαση σε διαφορετικούς θεµατικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν την 

µελέτη. Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποβλέπει στον προσδιορισµό του 

ρόλου των πληροφοριακών συστηµάτων  κατά την σύνταξη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και των οικονοµοτεχνικών µελετών. 

Επιπλέον παρουσιάζει τα είδη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

περιγράφει την σηµασία και την αναγκαιότητα τους, τόσο για τους µετόχους 

όσο και για τους άλλους εξωτερικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Οι υγιείς  

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι δείγµα της εύρυθµης λειτουργίας κάθε 

επιχείρησης και της  προοπτικής µακροβιότητας της. Επιπλέον  υπενθυµίζεται 

ότι από ένα λάθος σε κάποια χρηµατοοικονοµική κατάσταση είναι δυνατό να 

επιβληθούν δυσβάσταχτα πρόστιµα για την επιχείρηση ή ακόµα ότι από µία 

ανακριβή εικόνα  µπορεί να πληγεί ανεπανόρθωτα η φερεγγυότητα της 

επιχείρησης τόσο στο επενδυτικό κοινό όσο και στους  πελάτες. Στη συνέχεια 

παρουσιάζει  τα είδη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ανάλογα µε τον 

σκοπό που υπηρετεί η οικονοµοτεχνική µελέτη. Μία αναξιόπιστη 

οικονοµοτεχνική µελέτη µπορεί να αποτελέσει λόγο για να απορριφθεί η 

επιχείρηση από την  χρηµατοδότηση κάποιου επενδυτικού προγράµµατος και 

έτσι να χαθεί η δυνατότητα της περαιτέρω ανάπτυξης της. Οι επιχειρήσεις 

λοιπόν χρειάζονται διασφάλιση για την  ακριβή και ορθή σύνταξη των 

παραπάνω καταστάσεων και εξασφάλιση της ελαχιστοποίησης της 

πιθανότητας του ανθρώπινου λάθους. Αυτή την διασφάλιση µπορούν να την 

προσφέρουν σήµερα, µε την µεγαλύτερη ακρίβεια οι αυτοµατοποιηµένες 



 8 

διαδικασίες των πληροφοριακών συστηµάτων. Τα παραπάνω έχουν 

συνειδητοποιήσει πολλοί  διευθυντές και πολλά ∆ιοικητικά Συµβούλια για τον 

λόγω αυτό τα τελευταία χρόνια όλες οι επιχειρήσεις που έχουν µακροχρόνιους 

στόχους ανάπτυξης, θέτουν ως αρχική τους προτεραιότητα την πλήρη 

µηχανογράφηση της επιχείρησης τους. 

 

1.2 Μεθοδολογία Που Χρησιµοποιήθηκε Για Την  Έρευνα 

 

Αυτή η ενότητα περιγράφει την µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα και την διαδικασία συλλογής δεδοµένων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της διαδικασίας της Σύγκρισης Των 

Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Και Της Σύνταξης Οικονοµοτεχνικών 

Μελετών Με Την Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

1.2.1 Προϋποθέσεις της Έρευνας  
 

Αρχικά από τον τίτλο της διπλωµατικής εργασίας γίνεται αντιληπτό ότι 

επιβάλλεται να ορισθούν και να αναλυθούν οι όροι των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων, των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και των 

Οικονοµοτεχνικών Μελετών. Επιπλέον σε ότι αφορά την συλλογή των 

στοιχείων απαιτείται έρευνα σε δύο διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Αυτό της 

Πληροφορικής και αυτό της  Χρηµατοοικονοµικής Επιστήµης. Θεωρήθηκε 

περισσότερο χρήσιµο για αυτές τις εισαγωγικές έννοιες, να χρησιµοποιηθούν 

ως πηγές επιστηµονικά συγγράµµατα έγκριτων πανεπιστηµιακών καθηγητών. 

Αυτό διότι κανένα άρθρο εφηµερίδας ή ιστοσελίδας είτε ακόµη και 

επιστηµονικού περιοδικού δεν µπορεί να συγκριθεί, όσον αφορά την 

επιστηµονική της εγκυρότητα, µε αυτή των συγγραµµάτων έµπειρων 

καθηγητών που υπηρετούν την επιστήµη διαχρονικά µέσα από 

πανεπιστηµιακές έρευνες. Ειδικότερα, έχουν διεξάγει µελέτες και έρευνες όχι 

µόνο επάνω σε ακαδηµαϊκές θεωρήσεις αλλά και σε ευρύτερες επιστηµονικές 

πρακτικές οι οποίες αδιαµφισβήτητα δίνουν µία νέα αξιόπιστη µέθοδο η οποία 

βοηθά και στην ασφαλέστερη προσέγγιση των επιµέρους εννοιών. 

Παραδείγµατος χάρη, ο όρος χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποδίδεται 
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καλύτερα από κάποιον που γνωρίζει και έχει µυηθεί και στις έννοιες της 

Λογιστικής ή της Χρηµατοοικονοµικής. 

  Επιπλέον, πληροφορίες για τα παραπάνω επιστηµονικά πεδία,  

υπάρχουν διαθέσιµα  σε εξειδικευµένα περιοδικά και εφηµερίδες. Για τον 

εντοπισµό τους χρησιµοποιούνται διάφορα ευρετήρια και κατάλογοι 

σχεδιασµένοι γι’ αυτό το σκοπό. Μερικά παραδείγµατα δίνονται παρακάτω: 

 

� Ευρετήρια: 

� Applied Science and Technology Index. 

� Business Periodicals Index. 

� Index to Legal Periodicals. 

� New York Times Index. 

� Social Sciences Index. 

� The Wall Street Journal Index. 

� Κατάλογοι περιοδικών: 

� Ayer Directory of Publications. 

� Business Marketing. 

� New Serial Titles. 

 

 Ακόµη είναι γεγονός ότι οι έρευνες για πληροφορίες µέσω 

υπολογιστών επιτρέπουν στο µελετητή να ερευνήσει on-line µια βάση 

δεδοµένων, µια βάση στοιχείων σε CD- ROM, µια τράπεζα πληροφοριών ή 

στο Internet. Γενικά, οι πληροφορίες που παρέχονται από την έρευνα αυτών 

των πηγών µπορούν να είναι βιβλιογραφικές αναφορές µόνο, περιλήψεις ή 

και ολόκληρα κείµενα. Πάντως αυτοί οι κατάλογοι  δεν είναι ολοκληρωµένοι, 

καθώς συνεχώς δηµιουργούνται νέες βάσεις από πολλούς εκδότες και άλλους 

επιχειρηµατίες.  

Οι τελευταίες πηγές που αναφέρονται είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στην 

παρούσα µελέτη, διότι συντελούν στην καλύτερη αξιολόγηση των 

πληροφοριών που αφορούν θέµατα τόσο πληροφοριακών συστηµάτων όσο 

και οικονοµοτεχνικών µελετών και χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι 

παραπάνω πηγές διαθέτουν το πλεονέκτηµα ότι καθιστούν δυνατή την 

ενηµέρωση  µε τις πλέον πρόσφατες  εξελίξεις που ισχύουν σε καθένα από 

τους παραπάνω κλάδους. Αυτό συµβαίνει, όπως είναι εύλογο, διότι έχουν την 
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δυνατότητα να ενηµερώνονται και να ανανεώνονται άµεσα σε αντίθεση µε τα 

βιβλία. 

Ειδικότερα η σύγκριση των Πληροφοριακών Συστηµάτων και πιο 

συγκεκριµένα των λογιστικών πακέτων, πραγµατοποιείται κυρίως από τα 

εγχειρίδια που τα συνοδεύουν είτε από τις τοποθεσίες στο διαδίκτυο που 

υποδεικνύουν οι ίδιες οι εταιρείες στους χρήστες των εφαρµογών 

 Τέλος επιβάλλεται σε µία µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία η 

θεωρητική έρευνα να πλαισιώνεται και  να θεµελιώνεται από αποτελέσµατα 

πρακτικής έρευνας όπως τα ερωτηµατολόγια. Ακόµη η θεωρητική σύγκριση 

των λογισµικών πακέτων και των αποτελεσµάτων τους είναι αναγκαίο να 

τεκµηριώνεται και να επαληθεύετε µε µία πραγµατική µελέτη περίπτωσης.  

 

1.2.2 Πλάνο Αναζήτησης ∆εδοµένων 
 

Ο σκοπός  της κατάρτισης ενός πλάνου έρευνας είναι να χαραχτεί εξ 

αρχής η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην έρευνα. Με τον τρόπο αυτό θα 

ολοκληρωθεί πιο άρτια, δηλαδή δίχως θεµατικές παραλήψεις στα περιεχόµενα 

της, οι οποίες πιθανώς να είχα ως συνέπεια την µείωση την επιστηµονική της 

αξία. Το πλάνο περιγράφει τις διαδικασίες σύνταξης της εργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένου πότε, από ποιον και υπό ποιες συνθήκες 

συλλέχθηκαν τα δεδοµένα. Σκοπός είναι να χρησιµοποιηθούν τα περισσότερο 

αξιόπιστα από πλευράς προέλευσης και τα πιο ακριβή δεδοµένα, τα οποία θα 

καταστήσουν περισσότερο επιστηµονικά έγκυρη την παρούσα ερευνητική 

εργασία. 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από έξι κυρίως πηγές. Από 

επιστηµονικά συγγράµµατα, από έγκριτες επιχειρηµατικές εφηµερίδες από 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων µε επιστηµονικά άρθρα, από έγκυρες  σελίδες 

του διαδικτύου και τέλος από τα αποτελέσµατα ερωτηµατολογίων. Τέλος από 

τα εγχειρίδια των εταιρειών που παράγουν τις εφαρµογές ή ακόµα και από 

συνέντευξη εργαζοµένων στην «γραµµή παραγωγής» των λογιστικών 

πακέτων. 

Αρχικά, στο πρώτο στάδιο χρησιµοποιήθηκαν επιστηµονικά 

συγγράµµατα τα οποία παραθέτουν την ορολογία και την σηµασία των 
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χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, των οικονοµοτεχνικών µελετών και των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν 

εισαγωγικές έννοιες και ορισµούς από πανεπιστηµιακά κυρίως συγγράµµατα 

που η επιστηµονική τους εγκυρότητα είναι δεδοµένη. Ακόµη οι 

επιχειρηµατικές εφηµερίδες και οι βάσεις ηλεκτρονικών περιοδικών έχουν 

δηµοσιευµένα άρθρα που αποτελούν απαραίτητο συστατικό στην σύνταξη 

µίας αξιόπιστης και σύγχρονης µελέτης. Ακόµη στη µελέτη έχουν 

συµπεριληφθεί άρθρα που έχουν δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα “financial times” 

του Λονδίνου και άρθρα από τον ηλεκτρονικό περιοδικό – βάση δεδοµένων 

“EMERALD”.  

Στο δεύτερο στάδιο έχουν ληφθεί δεδοµένα από τις διαδικτυακές 

τοποθεσίες των εταιρειών που αναπτύσσουν λογισµικό που χρησιµοποιείται 

στην  σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και οικονοµοτεχνικών 

µελετών. Επιπλέον, έχουν χρησιµοποιηθεί και έντυπες οδηγίες που παρέχουν 

προς τους πελάτες τους οι παραπάνω εταιρείες. Ακόµη ορισµένες από τις 

εταιρείες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην µελέτη παρέχοντας CD-ROM 

στα οποία παρουσιάζονται µε Microsoft Producer η εφαρµογές και οι 

δυνατότητές τους (Epsilonnet, Datacommunication). Τέλος 

πραγµατοποιήθηκε και προσωπική συνέντεύξη µε υπεύθυνο του τµήµατος 

παραγωγής τον κύριο Χαντζάρα Παναγιώτη. 

 Στο τρίτο στάδιο πραγµατοποιείται έρευνα µε την  µορφή 

ερωτηµατολογίων. ∆ιανεµήθηκαν 100 ερωτηµατολόγια συνολικά για τις 

ανάγκες της µελέτης. Τα πενήντα απευθύνονται  σε λογιστικά γραφεία ή 

λογιστήρια εταιρειών όπου τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων ,οι οποίες εταιρείες είναι και υποχρεωµένες σε 

δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων τους. Τα υπόλοιπα πενήντα 

απευθύνονται σε γραφεία  συµβούλων επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την 

σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε 

µε τρεις τρόπους. Ο πρώτος ήταν επίσκεψη στους χώρους της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν από καταστάσεις γραφείων συµβούλων 

επιχειρήσεων που υπάρχουν στο διαδίκτυο και κυρίως από τα µητρώα 

συµβούλων του ΕΟΜΜΕΧ που είναι δηµοσιευµένα στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα. Ο δεύτερος ήταν µε αποστολή των ερωτηµατολογίων µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο τρίτος τρόπος 
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ήταν η ανάρτηση των ερωτηµατολογίων (upload) σε οικονοµολογικούς 

δικτυακούς τόπους διακίνησης ιδεών (forum) και πιο συγκεκριµένα στο 

δικτυακό τόπο «tax heaven», το οποίο επισκέπτονται κυρίως οικονοµολόγοι. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι ελάχιστα ήταν τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν µε 

τους δύο τελευταίους τρόπους, γεγονός που προβληµατίζει και πιθανώς 

δηλώνει ότι οι Έλληνες επιχειρηµατίες δεν είναι τόσο εξοικειωµένοι µε τα 

εργαλεία της πληροφορικής όσο απαιτούν οι διεθνής επιχειρηµατικές 

συνθήκες ανταγωνιστικότητας. 

Στο τέταρτο στάδιο διεκπεραιώνετε η σύγκριση των παραπάνω 

λογισµικών προγραµµάτων. Αυτό επιτελείται χρησιµοποιώντας ως γνώµονα 

τις επιταγές του νόµου 186/92 του ΚΒΣ και του νόµου 2190/20 των ΑΕ. Έτσι 

ελέγχεται και κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τα οικονοµικά 

στοιχεία των οικονοµοτεχνικών µελετών που παράγονται από τα λογισµικά 

πακέτα είναι σύµφωνες µε το νοµοθετικό πλαίσιο και δεν  αλλοιώνονται µε την 

χρήση των ΠΣ. 

Στο τελευταίο στάδιο αναλύονται τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων και εξετάζετε η περίπτωση µιας επιχείρησης µε υποχρέωση 

τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Τα αποτελέσµατα της έρευνας των 

ερωτηµατολογίων οδηγούν σε πολύτιµα συµπεράσµατα που αποτυπώνονται 

κυρίως µε γραφήµατα. Η µελέτη της περίπτωσης της συγκεκριµένης  

επιχείρησης θεωρήθηκε αναγκαία ώστε να χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα 

εφαρµογής των έως τώρα θεωρητικών συµπερασµάτων του συνόλου της  

µελέτης. Πρόκειται για ένα ΝΠΙ∆ που εξαρτάται από ένα ΝΠ∆∆ και ο σκοπός 

του είναι περισσότερο κοινωνικός παρά κερδοσκοπικός. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί µετά από επεξεργασία των λογιστικών 

δεδοµένων µέσω της λογιστικής εφαρµογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4». Η δε 

οικονοµοτεχνική µελέτη έχει αναλυθεί µε την βοήθεια του λογισµικού πακέτου 

της “SPECISOFT”. 

 

1.2.3 Αξιοπιστία των πηγών  

Η αξιοπιστία των πηγών των πληροφοριών που χρησιµοποιούνται για µία  

έρευνα που έχει ως σκοπό της συγγραφή µιας µελέτης ή άρθρου ή 

διπλωµατικής εργασίας είναι ιδιαιτέρως καθοριστική για την  εγκυρότητα της 

ίδιας της µελέτης. Έτσι και για την  συγγραφή της παρούσης ακολουθήθηκαν 
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κριτήρια όπως τα έχουν καθορίσει ορισµένα από τα πιο επιφανή 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

Το Πανεπιστήµιο Cornell των ΗΠΑ δίνει τα παρακάτω κριτήρια 

αξιολογήσεως ιστοσελίδων ,τυπωµένων βιβλίων και περιοδικών: 

� Συγγραφέας  

� Έτος εκδόσεως 

� Κανονική έκδοση ή επισκόπηση 

� Εκδότης  

� Τίτλος του περιοδικού 

� Προσδοκώµενοι αναγνώστες  

� Αντικειµενικότητα 

� Καλυπτόµενη περιοχή γνώσεως 

� Ύφος γραφής 

� Επισκοπήσεις αξιολογήσεως 

 

    Το Πανεπιστήµιο Berkeley των ΗΠΑ, επίσης, δίνει τα εξής κριτήρια 

αξιολογήσεως: 

� Τι µπορεί να σας προσφέρουν οι πληροφορίες που 

περιέχονται ; 

� Ποιος έγραψε την ιστοσελίδα/ βιβλίο; Είναι καταξιωµένο 

ίδρυµα ή αναγνωρισµένος συγγραφέας; 

� Είναι πρόσφατο το άρθρο ή το βιβλίο; 

� Είναι αυθεντικές οι περιεχόµενες πληροφορίες; 

� ∆ιαθέτει η σελίδα/ το βιβλίο συνολική αναγνώριση και 

αξιοπιστία ως πηγή; 

� Υπάρχει προκατάληψη ή επηρεασµός; 

� Θα µπορούσε η σελίδα να είναι ειρωνική π.χ. σατιρική ή να 

επιχειρεί κάποιου είδους φάρσα; 

� Αν παρουσιασθούν απορίες, πώς θα µπορούσατε να τις 

ικανοποιήσετε; 

 

Ειδικά για την αξιολόγηση σελίδων του διαδικτύου ως προς την  

αξιοπιστία τους  για να γίνει µε αποτελεσµατικό τρόπο απαιτείται από τον 

ερευνητή να κάνει δύο ενέργειες συγχρόνως:  
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� Να εκπαιδεύσει το µάτι και τα δάκτυλά του προκειµένου να 

αποκτήσει µια σειρά από δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να βρει 

γρήγορα τι πρέπει να ξέρει για τις σελίδες του διαδικτύου. 

� Να εκπαιδεύσει το νου του ώστε να σκέπτεται κριτικά, συχνά µε 

δυσπιστία, θέτοντας σειρά ερωτηµάτων που θα τον βοηθήσουν να 

αποφασίσει πόσες από τις ιστοσελίδες µπορεί να εµπιστευθεί. 

 

    Οι δύο αυτές τεχνικές συνδυάζονται µε µια διαδικασία που αρχίζει µε 

την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, ακολουθεί ανάγνωση 

των περιεχοµένων της σελίδας και εκτείνεται πέρα από την ιστοσελίδα, στο τι 

δηλαδή ίσως λένε άλλοι για τη σελίδα και το συγγραφέα ή τους συγγραφείς 

της (αν φυσικά δίδονται και τέτοια στοιχεία στην ίδια ή σε άλλες ιστοσελίδες). 

    Πάντως, ο πιο σπουδαίος παράγοντας όταν αξιολογεί κάποιος 

ιστοσελίδες είναι οι ανάγκες για την έρευνα του. Οι επιστηµονικές πηγές είναι 

παραδοσιακά πηγές µε πολύ κείµενο. 

    Μερικές από αυτές τις ορατές διακρίσεις που σηµαδεύουν τη φύση  του 

περιεχοµένου των διαφόρων πηγών πληροφοριών είναι το γεγονός ότι το 

διαδίκτυο ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση των γραφικών. Οι παρουσιάσεις 

τυπωµένων πληροφοριών στο διαδίκτυο συνήθως περιέχουν περισσότερα 

γραφικά και περισσότερα χρώµατα από τα τυπωµένα µε τον παραδοσιακό  

τρόπο στοιχεία. 

Όσον αφορά τα κριτήρια της αξιολογήσεως το Πανεπιστήµιο Johns 

Hopkins θεωρεί ως σηµαντικότερα τα παρακάτω : 

 

� Ακρίβεια πληροφοριών  

� Αυθεντικότητα 

� Κυκλοφορία 

� Αντικειµενικότητα 

� Κάλυψη της περιοχής γνώσεως που αφορά 

 

    Θα µπορούσαν να προστεθούν και τα εξής κριτήρια: 

� Συγκρισιµότητα µε άλλες πηγές 

� Σταθερότητα πληροφοριών 

� Απαιτήσεις σε λογισµικό και υλικό 
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    Συµπερασµατικά, θα τονίζαµε ότι ο ερευνητής θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικός ως προς τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών που εντοπίζει και 

φυσικά, να τις χρησιµοποιεί  µετά από την εφαρµογή ενός ελαχίστου αριθµού 

κριτηρίων αξιοπιστίας. 

 

1.3 Προσδιορισµός Και Ορολογία Των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 42 Α του νόµου 2190/1920 οι ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις περιλαµβάνουν: α) τον ισολογισµό, β) το λογαριασµό 

αποτελέσµατα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων" και δ) το 

προσάρτηµα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται 

όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37. 2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

καταρτίζονται υποχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς 

και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α και εµφανίζουν µε απόλυτη 

σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας. 3. 

Σε περίπτωση που η εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς και 

των άρθρων 42β,42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, δεν επαρκεί για την παρουσίαση 

της πραγµατικής εικόνας που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

προηγούµενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες  

συµπληρωµατικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή µίας από τις παραπάνω διατάξεις 

έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές της προηγούµενης παραγράφου 2, 

επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγµατική 

εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια 

παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτηµα µαζί µε την πλήρη αιτιολόγησή της 

και µε πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή 

διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της 

εταιρείας. 4. Όσοι από τους τίτλους των λογαριασµών των υποδειγµάτων, στα 

οποία  παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, δεν προσιδιάζουν στην 

ειδικότερη φύση των ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων -χαρτοφυλακίου και 

των ανωνύµων εταιρειών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων του Ν.∆.608/1970 
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"Περί εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων" 

(ΦΕΚ Α' + 170/1970), µπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε οι ισολογισµοί 

και οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων που συντάσσονται από τις εταιρείες αυτές 

να πληρούν τις αρχές της παραπάνω παρ. 2. Η τροποποίηση αυτή γίνεται µε 

αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της  

Κυβέρνησης. 5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση 

πάνω στις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 

από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) 

το διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω 

προσώπων, από ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου που ορίζεται από 

αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε 

περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις 

τους στη γενική συνέλευση". 6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος του πρώτου µετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόµου 

ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια των δύο από τα 

παρακάτω τρία κριτήρια: α. "σύνολο ισολογισµού "1.500.000 ευρώ", όπως 

αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι και Ε του ενεργητικού 

στο υπόδειγµα  ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 42γ, β. "καθαρός 

κύκλος εργασιών, "3.000.000 ευρώ", γ. µέσος όρος προσωπικού που 

απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης, 50 άτοµα. µπορεί να δηµοσιεύει 

συνοπτικό ισολογισµό, που να εµφανίζει µόνο τους λογαριασµούς οι οποίοι, 

στο υπόδειγµα που παραπέµπει το άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται µε γράµµατα 

και λατινικούς αριθµούς, µε τον όρο ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα 

διαχωρίζονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, µε την έννοια της 

παραγράφου 6 του άρθρου 42ε. 7. Η ευχέρεια της προηγούµενης παρ. 6 

παρέχεται και στις εταιρείες που παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των δύο 

από τα τρία κριτήρια της ίδιας παραγράφου, σε δύο τουλάχιστον συνεχείς 

χρήσεις. 8. Η ευχέρεια της παραπάνω παρ. 6 παύει να παρέχεται στις 

εταιρείες των προηγούµενων παρ. 6 και 7, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των 

δύο από τα τρία κριτήρια της παραπάνω παρ. 6 σε δύο συνεχείς χρήσεις". 

 



 17 

1.3.1 Σκοπός Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι βασικοί σκοποί της σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

είναι οι ακόλουθοι: 

 

1) Μέτρηση της προηγούµενης επίδοσης της επιχείρησης 

(measurement of past performance of the business). Αυτός που είναι 

υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει ποία 

ήταν η επίδοση της επιχείρησης στο παρελθόν. Για το σκοπό αυτό, 

πληροφόρηση που αναφέρεται σε στοιχεία όπως καθαρό εισόδηµα, όγκος 

πωλήσεων, ροή µετρητών και κεφάλαιο κίνησης και ποσοστό απόδοσης 

πάνω στο επενδεδυµένο κεφάλαιο, βοηθάει να εκτιµηθεί η  επιτυχής ή µη 

απόδοση της επιχείρησης και η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης της 

επιχείρησης. Επίσης η πληροφόρηση δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο 

λήψης αποφάσεων να προχωρήσει σε συγκριτική ανάλυση της µιας 

επιχείρησης µε τις άλλες. 

2) Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης (measurement 

of the present condition of the business). Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων θα 

πρέπει να έχει δεδοµένα για τη σηµερινή κατάσταση της επιχείρησης. Για το 

σκοπό πληροφόρηση σχετικά µε τα είδη των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, την ταµειακή θέση, το ύψος των κερδών που παρακρατήθηκαν, 

τη σχέση ίδιων και ξένων κεφαλαίων βοηθάει τον υπεύθυνο λήψης 

αποφάσεων να εκτιµήσει τις επιτυχίες και αποτυχίες του παρελθόντος. Το πιο 

σηµαντικό όµως είναι ότι η πληροφόρηση βοηθάει στην εκτίµηση των 

µελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης. 

3) Πρόβλεψη των µελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης 

(prediction of the future potentials of the business). Τα άτοµα που 

χρησιµοποιούν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πραγµατοποιούν 

αποφάσεις επιλέγοντας από αρκετές εναλλακτικές πορείες δράσης. Κάθε 

πορεία δράσης θα προκαλέσει διαφορετικά αποτελέσµατα στο µέλλον, πολλά 

δε από αυτά τα αποτελέσµατα είναι χρηµατοοικονοµικής φύσης. Κατά τη 

διαδικασία λοιπόν λήψης απόφασης, τα υπεύθυνα άτοµα αντιµετωπίζουν το 

πρόβληµα της πρόβλεψης της πιθανής µελλοντικής επίδρασης. Όλες οι 

αποφάσεις λοιπόν έχουν µελλοντικό προσανατολισµό. ∆εν (και δεν µπορούν 
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να) επηρεάζουν το παρελθόν. Παρόλα αυτά, κατά την πρόβλεψη της πιθανής 

µελλοντικής επίδρασης µιας απόφασης, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι 

αξιόπιστες µετρήσεις του τι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν είναι πολύτιµες. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές όταν η απόφαση σχετίζεται µε την επιχείρηση. Οι 

τάσεις στις πρόσφατες πωλήσεις και το κέρδος µιας επιχείρησης είναι καλοί 

δείκτες του τι είναι δυνατόν λογικά να αναµένεται στο µέλλον. Η πρωταρχική 

αξία του πρώτου και δεύτερου σκοπού είναι να βοηθήσει στην 

πραγµατοποίηση  του τρίτου σκοπού. Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων πρέπει να στηρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για 

την πραγµατοποίηση εκτιµήσεων και προβλέψεων των πιθανών µελλοντικών  

δυνατοτήτων. 

Οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις όπως τονίσαµε και 

παραπάνω αντικατοπτρίζουν βασικά τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων 

της διοίκησης της επιχείρησης. Συνεπώς όλα τα άτοµα που ασχολούνται µε 

την  ανάλυση των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή για 

συντοµία αναλυτές καταστάσεων (statement analysis) µπορούν να 

θεωρηθούν ότι αποβλέπουν στην αξιολόγηση της επίδοσης της διοίκησης της 

επιχείρησης. Παρόλα αυτά διαφορετικοί αναλυτές καταστάσεων έχουν 

διαφορετικούς αντικειµενικούς στόχους και συνεπώς είναι δυνατόν να 

εντοπίσουν το ενδιαφέρον τους πάνω σε µια συγκεκριµένη πλευρά της 

διοίκησης ή  απλώς στο τελικό συνοπτικό αποτέλεσµα. Θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι η συνολική διοίκηση της επιχείρησης είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως 

ένας συνδυασµός της λειτουργικής διοίκησης και της φορολογικής διοίκησης. 

Αν και αυτές οι τρεις επιµέρους πλευρές της διοίκησης είναι 

αλληλοσυνδεόµενες εντούτοις είναι δυνατόν να εξετασθούν χωριστά.  

Η λειτουργική διοίκηση αναφέρεται στη διαχείριση των πόρων, που 

είναι ήδη διαθέσιµοι µέσα στην επιχείρηση, αποτελεσµατικά και οικονοµικά 

χωρίς αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτήθηκαν οι πόροι. 

Η διαχείριση των πόρων οικονοµικά αναφέρεται στη έννοια της 

απόδοσης της επένδυσης ή στην έννοια των εισροών που απορρέουν από 

ορισµένες εκροές. 

Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση περιλαµβάνει την πρόληψη της ανάγκης 

για απόκτηση αναγκαίων πόρων στο ελάχιστο κόστος. Επίσης, περιλαµβάνει 

τη διατήρηση, µακροχρόνια, της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης για την 
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επιχείρηση και κατ’ αυτόν τον τρόπο την µεγιστοποίηση της απόδοσης πάνω 

στα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης. 

Ο αντικειµενικός στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι απλά να 

ελαχιστοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αυτός ο 

αντικειµενικός σκοπός επιτυγχάνεται όχι µόνο µε την επιδέξια συµπλήρωση 

των φορολογικών εγγράφων αλλά κυρίως, µε το συντονισµό του χρόνου 

πραγµατοποίησης και της νοµικής µορφής των ενεργειών που 

αναλαµβάνονται από τους υπεύθυνους της λειτουργικής και 

χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, προκειµένου να µειωθούν οι δυσµενείς 

φορολογικές συνέπειες. Όπως τονίσαµε παραπάνω διαφορετικοί 

µεµονωµένοι αναλυτές καταστάσεων εντοπίζουν το ενδιαφέρον τους πάνω σε 

µια συγκεκριµένη πλευρά της επίδοσης της διοίκησης της επιχείρησης. Π.χ οι 

επενδυτές και ακόµα πιο συγκεκριµένα οι επενδυτές σε κοινές µετοχές 

 

1.3.2 Σηµασία και Αναγκαιότητα των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

    

Οι πάσης φύσεως δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και τα 

αποτελέσµατά τους όπως αντικατοπτρίζονται στις δηµοσιευµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενδιαφέρουν πολλά άτοµα ή οµάδες ατόµων 

εντός και εκτός της επιχείρησης. Το ενδιαφέρον των µεµονωµένων ατόµων ή 

οµάδων ατόµων για τις δηµοσιευµένες (κοινοποιούµενες) χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις απορρέει από το γεγονός ότι η πληροφόρηση που παρέχουν 

βοηθά τα άτοµα αυτά στην πραγµατοποίηση καλύτερων  οικονοµικών 

αποφάσεων. Τα άτοµα που χρησιµοποιούν την πληροφόρηση που µας 

δίνουν οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις χωρίζονται 

συνήθως σε δύο µεγάλες οµάδες: του εντός της επιχείρησης λαµβάνοντες 

αποφάσεις (internal decision makers) και τους εκτός της επιχείρησης 

λαµβάνοντες αποφάσεις (external decision makers). Οι εντός της επιχείρησης 

λαµβάνοντες αποφάσεις, η διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη της, λόγω της 

στενής σχέσης τους µε την επιχείρηση, µπορούν να ζητήσουν εκτός από τα 

δηµοσιευµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και οποιαδήποτε άλλα 

χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα που είναι δυνατόν να χρειαστούν ή επιθυµούν 

προκειµένου να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για την επιχείρηση. Από την 
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άλλη πλευρά οι εκτός της επιχείρησης λαµβάνοντες αποφάσεις, οι πιστωτές, 

επενδυτές, οι εργατικές ενώσεις κ.λ.π, λόγω της αποσύνδεσής τους από την 

επιχείρηση, δεν έχουν πρόσβαση στη λεπτοµερή  πληροφόρηση που είναι 

διαθέσιµη στη διοίκηση και στα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. 

Συνεπώς θα πρέπει κατά την πραγµατοποίηση των αποφάσεων που έχουν 

σχέση µε την επιχείρηση να βασισθούν πρωταρχικά στην πληροφόρηση που 

παρέχουν οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, 

κατάσταση εισοδήµατος, κατάσταση µεταβολών χρηµατοοικονοµικής θέσης 

κλπ.). Συνήθως οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 

εκείνες που για κάποιο λόγο (π.χ ύπαρξη κάποιου νόµου) θα πρέπει η 

επιχείρηση να δηµοσιεύσει στον οικονοµικό τύπο και µε αυτόν τον τρόπο να 

κάνει γνωστό το περιεχόµενό τους στο επενδυτικό και ευρύτερο αναγνωστικό 

κοινό. 

Οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποβλέπουν στο 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που έχουν οι εκτός της επιχείρησης 

λαµβάνοντες αποφάσεις για πληροφόρηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 

εργασιών της επιχείρησης σε κάποιο δεδοµένο χρονικό διάστηµα, καθώς 

επίσης και την παρούσα χρηµατοοικονοµική κατάστασή της. Συχνά όµως οι 

δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις περιέχουν τάσεις, 

συσχετίσεις και άλλη πληροφόρηση που δεν είναι φανερή από πρώτη όψη. 

Συνεπώς για να γίνει πληρέστερα κατανοητή η χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης είναι αναγκαίο να προσελκύσουµε την προσοχή των ατόµων 

που χρησιµοποιούν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πάνω σε αυτές τις 

τάσεις και συσχετίσεις. Αυτό µπορεί να γίνει µε την ανάλυση και ερµηνεία των 

δεδοµένων και δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

προκειµένου να γίνει δυνατή η αποκάλυψη της πληροφόρησης, που 

διαφορετικά θα έµενε κρυµµένη και η   γνωστοποίησή της στα άτοµα  που 

χρησιµοποιούν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για λήψη αποφάσεων. 

Γενικότερα θα λέγαµε ότι αυτό µπορεί να γίνει µέσα στα πλαίσια της ανάλυσης 

δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Με τον 

όρο ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (analysis of financial 

statement) ή ανάλυση των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αναφερόµαστε στην ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της πληροφόρησης 
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που περιέχεται βασικά στον ισολογισµό, κατάσταση εισοδήµατος και 

κατάσταση µεταβολών χρηµατοοικονοµικής θέσης. 

 Η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται 

πρωταρχικά στην παροχή πληροφόρησης στους εκτός της επιχείρησης 

λαµβάνοντες αποφάσεις µε την χρησιµοποίηση βασικά των δηµοσιευµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηλαδή αποτελεί εξωτερική ανάλυση. 

Εντούτοις η διερεύνηση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, εάν ο 

αναλυτής είχε στη διάθεσή του πιο λεπτοµερή στοιχεία που έχουν στη 

διάθεσή του οι εντός της επιχείρησης, παίρνει σε µικρή βέβαια έκταση, την 

µορφή της εσωτερικής ανάλυσης. Η εσωτερική ανάλυση διενεργείται 

αποκλειστικά από τους εντός της επιχείρησης  λαµβάνοντες αποφάσεις που 

έχουν στη διάθεσή τους οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά µε τις διάφορες 

πτυχές των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουµε 

µε έµφαση ότι η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται 

βασικά στην εξωτερική ανάλυση και κατά δεύτερο λόγο στην εσωτερικά 

ανάλυση. Επίσης όπως τονίσαµε παραπάνω η πληροφόρηση που µας 

παρέχει χρησιµοποιείται εξίσου και από τους εντός και από τους εκτός της 

επιχείρησης λαµβάνοντες αποφάσεις. Επίσης θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

µε τον όρο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφερόµαστε βασικά στις 

δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενώ όπου γίνεται αναφορά 

σε µη δηµοσιευµένες καταστάσεις αυτό θα γίνεται σαφές  από την παράθεση 

της κατάλληλης διευκρίνισης. 

 

1.4 Προσδιορισµός και Ορολογία Οικονοµοτεχνικών Μελετών 

 

Οι οικονοµοτεχνικές µελέτες είναι ολοκληρωµένες οικονοµικές και 

τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες αναφέρονται σε νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, 

και αποσκοπούν α) στην διερεύνηση της καταλληλότητας των σηµερινών και 

µελλοντικών συνθηκών της αγοράς, β) στη σύνταξη, µε την βοήθεια των 

προβλέψεων, των αναγκαίων προϋπολογισµών για τον προσδιορισµό του 

απαιτούµενου κεφαλαίου και των αποτελεσµάτων , ώστε να συµβάλουν 

καθοριστικά στη λήψη σωστών επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 Οι οικονοµοτεχνικές µελέτες : 
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• ∆ιερευνούν  την δυνατότητα πραγµατοποίησης µίας επένδυσης κάτω 

από συγκεκριµένες µικρο-µακροοικονοµικές συνθήκες. 

• Αποτελούν τα θεµέλια κάθε µελλοντικής οικονοµικής δραστηριότητας, 

και διαφέρουν µόνο ως προς το µέγεθος, το χαρακτήρα και την 

συνθετότητα τους. 

• Αναφέρονται στην ίδρυση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή τη 

µετεγκατάσταση οικονοµικών µονάδων. 

 

1.4.1 Είδη Οικονοµοτεχνικών Μελετών 

 

Κατά την προεπενδυτική φάση, εκπονούνται µε την σειρά οι παρακάτω 

οικονοµοτεχνικές µελέτες: 

 α) Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών: Είναι οι µελέτες όπου αναζητούνται 

και εντοπίζονται επενδυτικές ευκαιρίες. Σκοπό έχουν να υποδείξουν στους 

επενδυτές συγκεκριµένες λύσεις που µπορούν να στραφούν για επενδύσεις. 

 β) Αναγνωριστικές µελέτες: Είναι οι µελέτες που σκοπό έχουν να 

πληροφορήσουν και να προκαλέσουν το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον, ώστε να 

βοηθήσουν στην επιλογή κάποιας επιχειρηµατικής ιδέας. Εξετάζεται το 

επενδυτικό κλίµατης χώρας ή της περιοχής ,η εσωτερική ζήτηση του 

προιόντος , η κρατική πολιτική, το διαθέσιµο δίκτυο πωλήσεων κ. 

 γ) Προµελέτες σκοπιµότητας: Πρόκειται για την µελέτη που διερευνά 

την επιχειρηµατική ιδέα, την οποία προτείνει η αναγνωριστική µελέτη, σε 

µεγαλύτερο βάθος και από περισσότερες απόψεις. 

 δ) Μελέτες υποστήριξης : Είναι εξειδικευµένες έρευνες και διερευνούν 

σε βάθος τα επιµέρους θέµατα τα οποία επισηµαίνουν οι προµελέτες 

σκοπιµότητας και αποτελούν αναγκαία προεργασία για µεγάλα επενδυτικά 

πρόγραµµα. 

 ε) Μελέτες σκοπιµότητας. Πρόκειται για την κύρια µελέτη η οποία  

βεβαιώνει αν η επένδυση θα αποτελέσει µία βιώσιµη και κερδοφόρα 

οικονοµική µονάδα. 

 στ)Οριστικές µελέτες ή µελέτες εφαρµογής. Θεωρούνται οι τελικές 

µελέτες ,οι οποίες αναφέρονται στα οριστικά κατασκευαστικά σχέδια ,τον 
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ταµειακό προγραµµατισµό και το χρονοδιάγραµµα πραγµατοποίησης των 

έργων.  

 

1.4.2 Σκοπός Οικονοµοτεχνικών Μελετών 

 

Πριν ληφθεί η απόφαση πραγµατοποίησης µίας επένδυσης, οι 

ενδιαφερόµενοι επενδυτές ή φορείς ανάπτυξης επενδυτικών δραστηριοτήτων 

θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ορισµένες βασικές παραµέτρους ,όπως: 

• Το εάν το πρόγραµµα επέκτασης είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί υπό 

τις σηµερινές και µελλοντικές συνθήκες της χώρας αλλά και του 

ευρύτερου διεθνούς χώρου. 

• Το ότι ένα επενδυτικό πρόγραµµα δεν πρέπει να εξετάζεται 

µεµονωµένα αλλά αντίθετα σε σχέση µε την γενικότερη οικονοµική 

πολιτική της χώρας και τα σχετικά προγράµµατα οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

Αν η πραγµατοποίηση ενός επενδυτικού προγράµµατος είναι αντικειµενικά 

εφικτή κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, τότε συντάσσεται η 

οικονοµοτεχνική µελέτη. 

 

1.4.3 Σηµασία Και Αναγκαιότητα Οικονοµοτεχνικών Μελετών 

 

 Όπως γίνεται αντιληπτό µε τα παραπάνω µία οικονοµοτεχνική µελέτη 

µπορεί να αναπτυχθεί µε διάφορες µεθόδους οι οποίες µπορούν αν 

οδηγήσουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ο 

µελετητής να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα δεδοµένα και αβίαστα να καταγράφει 

τα αποτελέσµατα. Ο όρος αβίαστα χρησιµοποιείται καθώς πολλές φορές οι 

µελετητές παρασύρονται λανθασµένα συµπεράσµατα επιθυµώντας να 

ικανοποιήσουν τον εντολέα τους, ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι ο 

επιχειρηµατίας –επενδυτής, ο οποίος κάνει εµφανή τον ενθουσιασµό του κ την 

επιθυµία του να υλοποιήσει την συγκεκριµένη επένδυση. Έτσι όµως είναι πού 

πιθανό να προβεί ο εντολέας της µελέτης σε µία επένδυση η οποία όχι µόνο 

να µην αποφέρει τα αναµενόµενα κέρδη αλλά µεγάλες ζηµίες. Η σύνταξη 
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οικονοµοτεχνικών µελετών είναι αναγκαία προκειµένου να µην υλοποιούνται 

επενδύσεις ζηµιογόνες. 

 

1.4.4 Πλεονεκτήµατα των Οικονοµοτεχνικών Μελετών 

 

Αναλυτικότερα παρακάτω εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα των µελετών τόσο 

για τους υποψήφιους επενδυτές όσο και για τους υποψήφιους χρηµατοδότες. 

 

Α. ∆ιερευνούν Αν Ικανοποιούνται Οι Γενικές Προϋποθέσεις  

Πρώτα από όλα , η οικονοµοτεχνική µελέτη πρέπει να διερευνά το αν 

ικανοποιούνται οι γενικές προϋποθέσεις του προτεινόµενου επενδυτικού 

προγράµµατος από άποψη διάθεσης, ποιότητας και ευκολίας απόκτησης των 

εισροών, δηλαδή πρώτων υλών, ενέργειας, µεταφορών, εργασίας, 

βιοµηχανικών χώρων κ.λ.π 

Β. Καθορίζει Την Άριστη Κλίµακα Των ∆ιαφόρων Λειτουργιών. 

 Η σύγχρονη τεχνολογία δηµιουργεί για πολλές οικονοµικές µονάδες 

οικονοµίες κλίµακας, δηλαδή µειωµένες απαιτήσεις εισροών ανά µονάδα 

εκροών. Εµπειρικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι, για τις περισσότερες 

οικονοµικές µονάδες το κόστος παραγωγής είναι χαµηλότερο και η 

παραγωγικότητα της εργασίας υψηλότερη σε σχετικά µεγαλύτερες οικονοµικές 

µονάδες. 

Γ. Καθορίζει Τους Άριστους Συντελεστές Εισροών. 

 Αφού καθοριστεί η άριστη κλίµακα λειτουργίας, πρέπει να καθοριστούν 

και οι σωστοί συνδυασµοί συντελεστών εισροών, δηλαδή η κατάλληλη 

τεχνολογία. 

∆. ∆ιερευνά Τη ∆υνατότητα Πραγµατοποίησης Της Επένδυσης.  

 Αυτό σηµαίνει, ότι πρέπει να διερευνηθεί η παρούσα και η µελλοντική 

ζήτηση των προϊόντων / υπηρεσιών, αναλύεται το συγκριτικό κόστος 

παραγωγής, εξετάζεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης καθώς και το κόστος 

των κεφαλαίων. 

Ε. Προσδιορίζει Το Οικονοµικό Αποτέλεσµα. 

 Με βάση τον κύκλο εργασιών και τις δαπάνες προσδιορίζεται το 

οικονοµικό αποτέλεσµα του προγράµµατος. 
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Στ. Ερευνά Αν Υπάρχει Κατάλληλη Υποδοµή.  

 Θα πρέπει να εξεταστεί εάν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα, οδικό δίκτυο, 

τηλεπικοινωνίες κα 

Ζ. Εξετάζει Αν Υπάρχει Εργατικό ∆υναµικό. 

 Επιβάλλεται να εξεταστεί από άποψη αριθµού εξειδίκευσης, αλλά και 

της δυνατότητας εκπαίδευσης, η ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού.  

Η).Καθορίζει Την Οργανωτική Και ∆ιοικητική ∆οµή. 

 Υπάρχει ανάγκη ικανών στελεχών, τα οποία αναλαµβάνουν την 

διοίκηση, την οργάνωση, τα λογιστικά, τα χρηµατοοικονοµικά ,τις δηµόσιες 

σχέσεις, τις πωλήσεις και άλλες πολύ σηµαντικές δραστηριότητες. 

Θ.  Αξιολογεί Το Επενδυτικό Πρόγραµµα. 

 Για την εκτίµηση του εάν θα πραγµατοποιηθεί ή όχι ένα επενδυτικό 

πρόγραµµα, χρησιµοποιούνται διάφορα κριτήρια αξιολόγησης.(εµπορικό 

κέρδος, απόδοση κεφαλαίου, αύξηση απασχόλησης, ανταγωνιστικότητα 

προϊόντων, προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου.)  

  
1.5  Η τεχνολογία των Επιχειρηµατικών Σχεδίων ως Μέσο 

Βελτιστοποίησης της Εταιρικής Λειτουργίας 
 

 Στο νέο επιχειρηµατικό τοπίο, οι βασικές λειτουργικές δοµές των 

εταιριών οφείλουν να προσαρµοστούν και να εξοπλιστούν κατάλληλα, ώστε 

να λειτουργούν αποτελεσµατικά και να υποστηρίζουν την επιχείρηση του 

σήµερα. Οι εσωτερικές διαδικασίες του κάθε οργανισµού µπορούν να 

βοηθηθούν και να βελτιστοποιηθούν µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και 

αφού πρώτα προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάθε τµήµατος, 

έστω και αν αυτό αποτελείται από ένα άτοµο. 

Συχνά οι σύγχρονες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους, αναθέτουν στα 

στελέχη τους αρµοδιότητες που σχετίζονται µε κάποιες  εξειδικευµένες – λίγο 

ή πολύ- δραστηριότητες. Με την εξάπλωση και τη µείωση που παρατηρείται 

στο κόστος των νέων τεχνολογιών, η χρήση σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης 

των τµηµάτων µιας εταιρείας είναι πλέον εφικτή για όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις. 

Πολλά στελέχη διατείνονται ότι είναι ολοκληρωµένοι, σύγχρονοι 

µάνατζερ, έχοντας αποκτήσει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες, τις κατάλληλες 
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εµπειρίες, την απαραίτητη επιβλητική προσωπικότητα, τις ανάλογες αµοιβές 

και τις επίσης απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές, που αποσκοπούν στην 

εµπράγµατη απόδειξη της θέσης που κατέχουν. Αν οι τεχνολογικές γνώσεις 

ενός διευθυντικού στελέχους εξαντλούνται εκεί, τότε οι η τεχνολογία 

χρησιµεύει σαν αξεσουάρ παρά σαν εργαλείο. Τότε ο µάνατζερ µάλλον δίνει 

βαρύτητα στην επιφανειακή επιβεβαίωση του τίτλου του, παρά στην 

ουσιαστική του απόδοση στην αντίστοιχη θέση. Γιατί οι νέες τεχνολογίες 

µπορούν κυριολεκτικά να µεταµορφώσουν µια επιχείρηση ως προς τη δοµή 

και τη λειτουργία της και να τη µετατρέψουν σε ένα εύρωστο, αποδοτικό 

σύγχρονο οργανισµό διαρκούς λειτουργίας, αποδεικνύοντας έτσι ότι τα 

υψηλόβαθµα στελέχη που εµπνεύστηκαν και υλοποίησαν αυτές τις αλλαγές 

διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί η θέση που κατέχουν. 

Η τεχνολογία µπορεί να αναβαθµίσει την δοµή της εταιρείας και να την 

καταστήσει πιο αποδοτική. Η τεχνολογία δίνει στη διοίκηση την δυνατότητα να 

σχεδιάσει νέες διαδικασίες και λειτουργίες που βελτιώνουν την επικοινωνία µε 

τα σηµεία παραγωγής πληροφοριών, καθώς και τις συναλλαγές µε τους 

πελάτες και τους προµηθευτές της. Οι παραπάνω διαδικασίες επιτρέπουν 

στην επιχείρηση να κινείται άµεσα και να ανταποκρίνεται στις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς.  

Ο κάθε επιχειρηµατίας βλέπει, το επιχειρησιακό σχέδιο, σαν σύνολο 

πιθανών σεναρίων σε πιθανές περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αν στην 

«πραγµατική αγορά» κάνουµε συνήθως την εκτίµηση για ανικανοποίητες 

ανάγκες του καταναλωτή και κατ’ επέκταση για την παραγωγή προϊόντων ή 

υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές, στην «ψηφιακή αγορά», ο µέσος 

καταναλωτής, παίζει ένα ρόλο ενεργητικό. 

Στην πραγµατικότητα αυτό συµβαίνει γιατί η παγκόσµια « ψηφιακή 

αγορά» λειτουργεί σαν µία τοπική αγορά, σαν την αγορά της γειτονιάς µας, τα 

πάντα είναι κοντά σε µεγάλες ποσότητες και διάφορες ποιότητες. Η «ψηφιακή 

αγορά» αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς και όλο και περισσότεροι καταναλωτές 

την προτιµούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.  
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Κεφάλαιο 2ο : Επίτευξη Μεγιστοποίησης Επιχειρηµατικού 

Οφέλους Με Την Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

 

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Η αναγκαιότητα ύπαρξης µιας σύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον θεωρείται πλέον µία αυτονόητη αξία, καθώς 

συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

µιας επιχείρησης, ενώ, ταυτοχρόνως, της παρέχει την απαιτούµενη ευελιξία 

για να προσαρµόζεται στις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 

Παρόλα αυτά, η τεχνολογική υποδοµή παραµένει πολλές φορές 

κωδικοποιηµένη πίσω από ακρωνύµια και τεχνικούς όρους οι οποίοι µπορεί 

να είναι άµεσα κατανοητοί από το αντίστοιχο τµήµα της επιχείρησης, αλλά δεν 

είναι καθόλου εύληπτοι για τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη, τα οποία 

καλούνται να εντάξουν την τεχνολογία στη συνολική στρατηγική της 

επιχείρησης. Στο αφιέρωµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικότεροι 

τοµείς τεχνολογικής υποδοµής µιας σύγχρονης επιχείρησης. Μέσα από µία 

ιστορική αναδροµή παρουσιάζεται η πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων, οι 

οποίες καθοδηγήθηκαν ως επί το πλείστον από τις επιχειρηµατικές ανάγκες. 

Παράλληλα, επιχειρείται η καταγραφή της σύγχρονης πραγµατικότητας και 

των τεχνολογιών που µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

σύγχρονων ΜΜΕ. Τέλος, δίνεται µία αίσθηση για τις µελλοντικές τάσεις των 

σύγχρονων επιχειρηµατικών αναγκών και την αντίστοιχη πορεία των 

τεχνολογικών υποδοµών. 

 

2.2  Επιδράσεις της Τεχνολογικής Προόδου στη Λειτουργία των 

Επιχειρήσεων 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τοµείς της επικοινωνίας και της 

πληροφορικής είναι αλµατώδεις. Η ανάπτυξη των εφαρµογών των δικτύων και 

ιδιαίτερα του διαδικτύου  επηρεάζουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον που 

επικοινωνούµε, εκπαιδευόµαστε, ψυχαγωγούµαστε, εργαζόµαστε και 

δραστηριοποιούµαστε επιχειρηµατικά. 



 28 

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια δηµιούργησε 

µια νέα κατάσταση στις επιχειρήσεις, την παραγωγή και γενικότερα την 

οικονοµία. Η ανάπτυξη της εφαρµοσµένης επιστήµης, η διάδοση του 

αυτοµατισµού, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, 

η χρησιµοποίηση νέων πρώτων υλών και πηγών ενέργειας άλλαξαν τους 

όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων (και της ζωής του ανθρώπου).  

Από τη δεκαετία του ’90 έχουµε ήδη εισέλθει στην κοινωνία της 

πληροφορίας, της γνώσης και της καινοτοµίας, σε µια κοινωνία δηλαδή που η 

τεχνολογία στο χώρο της πληροφόρησης και των επιχειρήσεων αλλάζει 

ταχύτατα. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών 

επέφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και συµπεριφοράς των 

επιχειρήσεων. Οι δυνατότητες που η νέα τεχνολογία παρέχει οδήγησε σε 

εντυπωσιακή ανάπτυξη της απόδοσης των επιχειρήσεων σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Η διεθνής εµπειρία απέδειξε ότι η υλοποίηση ηλεκτρονικών 

εφαρµογών χωρίς στρατηγικό προσανατολισµό είχε απογοητευτικά 

αποτελέσµατα. Αντίθετα όπου υπήρχε ένα σαφές επιχειρηµατικό υπόδειγµα 

και µια ανταγωνιστική στρατηγική τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά. ∆εν 

υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική στη χρήση νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Εµφανίζεται να δραστηριοποιούνται περισσότερο για την 

ανάπτυξη και βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης και των 

προϊόντων της, και λιγότερο γιατί υπάρχει ένα συγκεκριµένο επιχειρηµατικό 

πλάνο. Παράλληλα, αδυνατούν να εκµεταλλευτούν ορισµένα από τα 

πλεονεκτήµατα που η νέα τεχνολογία παρέχει ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις 

ο στρατηγικός σχεδιασµός είναι ελλιπής. 

Σε µια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες και το σύγχρονο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον ωθούν προς αλλαγές σε όλο το εύρος της επιχείρησης, απαιτείται 

µια ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών και των πληροφοριακών 

συστηµάτων της επιχείρησης. Είναι σηµαντικό οι επιχειρήσεις να µη 

φοβηθούν και να υποστηρίξουν αυτήν την καινοτοµία. Υπάρχει ανάγκη για 

ορθότερη ανάπτυξη και εφαρµογή της νέας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων 

της, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων. 
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Σύµφωνα µε µελέτες, εντός των επόµενων δύο ετών κάθε εταιρεία που 

στοχεύει να µείνει ανταγωνιστική στον κλάδο της, θα έχει αποκτήσει πύλη 

ηλεκτρονικού εµπορίου, ενώ στα προσεχή πέντε χρόνια κάθε επιχείρηση θα 

διαθέτει µία. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου έχει 

δηµιουργήσει µια άνθηση στο χώρο της πληροφορικής και συγκεκριµένα της 

ανάπτυξης εργαλείων λoγισµικού  και υπηρεσιών. (Βαβαρούτσος, Γ. «Η 

τεχνολογική πρόοδος και οι επιδράσεις της»). 

 

2.3  Ορισµός και Κατανόηση της Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατικότητας 

Στις µέρες µας το πρόθεµα ¨e-¨ (ηλεκτρονικό, στα ελληνικά) 

χρησιµοποιείται σαν πρώτο συνθετικό σε οποιαδήποτε λέξη για να δοθεί η 

¨ηλεκτρονική¨ διάσταση στο νόηµά της και για να καταδειχτεί οτιδήποτε γίνεται 

διαµέσου ή πάνω στο Ίντερνετ. Έτσι, λέξεις όπως εµπόριο, επιχειρείν, 

επιχείρηση, αγορές, ακόµα και κυβέρνηση, µετατρέπονται σε ηλεκτρονικό 

εµπόριο (e-commerce), ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business),ηλεκτρονική 

επιχείρηση (e-enterprise), ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces) και 

ηλεκτρονική κυβέρνηση (e-government), ακολουθώντας αυτό που ονοµάζεται 

ηλεκτρονική µετάλλαξη (e-transformation). 

Βέβαια η µεταφορά των παραδοσιακών δραστηριοτήτων  

(επιχειρηµατικών και µη )πάνω από το ∆ιαδίκτυο, αν και περιγραφικά µπορεί 

να δηλωθεί µε το πρόθεµα ¨e-¨, χρειάζεται προσεκτική µελέτη και βαθιά 

αντίληψη των χαρακτηριστικών του νέου µέσου, αλλά και του τρόπου µε τον 

οποίο ορίζονται οι κανόνες του «παιχνιδιού». Η ονοµαζόµενη ηλεκτρονική 

µετάλλαξη στην οποία πρέπει να προβεί µια επιχείρηση για να αδράξει τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αναπτύξει επικερδείς δραστηριότητες 

στον 21ο αιώνα αφορά: 

• Την οργανωτική της δοµή τον τρόπο λειτουργίας της 

• Τις σχέσεις της µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 

• Τις σχέσεις της µε τους εργαζοµένους και τον τρόπο 

συνεργασίας µε αυτούς 

• Την στρατηγική της 
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Οι ευκαιρίες είναι πολλές και η υποκείµενη αξία µεγάλη για 

οποιονδήποτε επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην νέα Οικονοµία, αλλά αυτό 

δεν είναι εύκολο να γίνει. Η επιχείρηση πρέπει να κινηθεί γρήγορα, σε µια 

αγορά που µεταβάλλεται µε ταχύτατους ρυθµούς και να εξελίσσεται/ 

µεταλλάσσεται αδιάκοπα για να µπορεί να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες.  

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν ονοµατίζει τις πρωτοβουλίες που 

επικεντρώνονται σε εφαρµογές για την επιχείρηση και που επιτρέπουν 

συναλλαγές και αλληλεπίδραση ανάµεσα στην εταιρεία και στους εταιρικούς 

πελάτες της αλλά και τους συνεταίρους της. Βέβαια, η έννοια ηλεκτρονικό 

επιχειρείν προχωράει πέρα από την τεχνολογία για να ενσωµατώσει όλες τις 

όψεις της επιχείρησης (στρατηγική, διαδικασίες οργάνωση, συστήµατα) και να 

τις επεκτείνει πέρα από τα όρια της ίδιας της επιχείρησης.  

 

2.4 Τεχνολογία Πληροφοριών και Επιχειρήσεις  

Σήµερα η τεχνολογία των πληροφοριών έχει αναδειχθεί σε κρίσιµης 

σηµασίας όπλο που βοηθά τις εταιρείες όλων των κλάδων να διατηρούν 

ανταγωνιστικό προβάδισµα ενόψει του εντεινόµενου παγκόσµιου 

ανταγωνισµού και των αυξηµένων απαιτήσεων του πελάτη για ταχύτητα, 

ευκολία, ποιότητα και αξία. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα κινείται µε 

φρενήρη πλέον ρυθµό. Ο ορίζοντας σχεδιασµού έχει συρρικνωθεί, οι 

προσδοκίες των πελατών αλλάζουν µε γρήγορο ρυθµό ενώ οι ανταγωνιστές 

εµφανίζονται συνεχώς. ‘Όλα αυτά σηµαίνουν ότι οι managers και οι 

εργαζόµενοι σε όλη την έκταση του οργανισµού χρειάζεται να έχουν ανά πάσα 

στιγµή στη διάθεσή τους ποιοτικές πληροφορίες. 

Σήµερα οι πολύ επιτυχηµένοι οργανισµοί είναι κατά κανόνα εκείνοι που 

συγκεντρώνουν, αποθηκεύουν, διανέµουν και χρησιµοποιούν πληροφορίες µε 

αποτελεσµατικό τρόπο. Εκτός από τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό ή ακόµα 

και τα προϊόντα, οι πληροφορίες που διαθέτει µια εταιρεία και ο τρόπος µε τον 

οποίο τις χρησιµοποιεί είναι αυτά που καθορίζουν την επιτυχία ενός 

οργανισµού (ή ακόµα και την επιβίωσή του). Τα κορυφαία στελέχη αναζητούν 

µεθόδους για να διαχειριστούν, να αξιοποιήσουν και αν προστατέψουν αυτό 
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που µε γρήγορο ρυθµό αναδεικνύεται  στο πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο 

κάθε οργανισµού: τις πληροφορίες και τη γνώση. 

Η τεχνολογία των πληροφοριών είναι απαραίτητο συστατικό των 

επιτυχηµένων οργανισµών. Οι managers αφιερώνουν το 80% τουλάχιστον 

του χρόνου τους στην ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών. Τις πληροφορίες 

αυτές τις χρειάζονται για να διατηρήσουν τη συνοχή του οργανισµού τους. 

∆εν πρόκειται όλοι οι οργανισµοί να εµπλακούν στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν µε τον ίδιο βαθµό. Ωστόσο, η πρόοδος στην τεχνολογία 

πληροφοριών τροµακτικό αντίκτυπο σε όλες τις εταιρείες. Η τεχνολογία έχει 

επιτρέψει τη δηµιουργία της αρθρωτής δοµής, όπου µις εταιρεία αναθέτει 

υπεργολαβικά τις περισσότερες από τις κυριότερες λειτουργίες της σε τρίτες 

εταιρείες που συνδέονται ηλεκτρονικά µε τον επιτελικό οργανισµό. Ακόµη και 

οι οργανισµοί που δε χρησιµοποιούν αρθρωτή δοµή οδεύουν µε γρήγορο 

ρυθµό προς µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ οργανισµών. (Daft R., 

«Οργανωσιακή θεωρία και Σχεδιασµός») 

 

2.5  Ψηφιακή  Επιχειρηµατικότητα και ΝΑ Ευρώπη  

Η επιχειρηµατικότητα γενικότερα και ψηφιακή επιχειρηµατικότητα 

ειδικότερα, αποκτούν συνεχώς µεγαλύτερη σηµασία στην οικονοµική 

ανάπτυξη και, ιδιαίτερα, στην ισόρροπη πορεία των κοινωνικοοικονοµικών 

συστηµάτων στην υπό διαµόρφωση ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨. Η πορεία 

αυτή καθορίζεται από µεταβολές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και του 

επιχειρείν, της επικοινωνίας και της καθηµερινής ζωής. Γι’ αυτό επιχειρήσεις 

και οργανισµοί  αλλά και εθνικές αρχές και κυβερνήσεις αναβαθµίζουν το θέµα 

της επιτυχηµένης οικονοµικής ανάπτυξης στον κατάλογο των προτεραιοτήτων 

τους, θεωρώντας το, συχνά, ως τοµέα απόλυτης προτεραιότητας. 

Ειδικότερα καθόσον αφορά στον τοµέα των νέων Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας, δεδοµένης της σηµασίας του στην οικονοµική 

ανάπτυξη στην Ευρώπη στη  επόµενη δεκαετία, ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι σε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας McConnell International (σε 

συνεργασία µε τον διεθνή οργανισµό WITSA {www.witsa.org} 

www.mcconnellinternational.com), ο γεωγραφικός χώρος της Κεντρικής 
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και ΝΑ Ευρώπης αναδείχθηκε από τους πλέον έτοιµους για ισχυρούς 

ρυθµούς ανάπτυξης των επενδύσεων σε εφαρµογές πληροφορικής και 

των σχετικών υπηρεσιών.  

Η διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου τεχνικού προσωπικού οδηγεί 

ακόµα και στην «εξαγωγή» στις χώρες ∆. Ευρώπης, για την κάλυψη 

των αναγκών των τελευταίων στην ανάπτυξη λογισµικού και σε 

εφαρµογές ηλεκτρονικής. Ως αποτέλεσµα της πολύχρονης παράδοσης 

στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση και σχετικά οι ασφαλείς  

τηλεπικοινωνιακές υποδοµές   µειώνουν σηµαντικά τους κινδύνους που 

σχετίζονται µε δραστηριοποίηση των εταιρειών στο χώρο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Πιο συγκεκριµένα η εν λόγω µελέτη 

«βαθµολογεί» ως εξής (επιλεγµένες) χώρες της ΝΑ Ευρώπης: 

 

 ∆ικτυακές 
Συνδέσεις 

Πρωτοβουλίες Ασφάλεια Ανθρώπιν
ο 

∆υναµικό 

Περιβά
λλον 

Βουλγαρία Γ+ Β Γ Β Γ+ 

Ρουµανία Γ Β Γ Β Γ+ 

Σλοβενία Β+ Β+ Β Β Γ+ 
Τουρκία Β Β Γ+ Β+ Β 
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Οι κατηγορίες, ως προς τις οποίες γίνεται η βαθµολόγηση αποτιµούν 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� ∆ικτυακές συνδέσεις : την προσβασιµότητα και το κόστος 

χρήσης των δικτύων επικοινωνίας,  

� Πρωτοβουλίες : την προτεραιότητα που δίνεται σε εθνικό 

επίπεδο για την ¨ετοιµότητα¨ στην αναδυόµενη Κοινωνία 

της Πληροφορίας, 

� Ασφάλεια : την αξιοπιστία αποθήκευσης και µεταφοράς 

δεδοµένων (δικτύων), 

� Ανθρώπινο δυναµικό : την ύπαρξη κατάλληλα 

εκπαιδευµένου προσωπικού για να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικό επιχειρείν (¨e-business¨), 

� Περιβάλλον : τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες 

ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ η κλίµακα 

βαθµολόγησης µετρά την ανάγκη για σηµαντικές 

βελτιώσεις στις συνθήκες (conditions) που υποστηρίζουν 

το ηλεκτρονικό επιχειρείν (Γ), την ανάγκη για περαιτέρω 

βελτιώσεις (Β) καθώς και το ικανοποιητικό επίπεδο αυτών 

των συνθηκών (Α).  

 

2.6 Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα Σήµερα 

    Στην πορεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ελλάδα 

αντιµετωπίζει µια σειρά από προκλήσεις. Για να µπορέσει η χώρα να 

καρπωθεί τα οφέλη των εξελίξεων στην τεχνολογία, πρέπει να 

αντιµετωπιστούν αδυναµίες “συνθηκών πλαισίου” (δυσκαµψία στις 

αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών) που εµποδίζουν νέες 

επενδύσεις και τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων. Οι δυσλειτουργίες 

κρατικών υπηρεσιών και µηχανισµών πρέπει να ξεπεραστούν, ενώ 

χρειάζεται ταχύτερη ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ένα 

περιβάλλον πλήρους απελευθέρωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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    Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρωταρχικά µία κοινωνία της 

γνώσης, και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου πρέπει να 

αποτελεί κεντρικό άξονα µιας στρατηγικής παρεµβάσεων. Η ελληνική 

οικονοµία χαρακτηρίζεται από παραδοσιακή δοµή και χαµηλό ποσοστό 

διάχυσης νέων τεχνολογιών στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες καθώς 

και από ανεπαρκή έρευνα και επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Η ίδια 

η φύση όµως των νέων τεχνολογιών, µε τις δυνατότητες ανάπτυξης σε 

µικρή κλίµακα, και την έµφαση στην γνώση, την ευρηµατικότητα και την 

προσαρµοστικότητα, προσφέρουν την δυνατότητα για ξεπέρασµα 

αυτών των αδυναµιών.  

     

2.7 Καταγραφή των Τάσεων για τη Χρήση Τεχνολογιών 

 Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

    Στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Νέας Ψηφιακής Οικονοµίας 

που ξεδιπλώνεται ήδη, ο νέος οικονοµικός ανταγωνισµός είναι 

βασισµένος στην τεχνολογία και τη γνώση. Οι νέες τεχνολογίες, µαζί µε 

την παγκοσµιοποίηση, εντείνουν το διεθνή ανταγωνισµό και αλλάζουν 

το ρυθµιστικό ρόλο του κράτους, αλλά ταυτόχρονα δίνουν νέες 

δυνατότητες συµµετοχής στη διεθνή αγορά στις µικροµεσαίες (κυρίως) 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνουν µεγαλύτερη την ανάγκη για άµεση 

πληροφόρηση και αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις σε καθηµερινή 

βάση. Η πληροφόρηση αφορά τις εξελίξεις στις αγορές, στον 

ανταγωνισµό, στις τεχνολογίες, στις πολιτικές και τα κίνητρα των 

κρατών και της ΕΕ, στο εργατικό δυναµικό, και άλλα. Οι νέες 

τεχνολογίες, αλλάζουν σηµαντικά τη µορφή της αγοράς εργασίας 

καθώς δηµιουργούν νέες δεξιότητες, την ανάγκη συνεχούς µάθησης και 

επιβάλλουν τη µεταβολή του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και την 

προσαρµογή των εργασιακών σχέσεων. Από την άλλη, αλλάζει 

σηµαντικά και η µορφή επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης αφού 

σήµερα παρά ποτέ, η δικτύωση των επιχειρήσεων και οι στρατηγικές 

συµµαχίες γίνονται καθοριστικές για την επιβίωση και επιτυχία των 

επιχειρήσεων. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές εγκυµονούν και κινδύνους 

και επιβάλλουν πολιτικές για την αντιµετώπιση τους.  
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Κεφάλαιο 3ο : Σύγκριση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

µε την χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

 

3.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 Η αγορά σήµερα διαθέτει εντυπωσιακή ποικιλία λογισµικών πακέτων. 

Ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας έχει πολλές επιλογές στη διάθεση του τις 

οποίες πρέπει να µελετήσει πολύ ώστε να καταλήξει σε αυτό το προϊόν που 

καλύπτει σε µεγαλύτερο βαθµό τις δικές του ανάγκες. Στην παρούσα µελέτη 

έχουν επιλεγεί τρία λογιστικά προγράµµατα, αυτά είναι το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» της 

εταιρείας ALTEC, το «ACADEMIA FINANCIAL Γενική Λογιστική» της 

DATACOMMUNICATION και το «EXTRA Λογιστική ∆ιαχείριση» της εταιρείας EPSILON. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πακέτα εστιάζοντας στις τεχνικές τους 

προδιαγραφές και στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Ακολουθεί η 

σύγκριση των κοινών τους λειτουργιών αλλά και των µοναδικών τους 

δυνατοτήτων. Εξετάζεται µε ποιο τρόπο λειτουργούν, ποια τα αρνητικά και τα 

θετικά τους σηµεία, τι ακριβώς προσφέρουν στον ενδιαφερόµενο και τελικώς 

τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για την εταιρεία παραγωγής του πακέτου. Τέλος 

θα γίνει µία σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των λογιστικών 

πακέτων στην Ελλάδα ώστε να δοθεί η διάσταση των ταχύτατων ρυθµών  

ανάπτυξής τους. 

 

3.2 Η Εξέλιξη Του Λογισµικού Στον Τοµέα Της Λογιστικής Επιστήµης 

Στην Ελλάδα  

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η αγορά του λογισµικού στη χώρα 

µας ήταν ανύπαρκτη. Η ανάπτυξή του λάµβανε χώρα στα µηχανογραφικά 

κέντρα µεγάλων εταιριών τα οποία ενοικίαζαν τη χρήση τεράστιων 

εφαρµογών στις εταιρίες. Ήταν η εποχή των "service-bureaus" και της 

εξυπηρέτησης µόνο µεγάλων εταιριών. Κάπου εκεί, τρεις άνθρωποι διέκριναν 

πως οι λογιστικοί κανόνες της Ελλάδας αποτελούσαν ένα σχετικά 

"συγκεκριµένο πλαίσιο", και αποφάσισαν να δηµιουργήσουν µια εφαρµογή, 

ικανή να µηχανογραφήσει τα λογιστήρια των ελληνικών εταιριών. Αυτή ήταν η 

πρώτη εµφάνιση της αγοράς λογισµικού στη χώρα µας. Από την κίνηση αυτή, 

ξεπήδησαν και άλλες εταιρίες, και µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, τρεις 
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είχαν ξεχωρίσει: Singular, Computer Logic και Unisoft. Εκτός από τα εργαλεία 

που χρησιµοποιούσαν για την ανάπτυξη των προϊόντων τους (Pascal σε 

διάφορες εκδόσεις για τις δύο πρώτες, C για την καινοτόµο Unisoft και πολλές 

έτοιµες «βιβλιοθήκες» για το χειρισµό των αρχείων), οι εταιρίες απέδειξαν 

πως οι Έλληνες προγραµµατιστές διέθεταν τεχνική γνώση και σηµαντική 

εφευρετικότητα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως κατάφεραν τα προγράµµατά 

τους να καλύπτουν πάντα τις συνεχώς µεταβαλλόµενες και διαρκώς πιο 

περίπλοκες απαιτήσεις του ελληνικού κράτους, αλλά και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις κάθε ξεχωριστού πελάτη. Στις αρχές του 1980 αποφάσισαν και τα 

ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να δηµιουργήσουν τµήµατα 

εκπαίδευσης περί των υπολογιστών και να δώσουν στην αγορά τους 

πρώτους "εγχώριας παραγωγής" προγραµµατιστές. 

 

3.3  Κριτήρια Επιλογής Των Λογισµικών Πακέτων. 

 Απαραίτητα κριτήρια επιλογής των λογιστικών πακέτων που θα 

παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία αποτέλεσαν τόσο η εµπορικότητα 

όσο και η πληρότητα των παρεχόµενων δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα µία 

εφαρµογή µπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί εµπορική ή µη εµπορική, ανάλογα 

µε τις πωλήσεις της. Όσον αφορά τις παρεχόµενες δυνατότητες των 

λογιστικών πακέτων αυτές αξιολογήθηκαν τόσο από τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν όσο και από τις πληροφορίες που 

δίνουν οι αντίστοιχες ιστοσελίδες των εταιρειών. Ειδικά στον κλάδο των 

λογιστικών εφαρµογών, η εµπορικότητα είναι και κριτήριο ποιότητας καθώς η 

συνεχώς µεταβαλλόµενη φορολογική νοµοθεσία, επιβάλλει αυστηρές ποινές 

σε οποιαδήποτε παρατυπία στα λογιστικά αποτελέσµατα.  Τέλος 

επισηµαίνεται ότι για την επιλογή των παρακάτω εφαρµογών ,υπόψη 

ελήφθησαν και οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων στην ερώτηση «Το 

Πρόγραµµα Που Χρησιµοποιείται Είναι». ∆ιεξοδικότερα τα ερωτηµατολόγια 

αυτά θα σχολιαστούν στο επόµενο κεφάλαιο.Οι εφαρµογές που 

συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο αριθµό χρηστών ήταν το «Κεφαλαίου4» , η 

«EXTRA Γ.Λ» και η «Academia Financial Γ.Λ». Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι σχεδόν ισοψήφησαν το «Academia Financial Γ.Λ» της εταιρίας 

Datacommunication και «Xline» της ALTEC. Προτιµήθηκε όµως το πρώτο 
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επειδή ήδη είχε επιλεγεί η ανάλυση του «Κεφαλαίου4» της ίδιας εταιρείας 

(ALTEC) 

 

3.4  Παρουσίαση Εργαλείων Σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

 

3.4.1 ALTEC Η εταιρεία 

 Η ALTEC Ανώνυµος Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Συστηµάτων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών ιδρύθηκε το 1986. Η έδρα της Εταιρίας 

βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου και τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται σε 

ιδιόκτητο κτίριο, στην οδό Πάτµου 12, στο Μαρούσι. 

Κατά τη διάρκεια του 1993 επιτεύχθηκε µια σηµαντική συνεργασία µε την 

Hewlett Packard σύµφωνα µε την οποία η ALTEC ανέλαβε τη διανοµή των 

προϊόντων της Hewlett Packard (PCs, Scanners, Εκτυπωτές, Αναλώσιµα). 

Το 1995 η ALTEC ολοκλήρωσε µε επιτυχία την εισαγωγή της στην 

Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Ταυτόχρονα, προχώρησε σε µία σειρά 

σηµαντικών επιχειρηµατικών κινήσεων, µε σκοπό την εξάπλωση των 

δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές, µέσω εξαγορών και σύναψη σηµαντικών 

συνεργασιών. Το 1997, η ALTEC ανέλαβε τη διανοµή των προϊόντων της 

Intel, της µεγαλύτερης εταιρίας στον κόσµο στην παραγωγή επεξεργαστών για 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Την ίδια χρονιά πραγµατοποιεί τη µετάταξή της 

στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε αύξηση του 

µετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας συνολικά κεφάλαια ύψους 6,5 δις δρχ. 

Το 2001, αποφασίστηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιριών 

SYSWARE, UNISOFT και STAT. Η unisoft ήταν η εταιρεία η οποία στα τέλη 

της δεκαετίας του 80’ είχε ιδρυθεί για να κατασκευάζει και να παρέχει 

λογιστικές εφαρµογές για λογιστικά γραφεία αλλά και για τα λογιστήρια 

εταιρειών. Μια από αυτές τις εφαρµογές ήταν και το κεφάλαιο το οποίο ήταν 

και ακόµα επιδιώκει να είναι το εµπορικότερο λογιστικό πακέτο της αγοράς. 

Πάντως επιβάλλεται να τονισθεί ότι µετά την εξαγορά της unisoft από την  

ALTEC οι πωλήσεις των λογιστικών εφαρµογών της πρώτης σταδιακά 

µειώνονται. Αυτό ίσως γιατί ο προσανατολισµός της ALTEC και ειδικότερα το 

target group των πελατών της δεν είναι αποκλειστικά τα λογιστικά γραφεία 

αλλά όλες οι επιχειρήσεις και οι τελικοί καταναλωτές. 
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1.4.1.1 Η παρουσίαση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4   

 

Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

∆ιαχείριση δεδοµένων σε SQL Server  - ∆υνατότητα σύνδεσης µε τον Microsoft 

SQL Server (2000 & 2005) για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδοµένων 

του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, απολαµβάνοντας όλα τα οφέλη των Βάσεων ∆εδοµένων. 

On-Line ενηµέρωση Λογιστικής - ∆υνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης της 

Λογιστικής µε την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή εγγραφών στο εµπορικό 

κύκλωµα.  

Data Center - Νέα γεννήτρια για την παράλληλη επεξεργασία και παρουσίαση 

προκαθορισµένων πληροφοριών µεγάλης βαρύτητας. 

 Γραφικά - Νέα γεννήτρια για τη σχεδίαση και παραγωγή γραφικών 

παραστάσεων για τα αρχεία Ειδών, Πελατών, Προµηθευτών, Λογιστικής και 

Προϋπολογισµών. 

Επιφάνεια εργασίας - ∆υνατότητα δηµιουργίας συντοµεύσεων στην επιφάνεια 

εργασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ για άµεση πρόσβαση (ανά χρήστη) σε εργασίες, 

reports, εξωτερικές εφαρµογές κλπ., καθώς και προσθήκη σελιδοδεικτών άµεσης 

επιλογής στις οθόνες των σταθερών στοιχείων, σε όλα τα κύρια αρχεία. 

Live Update  - ∆υνατότητα On – line αναβάθµισης της εφαρµογής σύµφωνα µε 

τις τελευταίες νοµοθετικές αλλαγές µέσω διαδικτύου. 

Client/Server  - Ενσωµατώνει πλήρως την τεχνολογία Client/Server, παρέχοντας 

τη δυνατότητα on-line σύνδεσης των υποκαταστηµάτων και των 

αποµακρυσµένων σταθµών εργασίας. 

Ανοικτή Αρχιτεκτονική - Χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη και ανοικτή 

αρχιτεκτονική του, παρέχοντας δυνατότητες σύνδεσης µε πλήθος εφαρµογών 

λογισµικού και εφαρµογών γραφείου (Microsoft Office). 

 

Β. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

� Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων 

υπολογιστών και λειτουργικών συστηµάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία 

και ταχύτητα. 
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� Χρησιµοποιεί πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες αιχµής για να δώσει 

τις βέλτιστες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήµατα. 

� Υποστηρίζει την on-line διασύνδεση µε τη µεγαλύτερη γκάµα ταµειακών 

µηχανών και συστηµάτων από οποιαδήποτε άλλη εφαρµογή. 

� Υποστηρίζει το σχεδιασµό και εκτέλεση σεναρίων µε σκοπό την 

ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ και σε βάσεις 

δεδοµένων (Microsoft MSDE ή SQL Server και Oracle). 

� Υποστηρίζει την αυτόµατη διαδικασία µεταφοράς δεδοµένων (Data 

Migration) είτε από άλλες εφαρµογές είτε προς τα ERP xLINE και 

ATLANTIS. 

� Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες µέσω 

πρωτοποριακών διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (e-Services, e-

Support, ). 

� Παρέχει δυνατότητα καθορισµού και οργάνωσης σχετικών εγγράφων 

(external links), σε επίπεδο εγγραφής σε όλα τα αρχεία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 

�  ∆ιαθέτει νέα ενότητα των Business Reports µε την συγκεντρωτική εικόνα 

της επιχείρησης σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, που περιλαµβάνει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. 

� Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα για Γεωγραφικές αναλύσεις, µία 

ενότητα των Business Reports που αφορά την ανάλυση του Τζίρου, των 

Πιστώσεων, του Υπολοίπου, των Εκκρεµών αξιόγραφων και του 

Ανοιχτού υπολοίπου των πελατών, κατά νοµό ή γεωγραφική περιφέρεια. 

 

 

Γ.Modules 

� Business Reports ,τα Business Reports είναι το νέο module του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που δηµιουργήθηκε µε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

της σύγχρονης εποχής για γρήγορη, αποδοτική και συνεπή διαχείριση 

πληροφοριών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Αποτελεί χρήσιµο 

εργαλείο για την επεξεργασία και την εµφάνιση της πληροφορίας που 

είναι αποθηκευµένη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τα Business Reports µετατρέπουν 

τα λειτουργικά δεδοµένα σας σε συνεπή και αξιόπιστη πληροφορία µε 

την παραγωγή Στατιστικών Αναφορών (Reports), ∆υναµικών Αναφορών 

(Dynamic Reports), Γραφηµάτων (Charts), Κύβων (Olap Cubes) και 
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Πολυδιάστατων Αναφορών, που παρουσιάζουν την εικόνα της 

επιχείρησής σας µε άµεσο και κατανοητό τρόπο. Παράλληλα, µε τα 

Business Reports είναι δυνατή η παρουσίαση συγκεντρωτικής εικόνας 

της επιχείρησής σας σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, παρέχοντας 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση των καθηµερινών 

εργασιών. 

� ‘Ένα άλλο module που δίνει η altec είναι αυτό της «∆ιαχείρισης Παγίων». 

Με το module αυτό παρακολουθούνται τα πάγια της επιχείρησης καθώς 

και η αποσβέσεις και αποσβεσµένες αξίες αυτών έως την πλήρη 

απόσβεσή τους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε επιχειρήσεις που έχουν 

µεγάλο αριθµό παγίων, όπου ενέχετε µεγάλη πιθανότητα να αποσβεστεί 

κάποιο πάγιο είτε µε λάθος ποσοστό είτε κάποια χρονιά να ξεχαστεί η 

εγγραφή αποσβέσεως του. 

� Τέλος ως module µπορεί να θεωρηθεί και το «εµπορικό» της ALTEC που 

λειτουργεί ως αποθήκη και καταγράφει τα εµπορεύµατα και τις α’ και β’ 

ύλες που εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρηση. 

 

3.4.2  Datacommunication Η Εταιρεία 

 Η Data Communication A.E. ιδρύθηκε το 1987. Έχει ως αντικείµενο 

δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής σε 

επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε 

λογιστικά γραφεία. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού 

διαχείρισης και συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλυτέρων ελληνικών εταιριών 

πληροφορικής όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τυποποιηµένου επιχειρησιακού 

λογισµικού, ενώ παράλληλα κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά λογισµικού 

για λογιστικά γραφεία. Έχει διαθέσει 35.000 προγράµµατα σε 17.000 πελάτες. 

 

3.4.2.1 Datacommunication academia financial 
 
Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

o Εργαλείο ανάπτυξης της εφαρµογής, 4ης γενιάς – Power Builder 
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o Γραφικό περιβάλλον GUI(Graphical User Interface, το οπτικό 

κοµµάτι της εφαρµογής µέσω του οποίου ο χρήστης αλληλεπιδρά 

µε τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

o Παραθυρική µορφή Windows. 

o Τεχνολογία object oriented µε αρχιτεκτονική client server.  

o Μεταφορά κινήσεων από οποιοδήποτε εµπορικό ή λογιστικό 

πρόγραµµα της αγοράς (µέσω στοιχείων ASCII).  

o Χρήση της πλέον εξελιγµένης τεχνολογικά βάσης δεδοµένων 

Microsoft SQL Server για εγγυηµένη ασφάλεια των δεδοµένων.  

o Άµεση επικοινωνία της σειράς Academia Financials µε τις 

εφαρµογές του Microsoft Office (Word, Excel κλπ).  

o Αυτόµατη ενηµέρωση των εφαρµογών της σειράς Academia 

Financials µέσω του Internet µε Live Update για λήψη των 

τρεχουσών βελτιώσεων των προγραµµάτων.  

o ∆υνατότητα λήψης κωδικών λειτουργίας των εφαρµογών µέσω του 

site της Data Communication : 24 ώρες το 24ωρο/365 ηµέρες το 

χρόνο.  

o Αυτόµατη επικοινωνία και µεταφορά εγγραφών στα προϊόντα της 

σειράς Academia Financials  από τις εµπορικές εφαρµογές της 

Data Communication  χωρίς να απαιτείται να δηµιουργηθούν 

γέφυρες: 

α.WinEra : Σύστηµα διαχείρισης επιχειρήσεων µεσαίου και µεγάλου 

µεγέθους, τεχνολογίας Windows.  

β.WinGo : Εµπορική διαχείριση για επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, 

τεχνολογίας Windows.  

Β. Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

o Εργονοµικό περιβάλλον εργασίας µε όλα τα χαρακτηριστικά και τα 

βοηθήµατα των windows (on line οδηγίες χρήσης, ηµερολόγιο, 

calculator, κλπ). 

o ∆υνατότητα χρήσης του πληκτρολογίου εναλλακτικά µε το ποντίκι 

(mouse), ώστε να µπορούν οι χρήστες που έχουν συνηθίσει στον 
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τρόπο λειτουργίας των προγραµµάτων σε περιβάλλον Dos (χρήση 

function keys) να λειτουργήσουν άµεσα σε περιβάλλον Windows, 

χωρίς να απαιτείται να χρησιµοποιήσουν το ποντίκι. 

o ∆υνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές inkjet, laser και dot matrix 

(draft mode) για ταχεία διεκπεραίωση των εκτυπωτικών εργασιών. 

∆υνατότητα εκτύπωσης σε Α3 διάσταση 

o Επισήµανση λαθών σε 3 επίπεδα: προειδοποίηση για λάθος που 

δεν είναι απαραίτητο να διορθωθεί (πχ λάθος ΑΦΜ), 

προειδοποίηση για λάθος που πρέπει να αποκατασταθεί 

υποχρεωτικά για να ολοκληρώσει ο χρήστης την εργασία του (πχ 

κωδικός πελάτη),  

o ∆υνατότητα δηµιουργίας φορµών, εκτυπώσεων, γραφικών 

παραστάσεων και διαγραµµάτων παραµετρικά για την ακριβή 

κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης: ταξινόµηση & 

οµαδοποίηση των πληροφοριών, σχεδιασµός τίτλων, καθορισµός 

µορφοποίησης, κλπ.  

o Related Menus που προσφέρουν στο χρήστη την ευχέρεια να 

ανατρέξει άµεσα σε κάθε σχετιζόµενο αρχείο µε εκείνο που 

διαχειρίζεται τη συγκεκριµένη στιγµή.  

o Αυτόµατη, χωρίς πληκτρολόγηση, αποστολή των δηλώσεων στο 

site της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

(∆ηλώσεις ΦΠΑ, Ε9, Intrastat, ΚΕΠΥΟ, Συγκεντρωτικές 

Καταστάσεις Πετρελαίου Θέρµανσης 

o Μεταφορά των κινήσεων από εµπορικά και λογιστικά προγράµµατα 

άλλων κατασκευαστών. Η δυνατότητα µεταφοράς κινήσεων από 

λογιστικά προγράµµατα άλλων κατασκευαστών επιτρέπει σε νέους 

χρήστες να ξεκινήσουν άµεσα να χρησιµοποιούν το πρόγραµµα της 

σειράς Academia Financials εξασφαλίζοντας απόλυτα τη συνέχεια 

των στοιχείων.  

o ∆ιαχείριση Μηχανογραφικών Εντύπων.  Ο λογιστής έχει πλέον την 

ευχέρεια να βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή όλα τα 

µηχανογραφικά έντυπα του TAXIS (σειρές Α, Β, Μ, Π, Φ, κλπ) της 

τρέχουσας αλλά και παρελθουσών χρήσεων (το πρόγραµµα 
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διατηρεί την ιστορικότητα των εντύπων), όπως ακριβώς είναι, να τα 

συµπληρώνει και να τα διαχειρίζεται χωρίς να χάνει τη δυνατότητα 

αυτόµατων υπολογισµών, καθώς και να τυπώνει έγχρωµα, πιστά 

αντίγραφα σε λευκό χαρτί.  

o Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων . ∆ηλαδή υπάρχει η  δυνατότητα 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης διαφόρων εγγράφων (συµβόλαια, 

εξουσιοδοτήσεις, ταυτότητες πελατών, πιστοποιητικά, κλπ), τα 

οποία έχουν µετατραπεί σε ηλεκτρονική µορφή µε τη χρήση 

scanner.  

o Σύστηµα Οικονοµικών Αναφορών & Εκτυπώσεων (Report 

Generator). ∆ηλαδή,  διαθέτει η εφαρµογή γεννήτρια εκτυπώσεων 

και αναφορών µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των αρχείων και 

όλων των πεδίων, µε πλήρη ευχέρεια καθορισµού παραµέτρων 

από το χρήστη και µε δυνατότητες µορφοποίησης ανάλογες µε 

εκείνες των Windows. ∆ίνουν επίσης τη δυνατότητα στο χρήστη να 

εντάξει νέες εκτυπώσεις στο σύστηµά του ανάλογα µε τις ανάγκες 

ου. 

o Λογιστικό Σχέδιο, ενσωµατωµένο στο πρόγραµµα, που επιτρέπει 

την άµεση καταχώριση παραστατικών, ακόµα και για νέες εταιρίες.  

o ∆υνατότητα παρακολούθησης απεριόριστου αριθµού εταιριών και 

απεριόριστων χρήσεων στην ίδια εταιρία. Το πρόγραµµα ανάλογα 

µε τη χρήση στην οποία εργάζεται "γνωρίζει" όλο το νοµικό και 

οικονοµικό πλαίσιο που ίσχυε την συγκεκριµένη χρήση (τρόπος και 

συντελεστές φορολόγησης, έντυπα ΦΠΑ και Φορολογίας 

Εισοδήµατος, Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιµολογίων, 

Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, κλπ). Έτσι ο χρήστης µπορεί 

οποιαδήποτε στιγµή θελήσει να "µεταφερθεί" στο παρελθόν, είτε για 

να ενηµερωθεί, είτε για να εργασθεί χρησιµοποιώντας το νοµικό 

περιβάλλον εκείνου του χρονικού διαστήµατος.  

o Παρακολούθηση απεριόριστου αριθµού Υποκαταστηµάτων και 

αυτόµατη ενοποίηση στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 

Τιµολογίων Αγορών & Πωλήσεων, στα ηµερολόγια, στα ισοζύγια, 

στα καθολικά και στα έντυπα του ΦΠΑ & Φορολογίας Εισοδήµατος. 
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o Ταχεία καταχώριση µε την χρήση οµοειδών και 

επαναλαµβανόµενων κινήσεων, πρότυπων λογιστικών άρθρων, 

καθώς επίσης και µε τη διαδικασία αυτόµατου ισοσκελισµού του 

άρθρου και την δηµιουργία ταµειακής εγγραφής (αυτόµατης 

εξόφλησης). 

o Αυτόµατος έλεγχος συµφωνίας εγγραφών. 

o Αυτόµατη µεταφορά των υπολοίπων των λογαριασµών στη νέα 

χρήση (άνοιγµα βιβλίων). 

o Πλήρης υποστήριξη υπερδωδεκάµηνης χρήσης. 

o ∆ιαχείριση Αξιόγραφων, δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης 

Αξιόγραφων µε την αρχική καταχώριση της λογιστικής εγγραφής και 

παρακολούθησης αυτών κατά: Α/Α, ηµεροµηνία έκδοσης/ λήψης/ 

εξόφλησης, τράπεζες, εκδότη /παραλήπτη. Επιπλέον  παρέχει την 

έκδοση κατάστασης Καθυστερηµένων Αξιόγραφων.  

o Παρέχει για την πλήρη διαχείριση των δηλώσεων Intrastat  τη 

"Συνδυασµένη Ονοµατολογία" ταξινοµηµένη µε πολλαπλά κριτήρια 

για εύκολη αναζήτηση. Έτσι ο χρήστης δεν είναι αναγκαίο να 

γνωρίζει την επίσηµη ονοµασία ενός εµπορεύµατος προκειµένου να 

το εντοπίσει στους Πίνακες Συνδυασµένης Ονοµατολογίας. 

Πληκτρολογεί απλά την περιγραφή του εµπορεύµατος που αναζητεί 

και το πρόγραµµα του προτείνει, προκειµένου εκείνος να επιλέξει, 

τα σχετικά µε την περιγραφή που πληκτρολόγησε εµπορεύµατα.  

o ∆ιαχείριση Παγίων, δυνατότητα δηµιουργίας εγγραφών στα 

ηµερολόγια Γενικής Λογιστικής. 

o ∆υνατότητα αυτόµατου, επίσηµο ή ανεπίσηµο, κλείσιµο 

Ισολογισµού οποιαδήποτε στιγµή µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, 

που επιτρέπει στον λογιστή να ελέγχει µε ακρίβεια την πορεία της 

επιχείρησης. Ακόµη η εκτύπωση ισολογισµού είναι έτοιµη προς 

δηµοσίευση.  

o Εκτύπωση Κατάστασης Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης και 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων.  

o Εκτύπωση βασικών αριθµοδεικτών καθώς και δυνατότητα 

δηµιουργίας νέων από το χρήστη.  
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o ∆ιαχείριση Προϋπολογισµών , δηλαδή δυνατότητα ορισµού και 

παρακολούθησης προϋπολογισµών ανά λογαριασµό - 

συναλλασσόµενο ή οµάδα λογαριασµών - συναλλασσοµένων. Στο 

τέλος της προϋπολογισθείσας χρήσης εκδίδονται συγκριτικά 

αποτελέσµατα µεταξύ πραγµατοποιηθέντων και 

προϋπολογισθέντων, τρέχουσας και παλαιοτέρων χρήσεων.  

o Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής  
 

Γ. Modules 

o «∆ιαχείριση Έργων –Κέντρα Κόστους». Η εταιρεία διαθέτει module 
για τις οικοδοµικές εταιρείες ,για τις οποίες ισχύουν  ειδικές 
φορολογικές διατάξεις. 

3.4.3  Η Εταιρεία EPSILON NET 

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 µε την ονοµασία «Ελληνική Αναπτυξιακή» 

στη Θεσσαλονίκη µε  αντικείµενο εργασιών την διοργάνωση την 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε φορολογικά – εργατικά θέµατα. Το 1996 

επεκτείνεται στην έκδοση του φορολογικού περιοδικού epsilon 7. Το 1999 

µετονοµάζεται σε “EPSILON NET” και προχωράει στην παροχή ενός ακόµη 

προϊόντος της «δυναµικής βάση δεδοµένων της φορολογικής και εργατικής 

νοµοθεσίας». Το 2000 επεκτείνει τις δραστηριότητες της στη νότιο Ελλάδα 

δηµιουργώντας υποκατάστηµα στην Αθήνα. Τ ο 2002 επιχειρεί να εισχωρήσει 

στον κλάδο κατασκευής λογισµικού. Ειδικότερα παρέχει λύσεις λογιστικών 

πακέτων και γρήγορα καταλαµβάνει µεγάλο µερίδιο αγοράς. Από το 2005 και 

για τα επόµενα 3 χρόνια συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των 500 ταχύτερα 

αναπτυσσόµενων εταιρειών στην Ευρώπη. 

 

3.4.3.1 EPSILON NET Γενική Λογιστική 

 

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

o Υλοποίηση στην  πλατφόρµα Delphi – VCL (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : DELPHI) 

o Γραφικό περιβάλλον εργασίας (Microsoft Windows).  
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o Παρακολούθηση της εξέλιξης του προϊόντος και οργάνωση των 

οµάδων εργασίας µε εργαλεία Team Collaboration (Borland 

Together) και χρήση της µεθοδολογίας Agile  

o Χρήση application server και RDBMS (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΗΣ: SQL 

SERVER 2005)  

o Σχεδίαση client – server / fat ή thin client, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

του προϊόντος και αξιοποίηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών 

του Microsoft Internet Explorer  

o ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ : FAST REPORTS, QUICK 

REPORTS, Ζ- REPORTS ( εκτυπώσεις ακίδων )  

o Χρήση σύγχρονων εργαλείων κατά τη φάση της ανάλυσης (UML, 

XML, CASE Tools για τη σχεδίαση της database)  

o Εκτεταµένη χρήση του Internet για την αλληλεπίδραση µε το χρήστη 

και τη συνεχόµενη και αυτόµατη ενηµέρωση όλων των προϊόντων 

από την Epsilon Net. 

 

Β. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

o Εργονοµικό περιβάλλον εργασίας µε όλα τα χαρακτηριστικά και τα 

βοηθήµατα των windows (on line οδηγίες χρήσης, ηµερολόγιο, 

calculator, κλπ). 

o Ταυτόχρονη χρήση του προγράµµατος από περισσότερους του 

ενός χρήστες (multi-user). Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες 

και πάνω. 

o ∆υνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτές inkjet, laser και dot matrix 

(draft mode) για ταχεία διεκπεραίωση των εκτυπωτικών εργασιών. 

∆υνατότητα εκτύπωσης σε Α3 διάσταση 

o ∆υνατότητα καθορισµού δικαιωµάτων ανά χρήστη . 

o Παρακολούθηση απεριόριστου αριθµού εταιριών και απεριόριστων 

χρήσεων σε κάθε εταιρία. 

o ∆υνατότητα µαζικής καταχώρησης συγκεντρωτικών εγγραφών για 

άµεση ενηµέρωση εντύπων Φ.Π.Α. (Περιοδικής-Εκκαθαριστικής 
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∆ήλωσης ),  εντύπου Ε3 συγκεντρωτικών καταστάσεων και 

συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρελαίων. 

o Όλοι οι Κωδικοί Αρίθµησης ∆ραστηριότητας. ∆υνατότητα 

ανεύρεσης είτε βάσει του αριθµού ΚΑ∆, είτε βάσει της περιγραφής 

του επαγγέλµατος. 

o ∆ηλώσεις Intrastat και Listing µε ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του 

αριθµού µητρώου VIES. 

o Μητρώο παγίων  

o Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των 

οικονοµικών µεγεθών κάθε επιχείρησης:  

o 1) Πίνακες κερδοζηµιών 

o 2) Νεκρού σηµείου 

o 3) Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισµός των καθαρών 

κερδών  

o 4) Σενάρια αυτοελέγχου 

o Αυτόµατη σύνδεση µε τα προγράµµατα της σειράς Extra (Tax 

system, Μισθοδοσία και CRM Λογιστών ). 

o ∆υνατότητα εκτύπωσης πλήθους πληροφοριών και καταστάσεων 

ελέγχου. 

o Μαζικός υπολογισµός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισµού 

καθαρών κερδών. 

o Πλήρης ∆ιαχείριση Αξιόγραφων. 

o Αυτόµατη µεταφορά των υπολοίπων των λογαριασµών στη νέα 

χρήση (άνοιγµα βιβλίων). 

o Πλήρης υποστήριξη υπερδωδεκάµηνης χρήσης. 

 

Γ.Modules 

o Η εταιρεία διαθέτει module για τις οικοδοµικές εταιρείες ,για τις  
οποίες ισχύουν  ειδικές φορολογικές διατάξεις. 
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Κεφάλαιο 4ο : Σύγκριση Λογιστικών Εφαρµογών 
 
4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. 
 

Στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει θα συγκριθούν τα λογιστικά πακέτα 

που αναλύθηκαν  παραπάνω. Γενικότερα η σύγκριση  λογισµικών πακέτων 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικά κριτήρια άλλα περισσότερο και 

άλλα λιγότερο αποδεκτά. Το επιχείρηµα της σύγκρισης των εφαρµογών είναι 

ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο καθώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρήστης 

επηρεάζεται από υποκειµενικά κριτήρια και ίσως το αποτέλεσµα της  έρευνας  

δεν είναι αρκετά αντικειµενικό. Για λόγους λοιπόν αντικειµενικότητας η 

αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια έγκυρων πανεπιστηµιακών 

οδηγών αξιολόγησης, οι οποίοι θα βαθµολογήσουν τις λειτουργίες των 

παραπάνω λογιστικών εφαρµογών. Επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι τα 

πανεπιστήµια αυτά ασχολούνται κυρίως µε την τεχνολογία της πληροφορίας. 

Ακόµη για να είναι περισσότερο πλήρης η έρευνα θα παρουσιαστούν τα κοινά 

αλλά και τα µοναδικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα λογισµικά πακέτα από 

τα άλλα ανταγωνιστικά τους. Τέλος θα εξεταστεί και η σχέση κόστους 

/απόδοσης µε την χρήση πίνακα όπου θα παρουσιάζετε το κόστος απόκτησης 

και υποστήριξης των λογιστικών πακέτων. 

 
4.2 Κοινά Χαρακτηριστικά 
 

Η γενική εικόνα που έχει κάποιος µελετώντας αυτά τα προγράµµατα 

,είναι ότι µοιάζουν σε πολλά σηµεία. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που είναι 

σχεδόν ίδια σε όλα  τα πακέτα. Το γεγονός αυτό είναι πολύ λογικό καθώς η 

εταιρείες αναπτύσσουν τα προϊόντα τους µελετώντας και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές. Όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλους τους 

κλάδους µεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων και εταιρειών. Ωστόσο αν  

µελετήσει κανείς µε περισσότερη προσοχή τις εφαρµογές θα διαπιστώσει ότι 

ακόµα και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται κοινά διαφέρουν. Θεωρήθηκε 

σκόπιµο η παρουσίαση των κοινών χαρακτηριστικών των παραπάνω 

εφαρµογών να πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια πινάκων. 
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Πίνακας 4..2.1 Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ACADEMIA FIANANCIAL Γ.Λ EXTRA Γ.Λ

SQL SERVER Παρέχεται Ναι Ναι

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

CLIENT SERVER Ναι Ναι Ναι

ΓΛΩΣΣΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
DELPHI

Ναι ΟΧΙ Ναι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

32BIT WINDOWS
Ναι Ναι Ναι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
OBJECT ORIENTED

Ναι Ναι Ναι

∆ΥΝΑTOΤΗΤΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦ. ΜΕ ON LINE 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ναι Ναι Ναι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
OFFICE Ναι Ναι Ναι

ON LINE
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Ναι Ναι Ναι

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII Ναι Ναι Ναι

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
UML / XML Οχι Οχι Ναι

∆ΙΑΘΕΤΕΙ 
MODULES

Ναι Ναι Ναι
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Παρακάτω θα αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η σηµασία της 

ύπαρξης τους σε κάποιο Πληροφορικό Σύστηµα. 

o Τη µεγαλύτερη εξέλιξη των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων γνώρισαν οι 

βάσεις δεδοµένων. Τα συστήµατα κεντρικής διαχείρισης δεδοµένων 

αφαίρεσαν από τους µηχανικούς λογισµικού το άγος του χειρισµού των 

δεδοµένων µε περίπλοκες, βαρετές και επαναλαµβανόµενες εντολές, και 

τους επέτρεψαν να αφοσιωθούν σε αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο: 

στην παραγωγή όµορφου, αποδοτικού και χρήσιµου κώδικα επιχειρηµατικού 

λογισµικού. Η διαχείριση των δεδοµένων έγινε αδιαφανής για αυτούς, αφού 

ήταν πλέον αρµοδιότητα ενός πολύ συγκεκριµένου, συγκροτηµένου και 

ταχύτατου εργαλείου: του λογισµικού ∆ιαχείρισης (Σχεσιακών) Βάσεων 

∆εδοµένων. Στη µάχη της αγοράς και της τεχνολογικής πρωτοπορίας έπεσαν 

εταιρίες όπως η Oracle, η Informix, η Sybase, η Ingres και φυσικά η IBM (µε 

την DB/2 ως προϊόν). Στο ενδιάµεσο εµφανίστηκαν οι προτάσεις για 

"αντικειµενοστραφείς βάσεις" που όµως η περιπλοκότητα που έφεραν, σε 

συνδυασµό µε την ισχύ και την ικανοποίηση που ήδη παρείχαν οι Σχεσιακές 

Βάσεις ∆εδοµένων, δεν τους επέτρεψαν να κάνουν σηµαντική πορεία. Το 

ελληνικό TAXISnet, χρησιµοποιεί  Oracle DB). Με δεδοµένη την ταχύτητα και 

την αξιοπιστία που έχουν αποκτήσει έπειτα από τόσα χρόνια συνεχούς 

εξέλιξης, τα συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων θα παραµείνουν για 

αρκετό καιρό σηµαντικά τµήµατα της υπολογιστικής υποδοµής κάθε εταιρίας. 

o Την γλώσσα προγραµµατισµού Delphi την χρησιµοποιούν η συντριπτική 

πλειοψηφία των   εφαρµογών που αναλύθηκαν και θα αναλυθούν παρακάτω,  

επιβάλλεται να αναλυθεί περαιτέρω. Η Borland Delphi είναι  δηµοφιλής σε αυτά 

τα λογισµικά για πολλούς λόγους, οι κυριότεροι των οποίων είναι: 

� Είναι γλώσσα βασισµένη στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό 

� ∆ιαθέτει ευελιξία στον χειρισµό δεδοµένων κάθε τύπου  

� Επιδεικνύει πολύ µεγάλη σταθερότητα και ανοχή σε σφάλµατα (fault 

tolerant). 

� Εµφανίζει µεγάλες δυνατότητες παρουσιάσεων κειµένου και γραφικών 

παραστάσεων  

� Είναι εύκολη η εξεύρεσης επιπλέον στοιχείων κώδικα µέσο ελεύθερου 

κώδικα από το Internet 
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 Η Delphi είναι ένα προηγµένο εργαλείο  της εταιρείας Borland για την «οπτική» 

ανάπτυξη εφαρµογών, σχεδιασµένο ειδικά για τις 32- bit πλατφόρµες των 

λειτουργικών συστηµάτων Windows της Microsoft. Το περιβάλλον ανάπτυξης 

της Delphi αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: 

� Τη Μπάρα Εργαλείων (Speed bar) και την Παλέτα Συστατικών 

(Components Palette). 

� Το παράθυρο σχεδίασης φόρµας (form designer) 

� Το παράθυρο συντάκτη κώδικα (code editor) 

� Το Βοήθηµα ∆ιαχείρισης Αντικειµένων (object inspector) 

 

Αυτά τα τέσσερα µέρη εκτελούν διαφορετικές εργασίες ,αλλά επικοινωνούν το 

ένα µε το άλλο για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος. 

Η Delphi είναι γραµµένη σε Object Pascal (µία αντικειµενοστραφής έκδοση της 

Pascal) και αυτή είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται στον code editor. Όταν 

χρησιµοποιείται το παράθυρο σχεδίασης φόρµας για την δηµιουργία εφαρµογών 

παράγεται αυτόµατα κώδικας στον code editor 

o  Το µοντέλο client - server είναι ένα είδος αρχιτεκτονικής µέσω του 

οποίου συνδέονται δυο ή παραπάνω ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η 

αρχιτεκτονική του συστήµατος επηρεάζει τη λειτουργικότητα, απόδοση, 

αποτελεσµατικότητα, συντήρηση και επέκταση του καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής του και για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο αρχικό στάδιο 

σχεδίασης ώστε το σύστηµα να είναι σωστά δοµηµένο. H πιο γνωστή 

αρχιτεκτονική τα τελευταία είκοσι χρόνια – κυρίως σε εφαρµογές βάσεων 

δεδοµένων – είναι αυτή του πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Σε αυτή την 

αρχιτεκτονική, ο πελάτης στέλνει ένα αίτηµα (request) για δεδοµένα στον 

εξυπηρετητή και αυτός επιστρέφει την απάντηση (response), την οποία 

επεξεργάζεται ο πελάτης και εµφανίζει στο χρήστη τα αποτελέσµατα. Η 

σύνδεση των clients µε τους servers είναι ιεραρχική. O υπολογιστής που 

διαδραµατίζει το ρόλο του διακοµιστή κάποια συγκεκριµένη στιγµή βρίσκεται 

σε υψηλότερο επίπεδο έναντι του απλού υπολογιστή, γιατί χωρίς αυτόν οι 

clients δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τα αιτήµατά τους. Οµοίως, οι απλοί 

υπολογιστές βρίσκονται χαµηλότερα στην ιεραρχία, γιατί χρειάζονται το 

διακοµιστή προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών τους. Η 

ιεραρχία αυτή δεν είναι σταθερή. Μπορεί κάλλιστα ένας server να είναι άλλες 
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φορές διακοµιστής και άλλες φορές πελάτης κάποιου άλλου διακοµιστή. Το 

παραπάνω µοντέλο εξασφαλίζει βέλτιστη διαχείριση των δεδοµένων και των 

πόρων ενός δικτύου, παρέχει ευελιξία, αυτονοµία, και εξασφαλίζει ότι ακόµα 

κι αν πολλοί από τους υπολογιστές τεθούν εκτός λειτουργίας, αυτό θα 

εξακολουθεί να υφίσταται. 

 

  

 

 

o  Η έννοια του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented 

programming), είναι ο χειρισµός των δεδοµένων και των διαδικασιών που 

ενεργούν στα δεδοµένα, ως ένα "αντικειµένo" -ως µια αυτόνοµη οντότητα µε 

ταυτότητα και δικά της χαρακτηριστικά. 

o Η δυνατότητα on-line αναβάθµισης µίας εφαρµογής αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία αν αναλογιστεί κανείς το συνεχώς µεταβαλλόµενο φορολογικό 

καθεστώς. Οι διαδικασίες αναβάθµισης των εφαρµογών έτσι ώστε να 

ενηµερώνονται µε τις αλλαγές της νοµοθεσίας είναι αναγκαίο να γίνονται 

άµεσα. Η αµεσότητα αυτή επιτυγχάνεται µέσω του διαδικτύου. Παλιότερα η 

αναβαθµίσεις των εφαρµογών αποστέλλονταν ηλεκτρονικά µέσω 

ταχυδροµείου µε δισκέτα. Αργότερα η δισκέτα αντικαταστάθηκε από cd-rom 

και σήµερα γίνεται µέσα από την σύνδεσης της εφαρµογής στο διαδίκτυο. 

Σπανιότερα αναβαθµίσεις των εφαρµογών γίνονται και για λόγους 

συµβατότητας µε νέα λογισµικά ή hardware. Ενδεικτικά αναφέρεται το 

πρόβληµα που έχει προκύψει µε τις παραπάνω λογιστικές εφαρµογές οι 

οποίες χρησιµοποιούν sql server 2000. Η Microsoft πλέον, ως λειτουργικό 

σύστηµα, παρέχει µόνο τα windows vista τα οποία είναι συµβατά µε sql server 

2005. Έτσι χρειάστηκε να αναβαθµιστούν οι εφαρµογές και οι νέες εκδόσεις 

τους να χρησιµοποιούν sql server 2005. 
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o Ο ASCII (American Standard Code for Information Interchange, 

Αµερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών) είναι ένα 

κωδικοποιηµένο σύνολο χαρακτήρων του λατινικού αλφάβητου όπως αυτό 

χρησιµοποιείται σήµερα στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλες δυτικοευρωπαικές 

γλώσσες. Χρησιµοποιείται κυρίως στους υπολογιστές και άλλες συσκευές 

τηλεπικοινωνίας για αναπαράσταση κειµένου, καθώς επίσης για έλεγχο 

συσκευών που δουλεύουν µε κείµενο. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µία εφαρµογή 

να αναγνωρίζει αρχεία γραµµένα µε αυτόν τον κώδικα. 

 

Κωδικάς Ascii 

 

 

o Η  «ενοποιηµένη» γλώσσα διαµόρφωσης (Unified Modeling Language 

(UML)) είναι ένα βιοµηχανικό πρότυπο που χρησιµοποιείται κατα τον 

σχεδιασµό συστηµάτων λογισµικού µε αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. 

Πρόσφατα η γλώσσα  XML µε τα σχήµατα XML, κέρδισε έδαφος από  άποψη 

της µεταφοράς των πληροφοριών και των εντολών. Η UML χρησιµοποιείται 

ως πλαίσιο µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται ως σχεδιαστικό γλωσσάριο -

εργαλείο η XML. Η χρήση λοιπόν αυτών των εργαλείων από την εφαρµογή 

της “Epsilon” είναι περισσότερο για να εντυπωσιάζει τον χρήστη παρά 

ουσιαστική. 

o Τα modules, είναι «τµήµατα» κώδικα ή και ολόκληρες εφαρµογές που 

εγκαθίστανται και ενσωµατώνονται πολύ εύκολα σε όλες τις παραπάνω 

λογιστικές εφαρµογές. Τα module ουσιαστικά είναι «κοµµάτια »των 

εφαρµογών που δεν είναι απαραίτητα σε όλους τους πιθανούς χρήστες των 

προγραµµάτων. Οι εταιρείες επιλέγουν να χρεώνουν επιπλέον αυτά τα 

τµήµατα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής λογιστικού λογισµικού δίνουν ως 
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«στάνταρ» µία πολύ απλή εφαρµογή και ουσιαστικά αναγκάζουν τον χρήστη 

να αγοράσει τα modules του είναι απαραίτητα. 
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Πίνακας 4.2.3 Σύγκριση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών 

 

Λειτουργικά 
Χαρακτηριστικά

ALTEC
ACADEMIA 
FINANCIAL

 Γ.Λ
EXTRA Γ.Λ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

MULTIUSER
3 3 3

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΩΝ

4 3 3

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡ/ΣΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

3 3 3

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕ HARDWARE 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ

4 3 3

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2 5 5

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

1 5 5

ΠΑΡΟΧΗ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΑΓΙΩΝ 

3 4 4

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4 4 4
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Πίνακας 4.2.3 Σύγκριση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών 

 

Λειτουργικά 
Χαρακτηριστικά

ALTEC
ACADEMIA 
FINANCIAL

 Γ.Λ
EXTRA Γ.Λ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΌ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 3 4

ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

3 4 3

ΠΡΟΕΙ∆ΙΠΟΙΗΣΗ

ΛΑΘΩΝ
4 4 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2 4 2

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2 5 2

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

2 5 2

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
Ν.ΧΡΗΣΗΣ

4 4 4

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 3 3

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 
/ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

2 2 2
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Πίνακας 4.2.3 Σύγκριση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών 

 

 

Λειτουργικά 
Χαρακτηριστικά

ALTEC
ACADEMIA 
FINANCIAL

 Γ.Λ
EXTRA Γ.Λ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΜΕΣΩ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

2 4 4

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2 4 4

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
MANUAL

2 3 2

ON -LINE 
SUPPORT

4 2 3

 

 

Αναλόγως παρακάτω θα αναλυθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των εφαρµογών που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες. 

o Οι εφαρµογές είναι multi-user, δηλαδή µπορούν πολλοί χρήστες 

ταυτόχρονα να χρησιµοποιούν την εφαρµογή. Η δυνατότητα αυτή είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη αν αναλογιστεί κανείς πόσο περισσότερο χρονοβόρο θα 

ήταν αν ο κάθε χρήστης περίµενε να ολοκληρώσει ο προηγούµενος την 

εργασία του για να ξεκινήσει αυτός. Πάντως η χαµηλή βαθµολογία (3) 

οφείλεται στο γεγονός ότι όσο αυξάνονται οι χρήστες που χρησιµοποιούν την 

εφαρµογή  µε γεωµετρική πρόοδο µειώνεται η ταχύτητα εκτέλεσης των 

εντολών του χρήστη. Έτσι ουσιαστικά ποτέ δεν χρησιµοποιείται πάνω από 

δύο ή τρεις χρήστες. 

o Ο καθορισµός δικαιωµάτων των χρηστών, γίνεται µε διαφορετικό 

τρόπο στις τρεις εφαρµογές. Ο κάθε χρήστης κατά την είσοδό του στην 
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εφαρµογή έχει δικαίωµα να επεµβαίνει στο σύστηµα µέχρι εκείνο το επίπεδο 

που του έχει δοθεί άδεια από τον “administrator”(τον διαχειριστή συστήµατος). 

Ο όρος επεµβάσεις µπορεί να αφορά την πραγµατοποίηση εγγραφών αλλά 

µπορεί να αφορά και τον καθορισµό άλλων σηµαντικότερων παραµέτρων του 

συστήµατος που η λάθος ρύθµιση τους να προκαλέσει αλλοιώσεις στο 

λογιστικό αποτέλεσµα. Να την αποφυγή τέτοιων φαινοµένων ο διαχειριστής 

συστήµατος ,ο οποίος συνήθως είναι ο υπεύθυνος του τµήµατος 

πληροφοριακών συστηµάτων, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και τις γνώσεις 

κάθε χρήστη του επιτρέπει να επεµβαίνει στο σύστηµα. Έτσι ο κάθε χρήστης 

έχει το δικό του κωδικό που του επιτρέπει την εισαγωγή του στην εταιρεία ή 

την εφαρµογή. 

 

 

 

 

 

 

 Στο «Κεφάλαιο» ο καθορισµός γίνεται κατά την εισαγωγή στην εταιρεία 

,ενώ στις άλλες δύο εφαρµογές που εξετάζονται, ο καθορισµός γίνεται κατά 

την είσοδο στην εφαρµογή. Ανάλογα µε τον χρήστη απαγορεύεται ή 

επιτρέπεται η είσοδος σε κάποια εταιρεία.   
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o Η δυνατότητα παραµετροποίησης των εκτυπώσεων  δεν είναι ιδιαίτερα 

εύχρηστη. Στο «Κεφαλαίο» υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν κάποια φίλτρα 

εκτυπώσεων ώστε να δοθούν οι απαιτούµενες εκτυπώσεις µε τα ειδικά 

στοιχεία που επιθυµεί ο χρήστης. Επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι η παραπάνω 

διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη για έναν µέσω χρήστη που δεν έχει 

ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Η extra Γενική Λογιστική δεν δίνει την 
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δυνατότητα ελεύθερα παραµετροποιήσιµων εκτυπώσεων. ∆ηλαδή παρέχει 

πολλά είδη εκτυπώσεων µε επιµέρους φίλτρα. 

o Η συµβατότητα µε hardware µονάδες εξόδου αφορά κυρίως 

εκτυπωτές. Για την εκτύπωση των επίσηµων ισοζυγίων λογαριασµών γενικών 

αναλυτικών καθολικών απαιτείται εκτύπωση σε συνεχές µηχανογραφικό 

έντυπο µεγέθους A3. Συνεχές διότι η παραπάνω κατάσταση είναι διάτρητη 

από το τµήµα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων της αρµόδιας ∆ΟΥ και η 

απώλεια ενός φύλλου τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο. Εάν το έντυπο δεν 

είναι συνεχές αλλά αποτελείται από µεµονωµένες σελίδες είναι πιθανότερο 

κάποια σελίδα να χαθεί. Συνεχή φύλλα δέχονται µόνο οι εκτυπωτές “dot 

matrix” (τεχνολογία ακίδων). Από την άλλη πλευρά και οι εκτυπωτές laser ή 

γραφίτη είναι αναγκαίοι καθώς οι στατιστικές εκτυπώσεις ή ακόµη και τα 

ισοζύγια δίνονται σε τέτοιους είδους εκτυπωτές για λόγους καλύτερης 

ευκρίνειας. Το «Κεφάλαιο» εµφανίζει καλύτερη συµβατότητα µε εκτυπωτές 

ακίδων ενώ οι άλλες δύο εταιρείες που η εφαρµογές τους έχουν αναπτυχθεί 

σε περιβάλλοντα περισσότερο συµβατά µε του νεότερου τύπου laser 

εκτυπωτές αναβαθµίζουν την συµβατότητα τους µε νέες εκδόσεις των 

λογισµικών. 

o Η χωρητικότητα απεριόριστου αριθµού εταιρειών είναι ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα της εφαρµογής της «ALTEC».  Η εφαρµογή δέχεται µόνο 99 

εταιρείες αριθµός ιδιαίτερα µικρός για λογιστικά γραφεία αν αναλογιστεί κανείς 

και το γεγονός ότι κάθε εταιρεία ξαναδηµιουργείται µε την λήξη της χρήσης και 

«πιάνει» ακόµη µία θέση. 

o Η δυνατότητα δηµιουργίας µίας εταιρείας ανεξάρτητα από τις χρήσεις 

οφείλεται στην ύπαρξη των βάσεων δεδοµένων. Τα αρχεία µίας εταιρείας οι 

λογαριασµοί της αλλά και οι πελάτες και οι προµηθευτές της υπάρχουν στην 

βάση δεδοµένων και απαιτείται απλά η επιλογή «Να ανοιχθεί νέα χρήση για 

το έτος 200x». 
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o Tο µητρώο παγίων παρέχεται σε όλες τις εφαρµογές, ειδικότερα η 

“AlTEC’ το προσφέρει ως Module. Πρόσφατα αποφάσισε να µην χρεώνει την 

απόκτηση του από λογιστικά γραφεία. Οι εταιρείες «Epsilon» και 

«Datacomm»  το έχουν ενσωµατώσει στην εφαρµογή. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να µην γίνονται λάθη µε την διαχείριση των λογαριασµών των 

παγίων καθώς οι αποσβέσεις µεταβάλλουν το λογιστικό αποτέλεσµα και 

επηρεάζουν και την συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα. 
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o  Η σύνδεση µε εφαρµογές γραφείου αφορούν κυρίως την εξαγωγή 

εκτυπώσεων ή γενικότερα αναφορών µε την µορφή excel/ word/ PDF. 

o Το εργονοµικό περιβάλλον εργασίας είναι κάτι που επιδιώκουν όλες οι 

εταιρείες λογισµικού. Οι χρήστες, ειδικά αυτοί που δεν είναι και τόσο 

εξοικειωµένοι µε τα πληροφοριακά συστήµατα δίνουν, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, µεγαλύτερη βαρύτητα  στην απλότητα  της χρήσης µίας 

εφαρµογής. Μία απλή εφαρµογή είναι από µόνη της ικανή να πείσει τον 

υποψήφιο αγοραστή-χρήστη. Κατά την  επίδειξη του “demo” του 

προγράµµατος από τον πωλητή, αυτό που αποµένει ως τελική εντύπωση 

στον υποψήφιο αγοραστή καθώς βοµβαρδίζεται από τα πλεονεκτήµατα που 

του παρουσιάζονται είναι απλά η εργονοµία του περιβάλλοντος εργασίας. 

o Η προειδοποίηση για λάθη στη χρήση της εφαρµογής, αναφέρεται ως 

ένα από τα  κριτήρια αξιολόγησης λογισµικού σε πολλούς οδηγούς 

πανεπιστηµίων. Ένα αξιόπιστο λογισµικό πακέτο επιβάλλεται να 

προστατεύει τον χρήστη από πιθανά λάθη απροσεξίας ή ακόµη και άγνοιας. 

Άλλωστε ένας από τους σηµαντικότερους λόγους χρήσης των 
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πληροφοριακών συστηµάτων είναι και η µείωση του παράγοντα του 

ανθρώπινου λάθους. Οι τρεις εφαρµογές που εξετάζονται παρέχουν αυτήν 

την λειτουργία κυρίως όσον αφορά των ισοσκελισµό των άρθρων ,τις 

προθεσµίες ενηµέρωσης των βιβλίων, τις κινήσεις των λογαριασµών. 

o Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγραφών  παρέχεται µόνο από την 

“Datacomm”. Αποτελεί µία χρήσιµη λειτουργία κατά την οποία µε σαρωτή 

(scanner) αποθηκεύονται σε πεδίο της εταιρείας έντυπα όπως αστυνοµικές 

ταυτότητες ,καταστατικά, ΦΕΚ κ.α Πολλές φορές για την διεκπεραίωση 

υποθέσεων µίας επιχείρησης ζητούνται από τις δηµόσιες υπηρεσίες τέτοιου 

είδους έγγραφα και είναι πολύ σηµαντικό από άποψη αρχειοθέτησης να 

υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή καταργώντας έτσι ουσιαστικά τις 

φωτοτυπίες στον φάκελο «αρχείο» . 

o Η ιστορικότητα νοµοθεσίας παρέχεται µόνο από την “Datacomm”. 

Αποτελεί ίσως ένα από τα σηµαντικότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς 

ο χρήστης όταν ανατρέχει σε έντυπα του παρελθόντος κάνει τους 

φορολογικούς υπολογισµούς µε την νοµοθεσία που ίσχυε το εκάστοτε έτος. 

Η λειτουργία αυτή αποκτά ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί 

κανείς την συχνότητα των αλλαγών στην φορολογική νοµοθεσία. 

o Η αυτόµατη µεταφορά των υπολοίπων των λογαριασµών που 

µεταφέρονται στην νέα χρήση είναι ένα χαρακτηριστικό που το προσφέρουν 

όλες οι εταιρείες. 

o Ο αυτόµατος υπολογισµός των οικονοµικών καταστάσεων διαφέρει 

από εταιρεία σε εταιρεία. Η “Altec” αναφέρει ότι παρέχει ισολογισµό αλλά 

στην ουσία η εκτύπωση που δίνεται ως ισολογισµός χρειάζεται αρκετές 

επεµβάσεις από τον χρήστη ώστε να µπορεί να παρουσιαστεί σε κάποιοι 

διοικητικό συµβούλιο ή να δηµοσιευτεί σε κάποια εφηµερίδα. Η εταιρείες 

“Epsilon” και ”Datacomm” παρέχουν την δυνατότητα εκτύπωσης µίας 

αναφοράς ή οποία αγοράζοντας το  module «ισολογισµός» δίνει την 

δυνατότητα εκτύπωσης και του ισολογισµού όπως αυτός δηµοσιεύεται στις 

εφηµερίδες και της γενικής εκµετάλλευσης. Ειδικά η εταιρεία “Epsilon” 

διαθέτει µία άλλη εφαρµογή την Extra Praxis η οποία διαθέτει πρακτικά 

συµβουλίου και γενικής συνέλευσης α.ε. και ε.π.ε. Εκεί εµπεριέχονται και 

πρότυπα προσαρτήµατος και διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως.  
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o Η σύνδεση µίας εφαρµογής µε το διαδίκτυο κρίνεται πλέον απαραίτητη. 

Ειδικότερα στην σηµερινή εποχή όπου στόχος του υπουργείου οικονοµικών 

είναι να µην επισκέπτονται πλέον οι πολίτες τις εφορίες, αλλά να 

διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους ηλεκτρονικά, η αλληλεπίδραση ενός 

λογιστικού πακέτου µε το διαδίκτυο είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα. Και σε 

αυτήν την περίπτωση η “Altec” εµφανίζει σηµαντικές ελλείψεις όσον αφορά 

την αυτόµατη συµπλήρωση αλλά και αποστολή ορισµένων δηλώσεων όπως 

αυτής της περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. 

o Τέλος το λεγόµενο «support» της εταιρείας που προµηθεύει την 

εφαρµογή αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα επιλογής του. ΄Έτσι η εταιρία 

Epsilon παρέχει εκπαιδευτικά σεµινάρια στους νέους χρήστες, τηλεφωνική 

υποστήριξη αλλά και ένα αρκετά καλό on line manual. Οι χρήστες µπορούν 

µέσα από την εφαρµογή να λαµβάνουν από την λίστα που παρέχεται 

απαντήσεις σε ερωτήµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης 

του προγράµµατος. Η εταιρεία “Datacomm” εκτός από τα εκπαιδευτικά 

σεµινάρια µέσα από το µενού «βοήθεια» δίνει αρκετές δυνατότητες για την 

επίλυση των ερωτηµάτων του χρήστη µέσω και του διαδικτύου (απευθείας 

e-mail στο τµήµα της τεχνικής υποστήριξης.) 

 

 

 

  

Τέλος, η εταιρεία  “Altec” εφαρµόζει µία καινοτόµο µέθοδο στην υποστήριξη 

και έτσι εκτός από το µενού βοήθεια, την τηλεφωνική υποστήριξη και τα 

manual, παρέχει την δυνατότητα της on-line υποστήριξης. Ο τεχνικός από τις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας, µέσω του διαδικτύου εισέρχεται στο σύστηµα του 
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χρήστη και επιλύει τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήµατά του χωρίς 

χρονοτριβές. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι η “Altec”  έχει ένα 

επιπλέον πλεονέκτηµα, σχεδόν όλοι οι λογιστές από τις σχολές που έχουν 

αποφοιτήσει έχουν διδαχθεί το «Κεφάλαιο4»   καθώς χρησιµοποιείται ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 

 

4.3 Μοναδικά χαρακτηριστικά 

 
 Για να είναι όµως ένα πακέτο ανταγωνιστικό επιβάλλεται να διαθέτει 

τουλάχιστο ένα µοναδικό χαρακτηριστικό. Όταν οι πωλητές της εταιρείας 

παρουσιάζουν τα προϊόντα της σε κάποιο υποψήφιο πελάτη πάντα υπάρχει 

κάποιο χαρακτηριστικό που δεν το διαθέτουν τα ανταγωνιστικά πακέτα και 

που παρουσιάζεται ως η σηµαντικότερη λειτουργία που θα πρέπει να διαθέτει 

ένα λογιστικό πακέτο. Αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κάθε εφαρµογής 

θα παρουσιαστούν στον πίνακα   που ακολουθεί. Παρόλα αυτά ,είναι γεγονός 

ότι τα µοναδικά χαρακτηριστικά µίας εφαρµογής δεν παραµένουν για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα µοναδικά. Οι εταιρείες παραγωγής λογισµικού  

«κατασκοπεύουν» τους ανταγωνιστές τους και προσπαθούν τα εκµηδενίσουν 

τα πλεονεκτήµατα των προϊόντων τους προσφέροντας παρόµοιες ή 

υποκατάστατες λειτουργίες. 
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Πίνακας 4.3.1 Μοναδικά 

Χαρακτηριστικά

Εφαρµογή Χαρακτηριστικό

Κεφαλαιο ALTEC

On Line Support : Σε περίπτωση 
τεχνικού προβλήµατος. Το τεχνικό 
τµήµα της εταιρείας συνδέεται 
µέσω διαδικτύου στον server του 
πελάτη και οι τεχνικοί της ALTEC 
αντιµετωπίζουν του προβλήµατος.

Academia Financial Γ.Λ

o  ∆υνατότητα χρήσης του 
πληκτρολογίου εναλλακτικά µε το 
ποντίκι. 
o  Χρήση Related Menus 
o Μεταφορά των κινήσεων από 
εµπορικά και λογιστικά 
προγράµµατα άλλων 
κατασκευαστών. 
o  Tο πρόγραµµα διατηρεί την 
ιστορικότητα των εντύπων
o  ∆υνατότητα ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης διαφόρων 
εγγράφων 
o  Το πρόγραµµα ανάλογα µε τη 
χρήση στην οποία εργάζεται 
"γνωρίζει" όλο το νοµικό και 
οικονοµικό πλαίσιο που ίσχυε την 
συγκεκριµένη χρήση 

Extra Γεν.Λογιστική
o ∆υνατοτητα On-Line Αποσtολής 
των Reports µέσω e-mail 
o ιδιαίτερα εύχρηστο interface
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4.4 Οδηγός Αξιολόγησης από το Rice University 

 
� Μεθοδολογία του λογισµικού πακέτου.  

o Ποιοι είναι οι στόχοι του λογισµικού πακέτου; Το κάθε 
πρόγραµµα ισχυρίζεται ότι οι χρήστες θα εποφεληθούν 
πραγµατικά από το προϊόν τους. Ποια είναι όµως τα 
χαρακτηριστικά του προγράµµατος µε τα οποία το software θα 
διευκολύνει και θα ικανοποιήσει τον πελάτη; Παρέχει κάποιες 
επιπρόσθετες λειτουργίες ή πληροφορίες ;οι λειτουργίες που 
προσφέρει είναι µοναδικές και ο χρήστης θα δυσκολευτεί να της 
εκτελέσει µόνος του; 

o Πόσο εύχρηστο είναι το πακέτο; Υπάρχει εγχειρίδιο οδηγιών; 
Μπορεί να το µάθει κανείς εύκολα και γρήγορα; Σε ποιο βαθµό 
υπάρχουν εξηγήσεις και αναλύσεις για κάθε τµήµα του πλάνου; 

o Έχει τη δυνατότητα το software να αξιολογήσει την ανταπόκριση 
του χρήστη; Μπορεί ο χρήστης να λάβει (feedback) για αυτά 
που κάνει; 

� Η προσέγγιση του λογισµικού πακέτου στη διαδικασία σύνταξης 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
o Σε ποιες λογιστικές µεθόδους βασίζεται το πακέτο; Οι 
δηµιουργοί του software στηρίζονται σε µία δοµηµένη, 
λειτουργική και αλληλεπιδραστική προσέγγιση ; 

o Κατά πόσο διαφέρει η προσέγγιση του software που µας αφορά, 
από την προσέγγιση άλλων software; 

o Είναι εύκολη η εγκατάσταση του πακέτου στον υπολογιστή του 
χρήστη; 

� Η διάταξη του λογισµικού πακέτου. 
o Κατά πόσο µπορεί το software να χρησιµοποιηθεί από 
έµπειρους ή άπειρους επιχειρηµατίες ; 

o Κατά πόσο είναι εύκολο να ακολουθήσει κανείς την 
προτεινόµενη δοµή; 

o Το πρόγραµµα έχει ενσωµατωµένες κάποιες πληροφορίες 
σχετικά µε τα είδη των οικονοµικών καταστάσεων; 

� Η διαδικασία ανάπτυξης του λογισµικού πακέτου. 
o Τι είδους λειτουργίες παρέχει το software και πόσο εύχρηστες 
είναι;(πχ ανάλυση και σχολιασµός χρηµατοοικονοµικών 
δεδοµένων) 

o Κατά πόσο το πρόγραµµα είναι προσαρµόσιµο στις δεξιότητες 
του χρήστη και στις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας ; 

o Σε τι βαθµό µπορεί το πρόγραµµα να διορθώσει (ή να 
επισηµάνει τουλάχιστο) κάποια λάθη του χρήστη; 

o Μπορεί να παρέµβει ο χρήστης στη δοµή και στο περιεχόµενο 
των εκτυπώσεων; Έχει τη δυνατότητα να προσθέσει , να 
αφαιρέσει ή να τροποποιήσει κάποια τµήµατα; 

o Πόσο εύκολος και γρήγορος είναι ο τρόπος απόκτησης του 
software; 
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4.5  Φόρµα Αξιολόγησης από το Βrock University 
 

Το Βrock University του Καναδά προτείνει την παρακάτω φόρµα για 

την αξιολόγηση λογισµικών πακέτων. Η φόρµα αυτή είναι πιο συγκεκριµένη 

σε σχέση µε την προηγούµενη και πιο εύκολα µετρίσιµη. Βέβαια, η φόρµα του 

εν λόγο πανεπιστηµίου έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν ο αξιολογητής έχει 

ήδη χρησιµοποιήσει το πακέτο ή τουλάχιστο έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 

πλήθος πληροφοριών για την χρήση του, τη λειτουργία του ,το περιεχόµενο 

του. Κατά την  ανάλυση λοιπόν των ερωτηµατολογίων που θα ακολουθήσει 

σε επόµενες παραγράφους, η αξιολόγησης θα πραγµατοποιηθεί µε αυτή την 

φόρµα καθώς τα ερωτηµατολόγια έχουν συµπληρωθεί αποκλειστικά από 

χρήστες των προγραµµάτων. 

 

 

 

Τίτλος Software :
Εταιρεία :
∆ιεύθυνση:

Τιµή :
'Ενας Χρήστης:
Σηµειώσεις:

Τύπος Υπολογιστή : Τρόποι διανοµής:

Θέµα :

Συχνότητα χρήσης:
□ καθηµερινά
□ εβδοµαδιαία
□ άλλο :

Χρήση µε :
□ άλλα άτοµα/συνεργάτες
□ µεµονωµένα
□ µε κάποιον ειδικό
□ άλλο :
κλίµακα : 5= τέλεια 4=καλά 3=ικανοποιητικά 2=µέτρια 1= ανεπαρκή
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Περιεχόµενο 

1. Το πρόγραµµα είναι ευέλικτο για όλους τους χρήστες 5 4 3 2 1 

2. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και της εταιρείας 5 4 3 2 1 

3. ∆ιευκρινίζονται και προσδιορίζονται οι νέοι όροι 5 4 3 2 1 

4. Το πρόγραµµα διορθώνει τα λάθη του χρήστη 5 4 3 2 1 

5. Παρέχεται συνεχώς βοήθεια 5 4 3 2 1 

6. Το υλικό που παρέχεται είναι κατανοητό και ενδιαφέρον 5 4 3 2 1  

7. Είναι εύχρηστο και από άτοµα που δεν έχουν πείρα 5 4 3 2 1 

8. Το πρόγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε επιχείρηση 5 4 3 2 1 

Ευκολία Χρήσης 

1. ∆ιαθέτει ξεκάθαρα και ολοκληρωµένα έγγραφα 5 4 3 2 1 

2. Οι οδηγίες και οι συµβουλές είναι επαρκείς 5 4 3 2 1 

3. Είναι εύκολη η έξοδος από το πρόγραµµα 5 4  3 2 1 

4. Είναι εύκολη η εκκίνηση του Προγράµµατος 5 4 3 2 1 

Αποτελεσµατική χρήση του Υπολογιστή 

1. Η χρήση λογιστικών εφαρµογών είναι αποτελεσµατικότερη όλων των 

άλλων µεθόδων 5 4 3 2 1 

2. Η οπτικοακουστική βοήθεια είναι ευχάριστη, λειτουργική, αποτελεσµατική 

5 4 3 2 1 

* Αποτελέσµατα Αξιολόγησης : 

 

 

4.6 Παρουσίαση Των Αποτελεσµάτων Των Ερωτηµατολογίων Και 

Ανάλυση Αυτών 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν το ερωτηµατολόγιο και τα αποτελέσµατα 

του. Αυτά διανεµήθηκαν σε χρήστες λογιστικών εφαρµογών Γ’ κατηγορίας του 

ΚΒΣ. Οι συµµετέχοντες στην  έρευνα ήταν κυρίως λογιστικά γραφεία και 

εταιρείες που διαθέτουν τµήµα οργανωµένου Λογιστηρίου. Οι ερωτήσεις που 

αποτελούν το ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκαν µε στόχο να καλύπτουν τα 

κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω Πανεπιστηµίων. Η ανάλυση θα 
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πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια γραφηµάτων. Μετά από κάθε γράφηµα θα 

καταγράφεται η σηµασία του 

 

programma * filiko_interface Crosstabulation  

   filiko_interface 

   2 3 4 Total 

Count 4 14 2 20 1 

% of Total 8,0% 28,0% 4,0% 40,0% 

Count 0 5 6 11 2 

% of Total ,0% 10,0% 12,0% 22,0% 

Count 3 3 0 6 3 

% of Total 6,0% 6,0% ,0% 12,0% 

Count 2 6 5 13 

programma 

4 

% of Total 4,0% 12,0% 10,0% 26,0% 

Count 9 28 13 50 Total 

% of Total 18,0% 56,0% 26,0% 100,0% 

 

Όπως φαίνεται παρατηρώντας τον πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό 

χρηστών το συγκεντρώνει το πρόγραµµα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ4» 40%. Εάν 

προσθέσουµε µε τους χρήστες που χρησιµοποιούν το «xline» της εταιρείας 

ALTEC, η εταιρεία συγκεκντρώνει πάνω από το 50% των χρηστών λογιστικών 

προγραµµάτων βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Ένα άλλο πολύτιµο συµπέρασµα που 

δίνει ο πρώτος πίνακας είναι ότι τα τρία πακέτα που αναλύθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο χρησιµοποιούνται από το 74% του δείγµατος. Το 

προιόν µε το πιο φιλικό interface µε ποσοστό 12%  είναι ,σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα αυτό της «EXTRA Γενική Λογιστική». 
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programma * eksagogi_statistikon Crosstabulation  

   eksagogi_statistikon 

   1 2 3 4 Total 

Count 3 9 5 3 20 1 

% of Total 6,0% 18,0% 10,0% 6,0% 40,0% 

Count 0 1 8 2 11 2 

% of Total ,0% 2,0% 16,0% 4,0% 22,0% 

Count 0 0 6 0 6 3 

% of Total ,0% ,0% 12,0% ,0% 12,0% 

Count 1 2 6 4 13 

programma 

4 

% of Total 2,0% 4,0% 12,0% 8,0% 26,0% 

Count 4 12 25 9 50 Total 

% of Total 8,0% 24,0% 50,0% 18,0% 100,0% 

 

Στο δεύτερο πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό «λίγο ικανοποιητικών» 

χρηµατοοικονοµικών /στατιστικών εκτυπώσεων είναι των χρηστών του 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ4». Συνολικά φαίνεται οι χρήστες να µην είνια ικανοποιηµένοι 

από αυτή την λειτουργία  καθώς πάρα πολύ ικανοποιηµένοι εµφανίζονται 

µόνο το 18% του δείγµατος. 

programma * eksagogi_xrimatokatastaseon Crosstabula tion  

   eksagogi_xrimatokatastaseon 

   1 2 3 4 Total 

Count 0 11 8 1 20 1 

% of Total ,0% 22,0% 16,0% 2,0% 40,0% 

Count 0 3 7 1 11 2 

% of Total ,0% 6,0% 14,0% 2,0% 22,0% 

Count 0 0 6 0 6 3 

% of Total ,0% ,0% 12,0% ,0% 12,0% 

Count 1 5 6 1 13 

programma 

4 

% of Total 2,0% 10,0% 12,0% 2,0% 26,0% 

Count 1 19 27 3 50 Total 

% of Total 2,0% 38,0% 54,0% 6,0% 100,0% 
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Τα αποτελέσµατα φαίνονται λίγο περισσότερο αποθαρρύντικά στον 

παραπάνω πίνακα. Συνήθως οι εταιρείες ό,τι δυνατότητες προσφέρουν για τις 

εκτυπώσεις χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προσφέρουν και για τις 

στατιστικές . Το δείγµα επειδή προφανώς χρησιµοποιεί περισσότερο τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εκφράζει σε ιψηλότερα ποσοστά την  

δυσαρέσκεια τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µόνο το 6% δηλώνει πάρα 

πολύ ικανοποιηµένο 

 

programma * sindesi_diadiktio Crosstabulation  

   sindesi_diadiktio 

   1 2 3 4 Total 

Count 6 3 6 5 20 1 

% of Total 12,0% 6,0% 12,0% 10,0% 40,0% 

Count 0 0 1 10 11 2 

% of Total ,0% ,0% 2,0% 20,0% 22,0% 

Count 0 0 3 3 6 3 

% of Total ,0% ,0% 6,0% 6,0% 12,0% 

Count 0 5 5 3 13 

programma 

4 

% of Total ,0% 10,0% 10,0% 6,0% 26,0% 

Count 6 8 15 21 50 Total 

% of Total 12,0% 16,0% 30,0% 42,0% 100,0% 

 

Στον τέταρτο πίνακα φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση των εφαρµογών µε 

το διαδίκτυο σε ποσοστό 42% αφήνει στους χρήστες πολύ ικανοποιηµένους. 

Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά ικανοποιητοκό νκαι δηλώνει όχι µόνο την 

δυνατότητα των πακέτων αλλά και ότι οι χρήστες γνωρίζουν την ύπαρξη τους 

και τα χρησιµοπιιούν. Το µεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης του δείγµατος 

παρουσιάζει η εφαρµογή «EXTRA Γενική Λογιστική» µε ποσοστό 20%. 
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programma * sxesi_apodosi_timi Crosstabulation  

   sxesi_apodosi_timi 

   2 3 4 Total 

Count 4 14 2 20 1 

% of Total 8,0% 28,0% 4,0% 40,0% 

Count 2 6 3 11 2 

% of Total 4,0% 12,0% 6,0% 22,0% 

Count 0 6 0 6 3 

% of Total ,0% 12,0% ,0% 12,0% 

Count 2 9 2 13 

programma 

4 

% of Total 4,0% 18,0% 4,0% 26,0% 

Count 8 35 7 50 Total 

% of Total 16,0% 70,0% 14,0% 100,0% 

 
Η σχέση απόδοσης τιµής των λογιστικών πακέτων, γενικά θα 

χαρακτηριζόταν αρκετά ικανοποιητική σε ποσοστό 70%. 

programma * support_eterias Crosstabulation  

   support_eterias 

   1 2 3 4 Total 

Count 2 8 8 2 20 1 

% of Total 4,0% 16,0% 16,0% 4,0% 40,0% 

Count 0 1 3 7 11 2 

% of Total ,0% 2,0% 6,0% 14,0% 22,0% 

Count 0 2 4 0 6 3 

% of Total ,0% 4,0% 8,0% ,0% 12,0% 

Count 2 5 4 2 13 

programma 

4 

% of Total 4,0% 10,0% 8,0% 4,0% 26,0% 

Count 4 16 19 11 50 Total 

% of Total 8,0% 32,0% 38,0% 22,0% 100,0% 
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Πρόβληµα όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη παρουσιάζει η εταιρεία 

«ALTEC» καθώς οι χρήστες σε ποσοστό 32% εµφανίζονται λίγο ή αρκετά 

ικανοποιηµένοι. Το ποσοστό αυτό θα ήταν ακόµη µεγαλύτερο αν 

συµπεριλαµβάνονταν και τα ποσοστά της εφαρµογής “XLINE” επίσης της   

«ALTEC». 

programma * proothisi_efarmogis Crosstabulation  

   proothisi_efarmogis 

   1 2 Total 

Count 18 2 20 1 

% of Total 36,0% 4,0% 40,0% 

Count 11 0 11 2 

% of Total 22,0% ,0% 22,0% 

Count 6 0 6 3 

% of Total 12,0% ,0% 12,0% 

Count 13 0 13 

programma 

4 

% of Total 26,0% ,0% 26,0% 

Count 48 2 50 Total 

% of Total 96,0% 4,0% 100,0% 

 

Πάντως σε ποσοστό 96% το δείγµα είναι ικανοποιηµένο από τις 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν και θα τις πρότειναν και σε άλλους χρήστες. 

 

 Γενικότερα ως σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της εφαρµογής 

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 ”αναφέρθηκαν η περιορισµένη δυνατότητα σύνδεσης µε το 

διαδίκτυο. Συγκεκριµένα  όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη και τις 

αναβαθµίσεις της εφαρµογής η χρήση του διαδικτύου είναι σε πολύ 

ικανοποιητικά επίπεδα. Όσον αφορά τις λειτουργίες όµως ,όπως την 

αυτόµατη υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων φπα ή ακόµη 

και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ή intrastat, αυτές δεν παρέχονται. Όταν άλλα 

ανταγωνιστικά λογισµικά πακέτα παρέχουν εδώ και δύο χρόνια τέτοιες 

υπηρεσίες.  Μόνο για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 

προµηθευτών πελατών υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης εισαγωγής στο 
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αντίστοιχο “script” E- ΚΒΣ της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. 

 Ακόµη, όσον αφορά τα ερωτήµατα πριν από κάθε εκτύπωση, οι 

περισσότεροι χρήστες τα θεωρούν περιττά και δυσνόητα. Μάλιστα µερικά 

ερωτήµατα δίνουν την ίδια εκτύπωση είτε απαντηθούν θετικά είτε αρνητικά. 

Πχ στο ερώτηµα αν επιθυµεί ο χρήστης να ελέγξει τα στοιχεία της εταιρείας 

για την οποία δηµιουργείται αρχείο για την συγκεντρωτική κατάσταση 

πελατών προµηθευτών, ανεξάρτητα από την απάντηση τα στοιχεία της 

εταιρείας εµφανίζονται. 

 Τέλος από τα σηµαντικότερο ίσως µειονέκτηµα είναι ότι το πρόγραµµα, 

αντίθετα µε τους ισχυρισµούς των τεχνικών του, δεν διαθέτει επιλογή 

εκτύπωσης της περιοδικής δήλωσης φπα, µία κατάσταση που στα Γ΄ 

κατηγορίας βιβλία υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ κάθε µήνα. Κάθε µήνα 

λοιπόν ο χρήστης της εφαρµογής αντιγράφει γραπτώς τα ποσά από την 

οθόνη του υπολογιστή στο έντυπο «Φ2». 

 Τα  σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής “ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 ”, 

όπως αυτά αναφέρονται τσι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων αναφέρονται 

παρακάτω. 

 Σηµαντικό θεωρούν οι χρήστες το γεγονός της ευχρηστίας της 

εγαρµογής και ειδικότερα την εύκολη και γρήγορη εισαγωγή των δεδοµένων  

.Τέλος το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει προβλήµατα συµβατότητας µε 

hardware. 

 Ως σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της «EXTRA Γ.Λ »αναφέρονται το 

εργονοµικά σχεδιασµένο περιβάλλον εργασίας, οι δυνατότητες σύνδεσης µε 

την γενική γραµµατεία πληροφοριακών συστηµάτων µέσα από την εφαρµογή 

καθώς και οι πολλαπλές επιλογές εκτυπώσεων που δίνονται αλλά και η 

άµεση τηλεφωνική υποστήριξη. Ακόµη αναφέρεται ότι οι βασικές λειτουργίες 

δεν είναι πολύπλοκες και έτσι δεν χάνεται πολύτιµος χρόνος. 

 Μειονέκτηµα ή έλλειψη πλήρους εγχειριδίου χρήσης, παρουσιάζει 

συχνά προβλήµατα συµβατότητας µε hardware αλλά και software. Ως 

συχνότερο όµως µειονέκτηµα συναντάται αυτό της ευρείας χρήσης του 

ποντικιού αντι του πληκτρολογίου και η σηµαντικές καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση των εντολών όταν η εφαρµογή δουλεύει σε δίκτυο. 
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 Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα της  «ACADEMIA FINANCIAL ΓΛ» τα 

σηµαντικότερα αναφέρονται στην δυνατότητα λήψης εκτυπώσεων ισοζυγίων 

προηγούµενων ετών ενώ ο χρήστης δουλεύει σε επόµενη χρήση. Ακόµα η 

δυνατότητα εξαγωγής αριθµοδεικτών αλλά και χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων σε συνδυασµό µε την ιστορικότητα της νοµοθεσίας είναι από τα 

συχνότερα πλεονεκτήµατα που συναντούνται στα ερωτηµατολόγια. 

 Η εφαρµογή «ACADEMIA FINANCIAL ΓΛ» έχει παρόµοια 

µειονεκτήµατα µε την «EXTRA Γ.Λ »  κυρίως αυτό της µειωµένης χρήσης του 

πληκτρολογίου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τον λογιστή που εισάγει τα 

οικονοµικά δεδοµένα για λόγους ταχύτητας να µπορεί να χρησιµοποιεί το 

πληκτρολόγιο. Ακόµη σε πολλές περιπτώσεις η εφαρµογή δεν διαφέρει 

ευκρινή ένδειξη πάνω στο «interface» της για την εκτέλεση µίας εντολής και ο 

χρήστης χρειάζεται να γνωρίζει τη συντόµευση.  Τέλος το “interface “ της 

εφαρµογής είναι πολύ πρόχειρα σχεδιασµένο και θυµίζει έντονα «φόρµα 

σχεδιασµού» βάσεων δεδοµένων. 

 Το παραπάνω ερωτηµατολόγιο καλύπτει µικρό αριθµό πεδίων και είναι 

οι περισσότερες ερωτήσεις κλειστού τύπου για πρακτικούς λόγους. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι παρόλο που υπάρχουν µόνο δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου δεν 

έχουν απαντηθεί από όλους τους ερωτηθέντες. 

 

4.7  Σύγκριση µε βάση  τη Φόρµα Αξιολόγησης από το Βrock University 
 
 Παρακάτω ακολουθεί η αξιολόγηση των τριών εφαρµογών σύµφωνα µε 

το πρότυπο του Βrock University. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σύµφωνα 

µε τις απόψεις των συµµετεχόντων στα ερωτηµατολόγια. 

 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC» 
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Τίτλος Software :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Εταιρεία :ALTEC
∆ιεύθυνση: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ 6

Τιµή : 650€
'Χρήστες:4
Σηµειώσεις:

Τύπος Υπολογιστή : Τρόποι διανοµής:

Θέµα :

Συχνότητα χρήσης:
□ καθηµερινά
□ εβδοµαδιαία
□ άλλο :

Χρήση µε :
□ άλλα άτοµα/συνεργάτες
□ µεµονωµένα
□ µε κάποιον ειδικό
□ άλλο :
κλίµακα : 5= τέλεια 4=καλά 3=ικανοποιητικά 2=µέτρια 1= ανεπαρκή

 

Περιεχόµενο 

9. Το πρόγραµµα είναι ευέλικτο για όλους τους χρήστες 2  

10. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και της εταιρείας 3 

11. ∆ιευκρινίζονται και προσδιορίζονται οι νέοι όροι  4  

12. Το πρόγραµµα διορθώνει τα λάθη του χρήστη  4  

13. Παρέχεται συνεχώς βοήθεια 4 

14. Το υλικό που παρέχεται είναι κατανοητό και ενδιαφέρον 3   

15. Είναι εύχρηστο και από άτοµα που δεν έχουν πείρα 2 

16. Το πρόγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε επιχείρηση  3 

Ευκολία Χρήσης 

5. ∆ιαθέτει ξεκάθαρα και ολοκληρωµένα έγγραφα 4 

6. Οι οδηγίες και οι συµβουλές είναι επαρκείς 3 

7. Είναι εύκολη η έξοδος από το πρόγραµµα 4 

8. Είναι εύκολη η εκκίνηση του Προγράµµατος 3  

Αποτελεσµατική χρήση του Υπολογιστή 

3. Η χρήση λογιστικών εφαρµογών είναι αποτελεσµατικότερη όλων των 

άλλων µεθόδων 5  

Η οπτικοακουστική βοήθεια είναι ευχάριστη, λειτουργική, αποτελεσµατική 2  

* Αποτελέσµατα Αξιολόγησης :  46 
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«Academia Financial Γενική Λογιστική» 
 
 

Τίτλος Software :Academia 
Financial Γενική Λογιστική
Εταιρεία :Datacommunication
∆ιεύθυνση: Λ. ∆ηµοκρατίας 9, 
151 27 Μελίσσια 

Τιµή : 530€
'Χρήστες:3 και πάνω
Σηµειώσεις:

Τύπος Υπολογιστή : Τρόποι διανοµής:

Θέµα :

Συχνότητα χρήσης:
□ καθηµερινά
□ εβδοµαδιαία
□ άλλο :

Χρήση µε :
□ άλλα άτοµα/συνεργάτες
□ µεµονωµένα
□ µε κάποιον ειδικό
□ άλλο :
κλίµακα : 5= τέλεια 4=καλά 3=ικανοποιητικά 2=µέτρια 1= ανεπαρκή  

 
 
Περιεχόµενο 

17. Το πρόγραµµα είναι ευέλικτο για όλους τους χρήστες 2 

18. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και της εταιρείας 5 

19. ∆ιευκρινίζονται και προσδιορίζονται οι νέοι όροι  4  

20. Το πρόγραµµα διορθώνει τα λάθη του χρήστη  4  

21. Παρέχεται συνεχώς βοήθεια 4 

22. Το υλικό που παρέχεται είναι κατανοητό και ενδιαφέρον 4   

23. Είναι εύχρηστο και από άτοµα που δεν έχουν πείρα 2 

24. Το πρόγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε επιχείρηση  4 

Ευκολία Χρήσης 

9. ∆ιαθέτει ξεκάθαρα και ολοκληρωµένα έγγραφα 4 

10. Οι οδηγίες και οι συµβουλές είναι επαρκείς 4 

11. Είναι εύκολη η έξοδος από το πρόγραµµα 3 

12. Είναι εύκολη η εκκίνηση του Προγράµµατος 3  

Αποτελεσµατική χρήση του Υπολογιστή 

4. Η χρήση λογιστικών εφαρµογών είναι αποτελεσµατικότερη όλων των 

άλλων µεθόδων 5  
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5. Η οπτικοακουστική βοήθεια είναι ευχάριστη, λειτουργική, 

αποτελεσµατική 3 

  

* Αποτελέσµατα Αξιολόγησης :  51 

 
 

«Extra Γενική Λογιστική» 
 
Τίτλος Software :Extra Γενική 
Λογιστική

Εταιρεία : Epsilonnet
∆ιεύθυνση: Αθήνα, Λεωφ. 
Συγγρού 39

Τιµή : 500€
'Χρήστες:3 και πάνω
Σηµειώσεις:

Τύπος Υπολογιστή : Τρόποι διανοµής:

Θέµα :

Συχνότητα χρήσης:
□ καθηµερινά
□ εβδοµαδιαία
□ άλλο :

Χρήση µε :
□ άλλα άτοµα/συνεργάτες
□ µεµονωµένα
□ µε κάποιον ειδικό
□ άλλο :
κλίµακα : 5= τέλεια 4=καλά 3=ικανοποιητικά 2=µέτρια 1= ανεπαρκή  

 
 
Περιεχόµενο 

25. Το πρόγραµµα είναι ευέλικτο για όλους τους χρήστες 3 

26. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και της εταιρείας 4 

27. ∆ιευκρινίζονται και προσδιορίζονται οι νέοι όροι  3  

28. Το πρόγραµµα διορθώνει τα λάθη του χρήστη  3 

29. Παρέχεται συνεχώς βοήθεια 4 

30. Το υλικό που παρέχεται είναι κατανοητό και ενδιαφέρον 4   

31. Είναι εύχρηστο και από άτοµα που δεν έχουν πείρα 3 

32. Το πρόγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε επιχείρηση  3 

Ευκολία Χρήσης 

13. ∆ιαθέτει ξεκάθαρα και ολοκληρωµένα έγγραφα 3 

14. Οι οδηγίες και οι συµβουλές είναι επαρκείς 4 

15. Είναι εύκολη η έξοδος από το πρόγραµµα 4 
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16. Είναι εύκολη η εκκίνηση του Προγράµµατος 4  

Αποτελεσµατική χρήση του Υπολογιστή 

6. Η χρήση λογιστικών εφαρµογών είναι αποτελεσµατικότερη όλων των 

άλλων µεθόδων 5  

7. Η οπτικοακουστική βοήθεια είναι ευχάριστη, λειτουργική, 

αποτελεσµατική 3 

  

* Αποτελέσµατα Αξιολόγησης :  50 

 
 
4.8  Σύγκριση Με Βάση Την Τιµή 
 
 Όσον αφορά το κόστος της απόκτησης των παραπάνω εφαρµογών 

αυτές κυµαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι το κόστος περιλαµβάνει δύο σκέλη. Το κόστος απόκτησης της εφαρµογής 

και το κόστος της ετήσιας υποστήριξης. Οι τρεις εφαρµογές που µελετήθηκαν, 

πρέπει να επισηµανθεί ότι λόγω της εµπορικότητας τους κυρίως, 

παρουσιάζουν υψηλό κόστος. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι τιµές δεν 

εξαρτώνται µόνο από τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του κάθε 

προγράµµατος , αλλά και από την εταιρεία που το προσφέρει. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις ο χρήστης πληρώνει και την φήµη της εταιρείας. Οι εταιρείες που 

έχουν αποκτήσει αναγνωρισιµότητα είτε επειδή βρίσκονται χρόνια στο χώρο 

είτε γιατί φρόντισαν να προβληθούν σωστά πάντα σε συνδυασµό µε την 

υψηλή ποιότητα των εφαρµογών που προσφέρουν  είναι εύλογο να έχουν 

υψηλότερες τιµές. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει την εταιρεία ,το όνοµα της 

εφαρµογής ,το κόστος απόκτησης και το κόστος της ετήσιας υποστήριξης. 

 

Εφαρµογή Κόστος Απόκτησης Κόστος Συντήρησης
Κεφάλαιο ALTEC 650 € 130 €

EXTRA Γ.Λ 500 € 280 €

Financial 
Academia Γ.Λ

530 €
Ο πρώτος χρόνος δωρεάν και από τον 

δεύτερο χρόνο 230 €

 

* οι παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ 
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 Η τιµές αυτές αφορούν το κόστος των εφαρµογών όταν αυτά 

προσφέρονται αποκλειστικά σε λογιστικά γραφεία. Τα ίδια λογιστικά πακέτα  

εάν απευθύνονται σε άλλου είδους  επιχειρήσεις, οι τιµές αυτές γίνονται 

σχεδόν οι διπλάσιες. Πρέπει να επισηµανθεί ότι για τις εµπορικές  

επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωµένο λογιστικό τµήµα, οι εταιρείες 

πληροφοριακών συστηµάτων προτείνουν µία περισσότερο οργανωµένη λύση. 

Εκτός από την «λογιστική», δηλαδή το κοµµάτι εκείνο του πληροφοριακού 

συστήµατος που χρειάζεται το λογιστήριο για να ενηµερώνονται τα βιβλία της 

επιχείρησης, υπάρχει και η εµπορική εφαρµογή που ελέγχει την αποθήκη, 

δηλαδή ποια εµπορεύµατα και  πρώτες ύλες εισέρχονται και εξέρχονται της 

επιχείρησης.
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Κεφάλαιο 5ο  :Σύνταξη Οικονοµοτεχνικών Μελετών µε την 

χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

 
5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
    Η ποσότητα των πληροφοριών που απαιτούνται από αυτούς που παίρνουν 

τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του επενδυτικού 

κύκλου αυξάνεται µε την έκταση και την πολυπλοκότητα των επενδυτικών 

σχεδίων. Τα στοιχεία πρέπει να εκτιµούνται και αναλύονται ως προς την 

αξιοπιστία τους και πρέπει να γίνονται οι απαιτούµενες προβολές 

(προεκτάσεις) και να διαπιστώνονται από ενισχυτικά στοιχεία. Είναι επίσης 

αναγκαίο να σχεδιάζονται  εναλλακτικά σχέδια στο στάδιο της µελέτης 

ευκαιρίας ή της προ µελέτης σκοπιµότητας και να επιλέγεται  η πιο καλή 

εναλλακτική πρόταση για την οποία τότε πρέπει να εκπονηθεί λεπτοµερής 

µελέτη σκοπιµότητας. Με τους περιορισµούς της στενότητας των 

ανθρώπινων και των οικονοµικών πόρων, η ηλεκτρονική επεξεργασία των 

στοιχείων αποκτά σαφώς µεγάλη σπουδαιότητα στην προσπάθεια 

βελτιώσεως της ποιότητας των προεπενδυτικών µελετών και των 

συνεπαγόµενων επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. 

    Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα η απλή ύπαρξη υπολογιστών δεν 

σηµαίνει διευκόλυνση του έργου των µελετητών. Το έργο τους βελτιώνεται και 

διευκολύνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου λογισµικού αλλά και των 

κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων. Η ύπαρξη προγραµµάτων για 

τεχνική σχεδίαση συµπληρώνεται µε προγράµµατα προβλέψεων, 

χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις κ.λ.π. 

    Σκοπός των πληροφοριακών συστηµάτων είναι να διευκολύνουν την 

ανάλυση επιλεγµένων πληροφοριών που αποθηκεύτηκαν προηγουµένως στο 

σύστηµα, αυτό που αποκαλέσαµε πιο πάνω βάση δεδοµένων ή τράπεζα 

δεδοµένων (data bank). Μια τράπεζα δεδοµένων περιέχει στοιχεία σε 

οργανωµένη και καλά δοµηµένη µορφή και ο χρήστης του συστήµατος µπορεί 

να αναζητεί τις πληροφορίες, δηλαδή, µε άλλα λόγια, στοιχεία καθορισµένα 

υπό ορισµένες συνθήκες. Για παράδειγµα, ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει 

ένα κατάλογο του κόστους επενδύσεως όλων των µονάδων παραγωγής 
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υφάνσιµων ινών από το 1985 και µετά ή εκείνων που έγιναν µεταξύ 1985-

2004 και κόστισαν π.χ. πάνω από 5 εκατοµµύρια €. 

    Όταν σχεδιάζεται µια τράπεζα δεδοµένων, µεγάλης σπουδαιότητας είναι οι 

εξής προϋποθέσεις: 

� Αντικείµενο και όγκος πληροφοριών, 

� ∆οµή τράπεζας δεδοµένων, 

� Συµβατότητα ανταλλαγής στοιχείων µε άλλα συστήµατα, και 

� Συντήρηση της τράπεζας δεδοµένων. 

 

    Οι τράπεζες αυτές µπορούν να διευκολύνουν τα µέγιστα στην εκπόνηση 

και την αξιολόγηση των µελετών σκοπιµότητας. 

    Στην ανάλυση των πληροφοριών πολύ µεγάλη συµβολή έχουν και τα 

λεγόµενα συστήµατα «εµπειρογνωµόνων» (expert systems), τα οποία 

καθοδηγούν το χρήστη µέσα από λογικά αναγκαία βήµατα που εµπλέκονται 

στην εισαγωγή δεδοµένων, στους υπολογισµούς και την ανάλυση. Για 

παράδειγµα, όταν ένας οικονοµολόγος που ασχολείται µε θέµατα 

βιοµηχανικής οικονοµικής «λέει» στο σύστηµα ότι θέλει να παράγει µια 

ανάλυση νεκρού σηµείου, το σύστηµα «εµπειρογνωµόνων» πρέπει να 

«ζητήσει» όλα τα στοιχεία που είναι ανάγκη να εισαχθούν. Αν τα στοιχεία είναι 

διαθέσιµα  σε συνδεδεµένη τράπεζα δεδοµένων, το σύστηµα θα πρέπει 

επίσης να ελέγξει αν τα στοιχεία που εισήλθαν είναι εντός του καθορισµένου 

πλαισίου. Αν αυτό δεν συµβαίνει, ο χρήστης θα πρέπει να λάβει ένα 

προειδοποιητικό µήνυµα που θα τον πληροφορεί ότι η εισαγωγή µπορεί να 

είναι λάθος. Οµοίως, το σύστηµα µπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσµατα , για 

παράδειγµα της αναλύσεως του νεκρού σηµείου, µε στοιχεία αναφοράς 

οµοίων και συγκρινόµενων επενδυτικών σχεδίων. Μέρος ενός 

ολοκληρωµένου εργαλείου αναλύσεως επενδυτικών σχεδίων είναι τα 

συστήµατα στατιστικής  αναλύσεως σειράς δεδοµένων που χρησιµοποιούν 

στατιστικές µεθόδους. Τυπικές εφαρµογές είναι οι αναλύσεις χρονοσειρών για 

προβολή της τάσεως ενός φαινοµένου, οι δοκιµασίες αξιοπιστίας και η 

ανάλυση πιθανοτήτων. 

    Για την ανάλυση µελετών σκοπιµότητας επενδυτικών σχεδίων είναι 

σπουδαίο να υπάρχει απάντηση στο εξής ερώτηµα: Ποια είναι η επίδραση 

µιας αλλαγής των παραµέτρων του σχεδίου; Τα µοντέλα προσοµοιώσεως 
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που χρησιµοποιούνται για τις µελέτες σκοπιµότητας περιλαµβάνουν πρότυπα 

αγοράς, πρότυπα παραγωγής και χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, όπως 

π.χ. προβλεπόµενους ισολογισµούς και καταστάσεις καθαρού εισοδήµατος. 

Με ένα µοντέλο χρηµατορροής είναι δυνατόν, για παράδειγµα να 

υπολογισθούν αλλαγές στην καθαρή παρούσα αξία και στον εσωτερικό 

συντελεστή αποδόσεως ως συνάρτηση διαφόρων τιµών πωλήσεως. 

    Ενώ τα µοντέλα προσοµοιώσεως βοηθούν αυτούς που λαµβάνουν τις 

αποφάσεις να δουν πώς η εφικτότητα µιας επενδύσεως θα µπορούσε 

πιθανώς να επηρεασθεί από µια αλλαγή του «σεναρίου», τα µοντέλα 

αποφάσεων βοηθούν να καθορισθεί ποια εναλλακτική και επενδυτική 

πρόταση είναι προτιµότερη  υπό ορισµένες συνθήκες ή περιορισµούς. Οι 

εναλλακτικές προτάσεις που δεν ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές 

απορρίπτονται.   

    Η UNIDO ανέπτυξε ένα λογισµικό σύστηµα, το COMFAR III expert για 

χρηµατοοικονοµική και οικονοµική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων, που 

θεωρείται πολύ πετυχηµένο. Το λογισµικό αυτό υποστηρίζει την εκπόνηση, 

εκτίµηση και αξιολόγηση προεπενδυτικών µελετών. Στην Ελλάδα λογισµικό 

για υποστήριξη µελετών σκοπιµότητας έχει αναπτύξει και η εταιρεία 

Specisoft. Και φαίνεται ότι τέτοια «εργαλεία» προσφέρουν σηµαντική 

βοήθεια  στους µελετητές σήµερα. ∆ιότι οι τελευταίοι χρειάζονται 

ολοκληρωµένες λύσεις που θα υποστηρίζουν τις βάσεις δεδοµένων (ή θα 

υποστηρίζονται από αυτές), ώστε µε τη βοήθεια και ειδικών να 

επιτυγχάνεται γρηγορότερα και σωστότερα η επιθυµητή λύση. Χρειάζονται 

δηλαδή σήµερα οι µελετητές πλήρη λύση, χρησιµοποιώντας προς τούτο 

εργαλεία που προσφέρουν τις αναγκαίες διεργασίες που είναι βασικές για 

επιτυχία. 

    Μεγάλος αριθµός λογισµικού δεύτερης γενιάς, που απευθύνεται στην 

κάλυψη πολλών θεµάτων σχετικών µε προεπενδυτικές µελέτες έχει 

παρουσιασθεί στην αγορά, πέραν αυτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τέτοια 

προγράµµατα, ενδεικτικά, είναι τα εξής: 

� ManagerPro: ολοκληρωµένο λογισµικό για ενίσχυση διαχειρίσεως 

στόχων και διοίκηση προσωπικού. Προσφέρει σχεδιασµό στόχων, 

επεξεργασία στοιχείων, βάση δεδοµένων, παρακολούθηση 
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εκτελέσεως στόχων, χρονοπρογράµµατα, ανταλλαγή στοιχείων µε 

άλλα προγράµµατα κ.λ.π. 

� Negotiator Pro: σύστηµα υποστηρίξεως διαπραγµατεύσεων, 

χρήσιµο για µελετητές επενδυτικών σχεδίων. 

� Idea Generator Plus: εξαιρετικό εργαλείο για οποιονδήποτε 

αντιµετωπίζει πρόβληµα. Υποστηρίζει τη δηµιουργία παραγωγικών 

ιδεών και εντοπισµό ευκαιριών. Βοήθεια στη δηµιουργία προτάσεων, 

την ανάπτυξη σχεδίων µάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων, 

διασφάλιση ποιότητας, κ.λ.π. 

� Business Insight: υποστηρίζει το χρήστη στη διαµόρφωση 

στρατηγικών για επιχειρηµατικό σχεδιασµό. Μπορεί να 

χρησιµοποιήσει εκατοντάδες παραµέτρους για τη σωστή λύση. 

Περιγράφει την επιχείρηση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τις 

προοπτικές τον ανταγωνισµό τη λεπτοµερή ανάλυση της 

στρατηγικής, τη διαφοροποίηση, τα χρηµατοοικονοµικά κ.λ.π.   

� MarkStrat: υποστηρίζει στρατηγική του µάρκετινγκ. 

� Product Planning Advisor: υποστηρίζει τη διαδικασία σχεδιασµού 

προϊόντος. 

� Destiny: υποστηρίζει την σωστή εκπόνηση ενός επιχειρηµατικού 

σχεδίου. 

� Risk: για ανάλυση κινδύνου. 

� Forecast Pro: υποστηρίζει επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και 

προβλέψεις. 

� Smart Forecasts: υποστηρίζει επιχειρηµατικές προβλέψεις. 

 

Στην παρούσα εργασία θα µελετηθούν τα αντίστοιχα προγράµµατα της 

εταιρείας “specisoft” και το SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

 
5.2 Οι Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Και Η Χρήση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. 
 
 Εκτός από τις πνευµατικές δραστηριότητες, κάθε µελέτη περιλαµβάνει 

και κάποιο έργο «ρουτίνας», µέρος του οποίου είναι µάλλον κουραστικό. Το 

έργο γίνεται πιο κουραστικό αν δεν χρησιµοποιηθούν οι δυνατότητες της 
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σύγχρονης τεχνολογίας επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών. Πρέπει 

π.χ. να χρησιµοποιείται η δυνατότητα της λεγόµενης επεξεργασίας κειµένων 

(word processing). Παραδείγµατα τέτοιου λογισµικού είναι το Word και το 

Word Perfect. Εφόσον στις οικονοµοτεχνικές µελέτες υπάρχουν και άφθονα 

ποσοτικά στοιχεία, χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν προγράµµατα µε λογιστικά 

φύλλα  (spreadsheets) και για στατιστική επεξεργασία. Τα λογιστικά φύλλα 

εκτελούν υπολογισµούς σε αριθµητικά δεδοµένα που εισέρχονται σ’ αυτά. 

Ένα λογιστικό φύλλο είναι µια µεγάλη µήτρα µε τετραγωνίδια που 

ονοµάζονται «κελιά». Ένα κελί µπορεί να περιέχει αριθµούς, λέξεις ή κάποιο 

τύπο. Παραδείγµατα λογιστικών φύλλων είναι το Excel και το Lotus 1-2-3 

 

5.2.1 Η Λύση του Word και τουy Excel της Microsoft 
 Καθώς µε την χρήση του Word και του Excel της Microsoft υπάρχει η 

δυνατότητα να συνταχθεί µία µελέτη, επιβάλλεται να γίνει µία παρουσίαση 

των προγραµµάτων αυτών καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα προµηθεύονται µαζί µε το λειτουργικό 

σύστηµα. Βέβαια η παραπάνω εφαρµογές είναι γενικής χρήσης και για να 

µπορέσουν να αποτυπώσουν πλήρως τα αποτελέσµατα της µελέτης 

χρειάζεται να γίνουν σηµαντικές παραµετροποιήσεις, τις ο οποίες τα 

εξειδικευµένα λογισµικά πακέτα που θα αναλυθούν παρακάτω προσφέρουν 

έτοιµες. 

Αρχικά Το Word και το Word Perfect µπορούν να βοηθήσουν στη 

δηµιουργία, επιµέλεια και εκτύπωση κειµένου. Τα προγράµµατα αυτά 

επιτρέπουν στο χρήστη να : 

� Σχεδιάζει µια σελίδα περιλαµβάνοντας τα περιθώρια, το µήκος 

της σελίδας, την απόσταση των σειρών και το χαρακτηρισµό 

του κειµένου. 

� Τονίζει το κείµενο χρησιµοποιώντας διάφορα µεγέθη 

χαρακτήρων, πλάγια, έντονα, υπογραµµισµένα κ.λ.π. 

� Μετακινεί τµήµα του κειµένου σε άλλο µέρος του εγγράφου. 

� Εισάγει και διαγράφει κείµενα έτσι, που οι αλλαγές µπορούν 

να γίνουν ευκολότατα και γρήγορα. 
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� Βρίσκει και αντικαθιστά  λέξεις ή οµάδα λέξεων, για 

παράδειγµα αντικαθιστά τη λέξη «κεφάλαιο» µε τη λέξη 

«µέρος» σε ολόκληρο το κείµενο. 

� Ελέγχει για ορθογραφικά και γραµµατικά λάθη το κείµενο και 

αντικαθιστά αυτά µε τα σωστά. 

� Υπολογίζει τον αριθµό των λέξεων σε κείµενο. 

� Εισάγει µέρος κειµένου από άλλο αρχείο σε άλλο αρχείο, 

φωτογραφίες, διαγράµµατα κ.λ.π. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε τα λογιστικά φύλλα µπορούν να 

προσφέρουν µία ολοκληρωµένη µελέτη στο κοµµάτι των στατιστικών 

αναλύσεων. Το Excel συµπληρώνει το Word, µε την χρήση µακροεντολών 

και ενσωµατοµένων προγραµµάτων δίνει την δυνατότητα υπολογισµού 

στατιστικών µέτρων και σχεδιασµού γραφικών παραστάσεων, 

µετατροπών και αριθµητικών υπολογισµών. Αποτελεί δηλαδή, µία 

εξελιγµένη µορφή προγράµµατος «λογιστικού φύλλου» που στοχεύει στην 

καταγραφή δεδοµένων στη µορφή πίνακα διπλής εισόδου. Ειδικότερα οι 

δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριµένο πρόγραµµα λογιστικών 

φύλλων περιλαµβάνει:     

    

� Μαθηµατικές συναρτήσεις (µαθηµατικές πράξεις). 

� Στατιστικές συναρτήσεις (ποσοστά, µέσους, αποκλίσεις, 

παλινδροµήσεις). 

� Χρηµατοοικονοµικές συναρτήσεις (όπως π.χ. η καθαρή 

παρούσα αξία). 

� Γραφήµατα (όπως π.χ. κυκλικά, γραµµικά, ιστογράµµατα, 

κ.λ.π.).  

 
5.2.2 Η λύση του Statistical Package for the Social Sciences  
(SPSS ) 
    Τα στατιστικά προγράµµατα (statistical packages) χρησιµοποιούνται για 

να περιγράφουν, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν όλα τα ποσοτικά 

στοιχεία που συλλέγονται. Στο χώρο των στατιστικών προγραµµάτων 

µεγαλύτερη αποδοχή παρουσιάζουν η εφαρµογές Minitab και  SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Όπως αναφέρθηκε και 
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παραπάνω στην παρούσα µελέτη θα εξεταστούν οι δυνατότητες του SPSS. 

Το SPSS είναι ένα από τα πιο εξελιγµένα υπολογιστικά προγράµµατα 

στατιστικής που προσπαθεί να καλύψει το σύνολο των γνωστότερων 

στατιστικών τεχνικών. Ιδιαίτερα στις εκδόσεις του σε γραφικό περιβάλλον 

παρέχει την δυνατότητα γραφικής επεξεργασίας και αναδραστικής 

λειτουργίας µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή ο 

χρήστης δεν µετέχει στον προγραµµατισµό και το µόνο που απαιτείται είναι 

η εκµάθηση των οδηγιών περικειµένου να αρχίσει η ανάλυση των στοιχείων. 

Α. Απαιτήσεις Συστήµατος (SPSS Base System) 

• Λειτουργικό Σύστηµα: Microsoft Windows XP, 2000. Microsoft Windows 
98 is also supported.  

• Hardware: Intel Pentium-compatible processor  

• Μνήµη: 256MB RAM minimum  

• Ελάχιστος χώρος στο δίσκο: 300MB  

• Web browser: Internet Explorer 6.0  

• Monitor SVGA  

Β. Πηγές Ανάγνωση δεδοµένων( Απευθείας ανάγνωση δεδοµένων ) 

 Tο SPSS µπορεί να ανοίξει απευθείας µία σειρά από αρχεία σε 

 δηµοφιλή format ( Microsoft Excel , Lotus , Dbase , SAS κ.α.)  
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� Ανάγνωση δεδοµένων SAS  

 Με την εντολή GET DATA µεταφέρονται στο SPSS, δεδοµένα SAS (ή 

transport SAS ) µεταφέροντας ταυτόχρονα τις ρυθµίσεις του SAS στο 

SPSS .  

� Ανάγνωση αρχείων Microsoft Excel  

∆ιαβάζει αρχεία Microsoft Εxcel , χωρίς τη χρήση ODBC Driver .Το SPSS 14 

διαβάζει δεδοµένα µικτών τύπων χωρίς τον κίνδυνο απώλειας στοιχείων.  

� Ανάγνωση / γράψιµο αρχεία δεδοµένων Stata .  

� Ανάγνωση αρχείων OLE DB  

Ακόµη το SPSS διαβάζει απευθείας αρχεία από OLE DB χωρίς τη χρήση 

ODBC Driver .  

 

� ∆ιαθέτει την δυνατότητα ανάγνωσης πολλαπλών σετ δεδοµένων.  

Άνοιγµα πολλαπλών αρχείων δεδοµένων µέσα στην ίδια εφαρµογή του 

λογισµικού SPSS 14.  

Database Wizard  

Ακόµη, διαβάζει οποιαδήποτε βάση δεδοµένων συµβατή µε ODBC ( Open 

Database Connectivity ), για την οποία είναι διαθέσιµος ο κατάλληλος οδηγός 

( driver ), µε τη χρήση του Database Wizard . 
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Ο Database Wizard σας καθοδηγεί στην ανάγνωση των δεδοµένων µέσω 

διαδοχικών βηµάτων, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί τον απαραίτητο SQL 

κώδικα. To SPSS Base συµπεριλαµβάνει πολλούς οδηγούς βάσεων 

δεδοµένων ( ODBC Drivers ), συµπεριλαµβανοµένων οδηγών για Oracle, 

SQL Server , DB2 UDB, FoxPro , Paradox , Microsoft Access και Siebel. Με 

τη βοήθεια των κατάλληλων οδηγών επιτυγχάνεται η ανάγνωση δεδοµένων 

από οποιαδήποτε βάση που υποστηρίζει ODBC Drivers .  

 

Ο Database Wizard επιτρέπει, µεταξύ άλλων:  

•  την ανάγνωση πεδίων από περισσότερους από έναν πίνακες µε τον ορισµό 

σχέσεων ( Relationships ) µεταξύ των πεδίων  

•  την επιλογή συγκεκριµένων πεδίων  

•  την επιλογή συγκεκριµένων εγγραφών µε τον ορισµό συνθηκών ή την 

επιλογή τυχαίου δείγµατος  
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•  άµεση πρόσβαση στη βάση δεδοµένων ή αποθήκευση του κώδικα που 

δηµιουργείται αυτόµατα στο παρασκήνιο για επεξεργασία και µελλοντική 

εφαρµογή του . 

Ανάγνωση αρχείων ASCII  
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∆ιαθέτει µεθόδους σύνοψης και παρουσίασης ποιοτικών δεδοµένων µε 

πίνακες συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις. Η διαδικασία «Descriptives» 

βοηθά στον υπολογισµό των στατιστικών µέτρων µίας ή και περισσότερων 

ποσοτικών µεταβλητών. Η διαδικασία «Explore» παρέχει πλήρη περιγραφική 

στατιστική των παρατηρήσεων µίας στατιστικής. 

5.2.3 Η λύση της UNIDO :COMFAR III Expert 

Πριν αρχίσει η παρουσίαση της εφαρµογής αξίζει να αναφερθεί ένα 

µικρό ιστορικό της εταιρείας. Η UNIDO ιδρύθηκε το 1966 και θεωρείται ένα 

παράρτηµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από το 1985. Ως υπηρεσία 

του ΟΗΕ η UNIDO έχει την ευθύνη της προώθησης της ανάπτυξης της 

βιοµηχανίας στις υποανάπτυκτες χώρες. Για να εξυπηρετήσει αυτών των 

σκοπό χρησιµοποιεί και κατασκευάζει τα τεχνολογικά εκείνα µέσα που 

συντελούν στην ευόδωση  του. Το COMFAR III είναι ένα από τα πιο 

πετυχηµένα τέτοια παραδείγµατα.  

Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το COMFAR III Expert είναι συµβατό µε τα λειτουργικά συστήµατα 

Windows 98/ME και Windows 2000/XP. Επιπλέον χρειάζεται τουλάχιστο 1GB 

µνήµη να διαθέτει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και  καλή κάρτα γραφικών, η 

οποία να µπορεί να δώσει ανάλυση  800 * 600 pixels (ή µεγαλύτερη) και να 

διαθέτει τουλάχιστο 256 χρώµατα. Το COMFAR III Expert είναι διαθέσιµο σε 

δεκαεννέα γλώσσες και ακολουθούν και άλλες εκδόσεις σε νέες γλώσσες. 

Ακόµη η παραπάνω εφαρµογή είναι διαθέσιµη για χρήση σε τοπικά δίκτυα 

(Local Area Networks (LAN)). Οι δικτυακές εφαρµογές χρησιµοποιούν 

πρωτόκολλα TCP/IP και IPX. Είναι συµβατά τόσο µε το λειτουργικό σύστηµα 

των windows όσο και µε το Linux. Στα windows,εκτός από τα  2000 και τα XP 

είναι συµβατό και µε την δικτυακή έκδοση της Microsoft   Windows Server 

2003. Όσον  αφορά τις εκδόσεις του  Linux  µε τις οποίες είναι συµβατό αυτές 

είναι η Red Hat έκδοση 8 και 9, και η SuSE έκδοση 8.x και 9.x. 
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Β. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

Το COMFAR III Expert  είναι ένα λογισµικό που επιτρέπει τον χρήστη 

να προσοµοιώνει τόσο την µεσοπρόθεσµη όσο και την µακροπρόθεσµη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση  των επενδυτικών σχεδίων που επιθυµεί ο 

χρήστης ή ο εντολέας του χρήστη να πραγµατοποιήσει. Το συγκεκριµένο 

λογισµικό πρόγραµµα πραγµατοποιεί τις αναλύσεις τόσο βιοµηχανικών όσο 

και µη βιοµηχανικών µελετών ή και άλλων  ειδικών στρατηγικών επενδύσεων. 

Η UNIDO διαθέτει άλλα δύο παρόµοια λογισµικά προγράµµατα τα 

COMFAR III Business Planner , το οποίο αναλύει αποκλειστικά επιχειρησιακά 

σχέδια  και το COMFAR III Mini το οποίο  επεξεργάζεται επενδυτικά σχέδια 

που έχουν µικρότερες απαιτήσεις ανάλυσης. 

 
 
5.2.4 Η λύση των Business Plan και  Finan της Εταιρείας Specisoft   
 
5.2.4.1 .Λογισµικό Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (Business Plan) 

 

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Προγράµµατος  

Το πρόγραµµα: 

 

• Έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρµα DELPHI 

• Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS 

• Έχει Ελληνικό Interface 

• Έχει δυνατότητα να δηµιουργεί ολόκληρο τεύχος  µελέτης 

• Επικοινωνεί µε Word & Excel 

• Εκτυπώνει τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά 

• Παρουσιάζει σε γραφική µορφή όλα τα µεγέθη που υπολογίζει 

 

Β. Λειτουργικές Προδιαγραφές Προγράµµατος  

Το πρόγραµµα δέχεται οικονοµικά στοιχεία και υπολογίζει και  εκτυπώνει: 

 

� Προϋπολογισµούς. Κατάρτιση αναλυτικών προϋπολογισµών αγορών, 

πωλήσεων εµπορευµάτων, πωλήσεων προϊόντων, αγορών υλών 
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παραγωγής, προγραµµατισµού παραγωγής, κόστους παραγωγής, σε 

ποσότητες και αξίες, µεµονωµένα ή σε γκρουπ, κατά πολιτική 

πωλήσεων ή αγορών, κατά µήνα, δίµηνο, τρίµηνο κλπ 

 

� Cash Flow και ταµειακό προγραµµατισµό. Αναλυτική παρουσίαση των 

προβλεπόµενων χρηµατορροών της επιχείρησης και κατάρτιση του 

Cash Flow. Το πρόγραµµα  λαµβάνει υπ’όψη τους τρόπους 

εισπράξεων και πληρωµών της επιχείρησης, µέσω των πολιτικών 

πωλήσεων και αγορών, για τον ακριβή υπολογισµό του Cash Flow. 

 Υπολογίζει το ταµειακό πρόγραµµα της επιχείρησης 

� Προϋπολογιστικό Ισολογισµό και Αποτελέσµατα. Το πρόγραµµα 

συνθέτει τον τελικό ισολογισµό της χρήσης καθώς και τα 

αποτελέσµατα. 

� Οικονοµική Ανάλυση Αποτελεσµάτων. Το πρόγραµµα  εκτελεί, σε 

βάθος, οικονοµική ανάλυση των αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά, παράγει 

εκτυπώσεις ∆ιάρθρωση και εξέλιξης Ισολογισµού, ανάλυση 

αποτελεσµάτων, τάσεις οικονοµικών µεγεθών, κεφαλαίου κίνησης 

περιόδων µε τις σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από 

τόκους, αριθµοδείκτες, Νεκρό σηµείο,  καθώς και συνάρτηση κερδών, 

κατάσταση που δείχνει το πώς διαµορφώνεται το κέρδος της 

επιχείρησης σε κάθε επίπεδο πωλήσεων, µέσα στα όρια του 

προβλεπόµενου κύκλου εργασιών.  Ακόµη εκτυπώνει κατάσταση  

ζητούµενων κερδών η οποία δείχνει, µε τις σχετικές προϋποθέσεις, το 

αναγκαίο ύψος πωλήσεων, για την πραγµατοποίηση του επιθυµητού  

επιπέδου κερδών. Επιπλέον διαθέτει την δυνατότητα εκτυπώσεων 

κερδών σε µεταβολές των τιµών και κερδών σε µεταβολές των 

σταθερών εξόδων. Καταστάσεις οι οποίες αντίστοιχα η µία δείχνει την 

διαµόρφωση του επιπέδου των κερδών, σε µεταβολές, θετικές και 

αρνητικές, των τιµών πωλήσεων και η άλλη δείχνει την διαµόρφωση 

του κέρδους, σε µεταβολές, θετικές και αρνητικές, των σταθερών 

εξόδων. Τέλος παράγει εκτυπώσεις κέρδους σε µεταβολές των 

µεταβλητών εξόδων, κέρδους σε µεταβολές των πωλήσεων, 

κατάσταση που δείχνει την διαµόρφωση του κέρδους, σε µεταβολές, 

θετικές και αρνητικές, του προβλεπόµενου ύψους πωλήσεων, δίνει 
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εκτύπωση σταθερών εξόδων προς πωλήσεις και µεταβλητών εξόδων 

προς πωλήσεις, κατάσταση που δείχνει το ποσοστό του κάθε 

µεταβλητού εξόδου στις πωλήσεις. 

� Αξιολόγηση, Τέλος η εφαρµογή παρέχει την δυνατότητα αξιολογήσεων 

των Εµπορευµάτων, η κατάσταση αυτή δείχνει την σχετική συµµετοχή 

στον τζίρο του κάθε εµπορεύµατος και την αντίστοιχη συµµετοχή στο 

µικτό κέρδος. Επιπλέον αξιολογεί τα προϊόντα, τα περιθώρια των 

εµπορευµάτων, η κατάσταση αυτή δείχνει τα περιθώρια των 

εµπορευµάτων. Ακόµη δίνει τα περιθώρια των προϊόντων, αξιολογεί τις 

πολιτικές πωλήσεων, κατάσταση η οποία δείχνει την πραγµατική τιµή 

των πωλουµένων εµπορευµάτων ή προϊόντων, λαµβανοµένων υπ’όψη 

και των χρηµατοοικονοµικών επιβαρύνσεων από τους διακανονισµούς 

εισπράξεων. Τέλος αξιολογεί και τις πολιτικές αγορών. 

. 
 
5.2.4.2 Λογισµικό Οικονοµικών Αναλύσεων Ισολογισµών (FINAN) 
 
Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Προγράµµατος  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ακριβώς ίδιες µε του λογισµικού 

επιχειρησιακού σχεδιασµού  που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Β. Λειτουργικές προδιαγραφές 

 Το πρόγραµµα δέχεται ισολογισµούς της επιχείρησης ή και άλλων 

επιχειρήσεων διαφόρων ετών και έχει την δυνατότητα να υπολογίζει, να 

εκτυπώνει και να παρουσιάζει σε γραφική µορφή:  

 

o Αναλύσεις Ισολογισµών Εταιρειών 

1.   Ισολογισµός και Γενική Εκµετάλλευση, όπως δηµοσιεύονται 

2.  ∆ιάρθρωση Ισολογισµού 

Παρουσίαση της διάρθρωσης του ισολογισµού (ενεργητικού, 

παθητικού) κατά έτος. 

3.  Εξέλιξη Ισολογισµού 

Παρουσίαση της εξέλιξης των στοιχείων του ισολογισµού χρονικά 

(µεταβολές και % µεταβολές) 
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4.  Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

Παρουσίαση της εξέλιξης των αποτελεσµάτων χρονικά (µεταβολές και 

% µεταβολές) 

5.  Πηγές - Χρήσεις Κεφαλαίων 

Παρουσίαση σε πίνακα και στον επιλεγµένο χρονικό ορίζοντα, της 

κατάστασης πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, για την αξιολόγηση του 

τρόπου χρηµατοδότησης της επιχείρησης. 

6.  Ταµειακές Ροές 

Παρουσίαση σε πίνακα των ταµειακών ροών µε το διεθνές υπόδειγµα  

7.  Τάσεις Οικονοµικών Μεγεθών 

Παρουσίαση σε πίνακα και στον επιλεγµένο χρονικό ορίζοντα, 

κατάστασης, των τάσεων των οικονοµικών µεγεθών ενεργητικού, 

παθητικού και αποτελεσµάτων, παίρνοντας για κάθε λογαριασµό, ως 

100 το παλαιότερο επιλεγµένο έτος και προσαρµόζοντας σε αυτό όλα 

τα επόµενα έτη, εµφανίζοντας έτσι την τάση όλων των οικονοµικών 

µεγεθών. 

8. Κεφάλαιο κίνησης 

Παρουσίαση σε πίνακα του συνολικού και καθαρού κεφαλαίου κίνησης, 

κατά έτος καθώς και των µεταβολών από έτος σε έτος σε απόλυτο 

µέγεθος καθώς 

και σε ποσοστό 

 

9. Νεκρό Σηµείο και Ανάλυση Ευαισθησίας 

Παρουσίαση κατά έτος του νεκρού σηµείου της εταιρείας τόσο σε 

επίπεδο λειτουργικών µεγεθών όσο και στο σύνολο του ισολογισµού.  

Παρουσίαση αναλύσεων ευαισθησίας ως προς πωλήσεις και ως προς  

µεταβλητές δαπάνες 

 

10. Αριθµοδείκτες 

Παρουσίαση µέρους ή του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 

στον επιλεγµένο χρονικό ορίζοντα, κατά έτος. ∆υνατότητα ορισµού και 

νέων δεικτών, πέραν όσων έχει το πρόγραµµα και µάλιστα µε µεγέθη 

πιθανώς µη περιγραφόµενα στον ισολογισµό, τα οποία κατ’ επιλογή 
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του χρήστη, εισάγονται στο πρόγραµµα. Έτσι είναι δυνατός ο ορισµός 

π.χ. δεικτών παραγωγικότητας. 

    

11.Τάσεις Αριθµοδεικτών 

Παρουσίαση των τάσεων, µέρους ή του συνόλου των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, στον επιλεγµένο χρονικό ορίζοντα, κατά 

έτος παίρνοντας για κάθε δείκτη, ως 100 το παλαιότερο επιλεγµένο 

έτος και προσαρµόζοντας σε αυτό όλα τα επόµενα έτη, εµφανίζοντας 

έτσι την τάση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. 

12. ∆ιάγραµµα αποδοτικότητας Du Pont 

Παρουσίαση σε διάγραµµα της αποδοτικότητας κατά Du Pont. 

 

o Συγκρίσεις Εταιρειών 

Συγκριτική παρουσίαση οµάδας εταιρειών 

 Τα παρακάτω περιγραφόµενα στοιχεία να παρουσιάζονται σε πίνακες, 

όπου οριζοντίως εµφανίζονται οι εταιρείες και κατακορύφως τα επιλεγµένα 

έτη. 

1.  Οικονοµικών Μεγεθών 

2.  Τάσεις Οικονοµικών Μεγεθών 

3.  ∆ιάρθρωση Ισολογισµών 

Συγκριτική παρουσίαση της διάρθρωσης των οικονοµικών 

µεγεθών των ισολογισµών των εταιρειών, κατά έτος και εταιρεία 

4.   Μερίδια στον κλάδο 

Συγκριτική παρουσίαση των µεριδίων των εταιρειών κατά έτος 

και εταιρεία 

5.  Κεφάλαια κίνησης 

6.  Νεκρά σηµεία και Αναλύσεις Ευαισθησίας 

7.  Αριθµοδείκτες 

Συγκριτική παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των 

εταιρειών κατά έτος και εταιρεία.  

8.  Τάσεις Αριθµοδεικτών 
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o Σύγκριση εταιρειών µε οδηγό κάποια ή τον µέσο όρο του 
κλάδου 

 
 Εκτυπώσεις αντίστοιχες µε εκείνες στην Β1 παράγραφο 

περιγραφόµενες, µε την διαφορά ότι γίνεται ευθεία σύγκριση τόσο σε απόλυτο 

µέγεθος όσο και σε σχετικό (%) για τα αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη, και µε 

βάση µία εξ αρχής και κατ’ επιλογή του χρήστη, εταιρεία οδηγό ή µέσο όρο 

του κλάδου. Ο µέσος όρος του κλάδου προκύπτει αυτόµατα από τους 

ισολογισµούς των εταιρειών ή καταχωρείται από τον χρήστη. 

o Προβλέψεις µελλοντικών ισολογισµών της επιχείρησης 
 
Υπολογισµός και εκτύπωση των µελλοντικών ισολογισµών της επιχείρησης, 

µε την απλή εισαγωγή µιας σειράς προβλεπόµενων οικονοµικών µεγεθών 

της. Τους ισολογισµούς αυτούς µπορεί να τους αναλύει αµέσως µετά το 

πρόγραµµα.  



 99 

 
Κεφάλαιο 6ο :Η σηµασία του Ρόλου των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων στην Αποτελεσµατική Σύνταξη και Αξιολόγηση 

των Οικονοµοτεχνικών Μελετών  

 

6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. 

 Πριν από κάθε επένδυση επιβάλλεται να προϋπάρχει ένα 

επιχειρηµατικό σχέδιο. Τα αποτελέσµατα αυτού, θα µπορούν να 

χαρακτηρίσουν µία επένδυση ως ζηµιογόνα ή ως κερδοφόρα. Ένα άρτια 

καταρτισµένο επενδυτικό σχέδιο δεν είναι χρήσιµο µόνο για τον / τους 

επενδυτές, αλλά και για την ανάπτυξη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Οι 

οικονοµοτεχνικές µελέτες συντάσσονται από ειδικούς επιστήµονες ύστερα 

από εντολή είτε κάποιου επιχειρηµατία, είτε του χρηµατοδότη µιας  

επένδυσης. Ο επιχειρηµατίας επιθυµεί η οικονοµοτεχνική µελέτη να του 

υποδείξει αν η πραγµατοποίηση της επένδυσης ενέχει κινδύνους ή αποτελεί 

οικονοµική ευκαιρία. Εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο επιθυµεί να 

υλοποιήσει το έργο, συνήθως καταφεύγει σε κάποιο χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα αναζητώντας χρηµατοδότη. Για να εγκρίνει η εµπορική τράπεζα  την 

πίστωση οποιουδήποτε ποσού ,αξιολογεί πρώτα τα συµπεράσµατα της 

οικονοµοτεχνικής µελέτης. Χρηµατοδότης µίας επένδυσης ή 

συγχρηµατοδότης (µε την πράπεζα) µπορεί να είναι και κάποιος κρατικός 

φορέας. Ενδεικτικά αναφέρετε ο αναπτυξιακός νόµος 3299/2004,  που αφορά 

την χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και απαιτεί προκαθορισµένης µορφής 

οικονοµοτεχνική µελέτη για να εγκρίνει ή όχι τα ποσοστά της επιχορήγησης. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό,  πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του συντάκτη της 

µελέτης και όπως επανειληµµένως τονίζουν οι ελεγκτικοί φορείς του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ,πόσο σηµαντικό είναι να αντιλαµβάνεται ο συντάκτης 

ποια στοιχεία αφορούν τον έλεγχο και ποια είναι περιττά. Η ύπαρξη ενός 

πληροφοριακού συστήµατος που θα καθοδηγεί ακόµα και έναν µη έµπειρο  

συντάκτη αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα ύστερα από τις παραπάνω 

διαπιστώσεις. Έτσι στην  παρούσα ενότητα θα αναλυθούν τα ερωτηµατολόγια 

που διανεµήθηκαν σε πενήντα γραφεία οικονοµοτεχνικών συµβούλων.  
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6.2 Η Ανάγκη για Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
 
 Το πρώτο και σπουδαιότερο όφελος από ένα επιχειρηµατικό σχέδιο 

είναι ότι δίνει ένα δρόµο να ακολουθήσουν οι ιθύνοντες της επιχειρήσεως. 

Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο δίνει τα στάδια που δηµιουργούν το µέλλον όπως 

το θέλει να είναι ο επιχειρηµατίας. 

 ∆ιαβάζοντας ή ακούγοντας τις λεπτοµέρειες του επιχειρηµατικού 

σχεδίου ο τραπεζίτης ή οι επενδυτές θα µπορούν να έχουν πράγµατι άποψη 

για την κατάσταση της επιχειρήσεως εφόσον η τράπεζα ή οι επενδυτές θα 

χορηγήσουν τα χρήµατά τους. Και αυτό επειδή µπορούν να εξετάσουν το 

σχέδιο και να αποκτήσουν µια καλύτερη γνώση της επιχειρήσεως και να 

καταλάβουν έτσι αν η επένδυσή τους αξίζει τον κίνδυνο. 

 Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο µπορεί να είναι το επικοινωνιακό εργαλείο 

για την πληροφόρηση του προσωπικού πωλήσεων, των προµηθευτών και 

άλλων για τις λειτουργίες και τους στόχους της επιχειρήσεως, ενώ µπορεί να 

βοηθήσει και στην ανάπτυξη ενός µάνατζερ. Μπορεί να κάνει πράξεις τις ιδέες 

γύρω από τις ανταγωνιστικές συνθήκες και να προωθήσει ευκαιρίες και 

καταστάσεις που να είναι πλεονεκτικές για την επιχείρηση. Μια τέτοια 

πρακτική για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο µπορεί να αυξήσει την 

ικανότητα του µάνατζερ να παίρνει σωστέ αποφάσεις. 

 Το επιχειρηµατικό σχέδιο εξοικονοµεί χρήµα και χρόνο εστιάζοντας τις 

δραστηριότητες των υπευθύνων της επιχειρήσεως για µεγαλύτερο έλεγχο στα 

χρηµατοοικονοµικά, εµπορικά και επιχειρηµατικά γενικώς θέµατα. 

 
6.3 Τα Πλεονεκτήµατα Ενός Άρτια Καταρτισµένου Επενδυτικού Σχεδίου 
 
Οι οικονοµοτεχνικές µελέτες, όταν πραγµατοποιούνται, έχουν πολλαπλές 

επιπτώσεις στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µιας χώρας για τους εξής 

λόγους: 

� Προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχολήσεως. 

� Αξιοποιούν τους αδρανείς εθνικούς πόρους. 

� Επιταχύνουν την οικονοµική ανάπτυξη. 

� Καταπολεµούν τον πληθωρισµό. 

� Προωθούν τον παραγωγικό µηχανισµό της οικονοµίας. 
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� Έχουν σοβαρές αναδιανεµητικές επιπτώσεις τόσο στις παραγωγικές 

τάξεις όσο και στις διάφορες περιοχές. 

� Ενισχύουν συνήθως την εξωτερική οικονοµική θέση της χώρας 

υποκαθιστώντας τις εισαγωγές και διευρύνοντας τις εξαγωγές. 

� Επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών και δηµιουργούν έτσι πηγές αυξήσεων 

και δηµοσίων εσόδων. 

� Ενισχύουν την οικονοµική σταθερότητα σε περιόδους υφέσεως. 

� Εδραιώνουν µε την καλλιέργεια κλίµατος επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας την εµπιστοσύνη στο µέλλον της χώρας 

� Προάγουν την τεχνολογική πρόοδο. 

� Προβάλλουν το γόητρο διεθνώς διότι αποτελούν το ισχυρότερο µέσο της 

ανταγωνιστικότητάς της. 

 

 Όταν αξιολογείται µια επένδυση πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη όλες οι πιο πάνω επιπτώσεις. 

 

6.4 Απαραίτητα Στοιχεία Ενός Καλού Εξειδικευµένου Πακέτου 

Σύνταξης Οικονοµοτεχνικών Μελετών. 

 Τα εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν στα διευθυντικά 

στελέχη υψηλού επιπέδου στρατηγικές πληροφορίες για την οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης. Τα πληροφοριακά συστήµατα οργανώνουν τα 

δεδοµένα που προέρχονται είτε από το εσωτερικό(τιµολόγια και αποδείξεις 

εσόδων, έναρξη, καταστατικά, κ.α) είτε από το εξωτερικό 

περιβάλλον(τιµολόγια δαπανών, µελέτη ανταγωνισµού, κ.α) της επιχείρηση. 

Τα τέσσερα απαιτούµενα στοιχεία που πιστοποιούν την εγκυρότητα ενός 

πληροφοριακού συστήµατος όπως τα κατονοµάζει ο καθηγητής Ramarapu 

Narender του Πανεπιστηµίου του Tennessee είναι : 

 

o Να µπορεί να ενσωµατώνει στοιχεία από πολλές πηγές. 

 Ένα  πληροφοριακό σύστηµα για να είναι ταυτόχρονα αποτελεσµατικό 

και αποδεκτό πρέπει να µπορεί να ενσωµατώνει δεδοµένα από πολλές 

πηγές. Να είναι δηλαδή συµβατό και µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα και 

να είναι εύκολο και στους χρήστες να χρησιµοποιούν αυτές τις δυνατότητες. 
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Ένα καλό εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα επιβάλλεται να συνδυάζει 

δεδοµένα και από εσωτερικές και από εξωτερικές πηγές της επιχείρησης.  

 

o Να µπορεί να παρέχει χρήσιµες αναφορές. 

 Οι χρηµατοδοτικοί φορείς για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν µία 

επένδυση ζητούν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Οι 

καταστάσεις αυτές αφού εξετάζονται από ελεγκτικούς µηχανισµούς 

επιβάλλεται να είναι ακριβής. Πολλές φορές το πόσο έγκυρες και έγκαιρες 

είναι οι καταστάσεις αυτές  διαµορφώνουν και την εικόνα της επιχείρησης. 

Αυτή η εγκυρότητα κατά πολλούς εξαρτάται από το εξειδικευµένο 

πληροφοριακό σύστηµα που επιβάλλεται να διαθέτει η επιχείρηση.  

 

o Να είναι σχεδιασµένα ειδικά για να καλύπτουν πλήρως τις 

ανάγκες του χρήστη. 

 Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που συντελεί στον 

χαρακτηρισµό ενός πληροφοριακού συστήµατος ως επιτυχηµένο 

είναι η επιτυχία του σχεδιαστή του ώστε να καλύπτει όλες τις 

εξειδικευµένες απαιτήσεις του χρήστη του. Οι χρήστες, ειδικά οι 

οικονοµικοί µελετητές, για να συντάξουν µία µελέτη χρειάζονται 

αναλύσεις πολλών τύπων από διαφορετικά πεδία.  

 

o Να διαθέτει φιλικό περιβάλλον διεπαφής µε τον χρήστη. 

 Ένα λογισµικό πακέτο πρέπει να είναι σχεδιασµένο 

προσεκτικά έτσι ώστε να είναι φιλικό προς τον χρήστη. Πολλά 

ανώτερα στελέχη δεν είναι εξοικειωµένα µε τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Συνεπώς το περιβάλλον εργασίας πρέπει να διαθέτει 

πολλά εικονίδια που θα αντιστοιχούν σε δυνατότητες του 

προγράµµατος και θα µπορεί εύκολα να διακρίνει ο χρήστης. 
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6.5 Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίων 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα ερωτηµατολόγια και τα αποτελέσµατα 

του. Αυτά διανεµήθηκαν σε συντάκτες οικονοµοτεχνικών µελετών που 

εργάζονται είτε σε γραφεία συµβούλων είτε µεµονωµένα. Οι ερωτήσεις που 

αποτελούν το ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκαν µε στόχο να καλύπτουν τα 

κριτήρια αξιολόγησης που θέτει ο καθηγητής Ramarapu Narender του 

Πανεπιστηµίου του Tennessee  και των Πανεπιστηµίων που αναφέρθηκαν 

στο κεφάλαιο 4.Η ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια γραφηµάτων.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο παραπάνω πίνακας φανερώνει ότι σε ποσοστό 56% οι χρήστες 

κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο. Το µεγάλο ποσοστό ίσως οφείλεται στις υψηλές 

απαιτήσεις σε γνωστικά αντικείµενα που έχει η σύνταξη των οικονοµοτεχνικών 

µελετών. Όπως διαφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα σε αρκετά υψηλό 

ποσοστό µάλιστα 14%, οι χρήστες ήταν κάτοχοι πτυχίων πολυτεχνικών 

σχολών µε µεταπτυχιακό τίτλο στα οικονοµικά. 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο_ΓΝΩΣΕΩΝ

ΑΕΙ 26%

ΤΕΙ 18%

  Μaster   56%
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Το παρακάτω διάγραµµα  φανερώνει ότι από το σύνολο των 50 ερωτηθέντων 

σε ποσοστό µόνο 10% ήταν χρήστες εξειδικευµένων λογισµικών πακέτων. Το 

γεγονός αυτό επιβάλλεται να προβληµατίσει τον αναγνώστη σε συνδυασµό µε 

το γεγονός ότι µόνο µία ελληνική εταιρεία προσφέρει αντίστοιχο λογισµικό 

πακέτο. 

 

 

10%

90%

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΠΕ∆ΙΟ

Οικονοµικά 66%

Πολυτεχνείο 18%

Συνδιασµός 14%

Άλλο 2%
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Ο τελευταίος πίνακας απεικονίζει την συνολική άποψη των µελετητών για την 

συµβολή της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην πληρέστερη σύνταξη 

οικονοµοτεχνικών µελετών. Σε ποσοστό 56% πιστεύουν ότι η συµβολή είναι 

µεγάλη ποσοστό που δεν συµβαδίζει λογικά µε τα αποτελέσµατα του 

προηγούµενου πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Οι πίνακες που θα ακολουθήσουν έχουν διατηρηθεί στην µορφή µου 

εξάγονται από την εφαρµογή SPSS. Αφορούν απαντήσεις 45 χρηστών. 

Συγκεκριµένα αφορούν µόνο τους χρήστες µη εξειδικευµένων λογισµικών 

πακέτων). Συµµετέχουν δηλαδή µόνο τα προγράµµατα Word/ Excel/  

Ο συνδυασµός των δύο/ και SPSS

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Μικρή  6%

Πολύ Μεγάλη 
56%

Αρκετά Μεγάλη 
38%



 106 

 

 
CROSS TABS 
  /TABLES=programma epipedo_gnoseon BY aksia_ps mionektimata_logis 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

Crosstabs  

Notes  

Output Created 1-Φεβ-2008 00:55:05 

Comments  

Data C:\Documents and 

Settings\user1\Επιφάνεια 

εργασίας\oiko.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data 

File 
45 

Definition of Missing User-defined missing values are treated 

as missing. 

Missing Value Handling 

Cases Used Statistics for each table are based on all 

the cases with valid data in the specified 

range(s) for all variables in each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=programma 

epipedo_gnoseon BY aksia_ps 

mionektimata_logis 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Processor Time 00:00:00,050 

Elapsed Time 00:00:00,281 

Dimensions Requested 2 

Resources 

Cells Available 174762 

 
 

[DataSet1] C:\Documents and Settings\user1\Επιφάνεια εργασίας\oiko.sav 
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Case Processing Summary  

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

programma * aksia_ps 45 100,0% 0 ,0% 45 100,0% 

programma * 

mionektimata_logis 
45 100,0% 0 ,0% 45 100,0% 

epipedo_gnoseon * aksia_ps 45 100,0% 0 ,0% 45 100,0% 

epipedo_gnoseon * 

mionektimata_logis 
45 100,0% 0 ,0% 45 100,0% 

programma * aksia_ps Crosstabulation  

   aksia_ps 

   2 3 4 Total 

Count 0 5 1 6 1 

% of Total ,0% 11,1% 2,2% 13,3% 

Count 0 1 0 1 2 

% of Total ,0% 2,2% ,0% 2,2% 

Count 0 0 9 9 3 

% of Total ,0% ,0% 20,0% 20,0% 

Count 3 11 15 29 

programma 

6 

% of Total 6,7% 24,4% 33,3% 64,4% 

Count 3 17 25 45 Total 

% of Total 6,7% 37,8% 55,6% 100,0% 

 

 Η πρώτη σύγκριση αφορά τον συνδυασµό απαντήσεων 4 (εφαρµογή 

που χρησιµοποιείται για την σύνταξη των µελετών)και 11(κατά πόσο η 

τεχνολογία συµβάλλει στην πιο ολοκληρωµένη σύνταξη µελετών). Ο λόγος 

που επιλέχτηκε να εξεταστεί αυτός ο συνδυασµός είναι διότι ο χρήστης 

επηρεάζεται από το πρόγραµµα που χρησιµοποιεί και διαµορφώνει ανάλογα 

την «εκτίµηση» του για τον ρόλο των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην 

πληρέστερη σύνταξη των οικονοµοτεχνικών µελετών. Το 55,6 % των χρηστών 

πιστεύουν πάρα πολύ στην συµβολή της τεχνολογίας στην περισσότερο 

ολοκληρωµένη σύνταξη µελετών. Το 37,8 % δηλώνει αρκετά ικανοποιηµένο 
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ενώ µόνο το 6,7% δηλώνει λίγο ικανοποιηµένο. Το 33,3% των χρηστών, που 

είναι και το υψηλότερο ποσοστό, δηλώνει ότι χρησιµοποιεί συνδυαστικά το 

Word και το Excel  και πιστεύει πάρα πολύ στην συµβολή της τεχνολογίας. 

Τέλος το 100% των µελετητών που χρησιµοποιούν το “SPSS” πιστεύουν ότι η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας συµβάλει πάρα πολύ στη σύνταξη περισσότερο 

ολοκληρωµένων µελετών.  

 

programma * mionektimata_logis Crosstabulation  

   mionektimata_logis 

   1 2 3 4 5 Total 

Count 2 1 2 1 0 6 1 

% of Total 4,4% 2,2% 4,4% 2,2% ,0% 13,3% 

Count 0 0 0 0 1 1 2 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% 2,2% 

Count 0 0 3 5 1 9 3 

% of Total ,0% ,0% 6,7% 11,1% 2,2% 20,0% 

Count 5 1 4 12 7 29 

programma 

6 

% of Total 11,1% 2,2% 8,9% 26,7% 15,6% 64,4% 

Count 7 2 9 18 9 45 Total 

% of Total 15,6% 4,4% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

 

Η δεύτερη σύγκριση αφορά τον συνδυασµό απαντήσεων 4(εφαρµογή που 

χρησιµοποιείται για την σύνταξη των µελετών) και 9(συµβολή της ανάπτυξης 

της τεχνολογίας στην σύνταξη των µελετών. Σηµαντικότερος λόγος για τον 

οποίο οι συντάκτες µελετών αποφεύγουν την χρήσης κάποιου εξειδικευµένου 

λογισµικού είναι η αρνητική σχέση απόδοσης τιµής. Ακολουθεί µε ποσοστό 

20% το γεγονός τα εξειδικευµένα πακέτα δεν είναι αρκετά παραµετροποιήσιµα 

ώστε να καλύπτουν όλες τα είδη µελετών. Ακόµη µε ποσοστό µόνο 4,4% 

θεωρούν εµπόδιο την πολυπλοκότητα των εφαρµογών. Τέλος το υψηλότερο 

ποσοστό συγκεντρώνουν οι χρήστες που χρησιµοποιούν σε συνδυασµό της 

εφαρµογές της Microsoft και θεωρούν ως σηµαντικότερο παράγοντα που  

τους αποτρέπει να χρησιµοποιούν εξειδικευµένο λογισµικό η αρνητική σχέση 

απόδοσης /τιµής. Τα αποτελέσµατα αυτά θα ήταν πολύ χρήσιµο να 

µελετούσαν οι εταιρείες παραγωγής εξειδικευµένου λογισµικού. 
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epipedo_gnoseon * aksia_ps Crosstabulation  

   aksia_ps 

   2 3 4 Total 

Count 0 3 5 8 3 

% of Total ,0% 6,7% 11,1% 17,8% 

Count 0 6 7 13 4 

% of Total ,0% 13,3% 15,6% 28,9% 

Count 3 8 13 24 

epipedo_gnoseon 

5 

% of Total 6,7% 17,8% 28,9% 53,3% 

Count 3 17 25 45 Total 

% of Total 6,7% 37,8% 55,6% 100,0% 

  

Στην Τρίτη ανάλυση γίνεται σχολιασµός των αποτελεσµάτων των ερωτήσεων 

2, που αφορά το επίπεδο των γνώσεων των χρηστών και 11 που αφορά την 

συµβολή της ανάπτυξης της τεχνολογίας στην σύνταξη των µελετών. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών 28,9% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου 

και πιστεύουν πάρα πολύ στην συµβολή της τεχνολογία στην βελτίωση του 

τρόπου σύνταξης των µελετών. Ενώ συνολικά αυτοί που πιστεύουν λίγο στον 

ρόλο των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι µόνο το 6,7%. 

 

13%

33%54%
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Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν 

µεταπτυχιακό τίτλο. Σε ποσοστό 54% δηλώνουν ότι πιστεύουν πάρα πολύ 

στην τεχνολογία, ενώ µόνο το 13% δηλώνει ότι πιστεύει λίγο. 

 

 epipedo_gnoseon * mionektimata_logis Crosstabulatio n 

   mionektimata_logis 

   1 2 3 4 5 Total 

Count 2 2 3 1 0 8 3 

% of Total 4,4% 4,4% 6,7% 2,2% ,0% 17,8% 

Count 4 0 5 2 2 13 4 

% of Total 8,9% ,0% 11,1% 4,4% 4,4% 28,9% 

Count 1 0 1 15 7 24 

epipedo_gnoseon 

5 

% of Total 2,2% ,0% 2,2% 33,3% 15,6% 53,3% 

Count 7 2 9 18 9 45 Total 

% of Total 15,6% 4,4% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

  

 Τέλος µελετάται ο συνδυασµός των απαντήσεων 2 (επίπεδο γνώσεων) 

και 9 (µειονεκτήµατα εξειδικευµένου λογισµικού). Το µεγαλύτερο ποσοστό το 

εµφανίζει ο συνδυασµός χρηστών που κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο και 

θεωρούν ως σηµαντικότερο µειονέκτηµα την σχέση απόδοσης τιµής. Αντίθετα 

πολύπλοκη θεωρείται η χρήση των εξειδικευµένων πακέτων σε ποσοστό 

4,4% του συνόλου των ερωτηθέντων. 
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Τα παρακάτω στατιστικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε την µορφή που τα 
παράγει το στατιστικό πακέτο “SPSS”. Ακόµη αφορούν µόνο τους χρήστες 
εξειδικευµένου λογισµικού και συγκεκριµένα της Εταιρείας «SPECISOFT».  
Ακόµη να επισηµανθεί ότι τα παρακάτω στατιστικά αποτελέσµατα θα 
µπορούσε κανείς να τα αµφισβητήσει καθώς µόνο πέντε από τους πενήντα 
συντάκτες µελετών χρησιµοποιούν τα εξειδικευµένα λογισµικά πακέτα και το 
δείγµα δεν προσφέρεται για εκτενείς αναλύσεις  των αποτελεσµάτων. 
 
SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\user1\Επιφάνεια εργασίας\eksidikeymena.sav' 
  /COMPRESSED. 
FREQUENCIES VARIABLES=ilikia epipedo_gnoseon sxoli_apofotisis sxesi_apodosi_timis filiko_interface pleo
nektimata_ps aksia_ps 
  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies  

Notes  

Output Created 1-Φεβ-2008 01:16:10 

Comments  

Data C:\Documents and Settings\user1\Επιφάνεια 

εργασίας\eksidikeymena.sav 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working Data File 5 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Missing Value Handling 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ilikia epipedo_gnoseon 

sxoli_apofotisis sxesi_apodosi_timis filiko_interface 

pleonektimata_ps aksia_ps 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Processor Time 00:00:03,104 Resources 

Elapsed Time 00:00:03,285 

 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\user1\Επιφάνεια εργασίας\eksidikeymena.sav 
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Statistics  

  

ilikia 

epipedo_

gnoseon 

sxoli_apof

otisis 

sxesi_apodosi

_timis 

filiko_interfa

ce 

pleonektima

ta_ps aksia_ps 

Valid 5 5 5 5 5 5 5 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Frequency Table  

 

ilikia  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 1 20,0 20,0 20,0 

2 2 40,0 40,0 60,0 

3 1 20,0 20,0 80,0 

4 1 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 5 100,0 100,0  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών που χρησιµοποιούν εξειδικευµένες 

εφαρµογές είναι µεταξύ 26- 30 ετών (ποσοστό 40%).  

 

 

epipedo_gnoseon  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3 1 20,0 20,0 20,0 

5 4 80,0 80,0 100,0 

Valid 

Total 5 100,0 100,0  

 

Το 80% του συνόλου των χρηστών του συγκεκριµένου λογισµικού είναι 

επιπέδου µεταπτυχιακού τίτλου. 
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sxesi_apodosi_timis  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 1 20,0 20,0 20,0 

3 1 20,0 20,0 40,0 

4 3 60,0 60,0 100,0 

Valid 

Total 5 100,0 100,0  

 

Επιβάλλεται να γίνει αναφορά στο υψηλό ποσοστό των χρηστών που 

θεωρούν της σχέση απόδοσης τιµή πολύ ικανοποιητική. 

 

filiko_interface  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2 1 20,0 20,0 20,0 

3 2 40,0 40,0 60,0 

4 2 40,0 40,0 100,0 

Valid 

Total 5 100,0 100,0  

Μόνο το 20% των χρηστών της εφαρµογής είναι λίγο ικανοποιηµένο από το 

interface της εφαρµογής. 

 

pleonektimata_ps  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 2 40,0 40,0 40,0 

2 1 20,0 20,0 60,0 

3 2 40,0 40,0 100,0 

Valid 

Total 5 100,0 100,0  

 

Κυριότερα πλεονεκτήµατα, µε ίδιο ποσοστό 40% ,θεωρούνται ο ταχύτερος 

χρόνος διεκπεραίωσης των εργασιών και η περισσότερο ευπαρουσίαστες 

αναφορές. 
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6.5  Αξιολόγηση Οικονοµοτεχνικής Μελέτης Από Τον Επενδυτή και 

Από τον Χρηµατοδότη. 

Η αξιολόγηση της µελέτης καλό είναι να επικεντρώνεται στην αξία του 

πλάνου και στο βαθµό που έχει επιτύχει τους προβλεπόµενους στόχους. 

Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο υπόκειται σε εξονυχιστικό έλεγχο από την 

τράπεζα ή τον επενδυτή ή τα ελεγκτικά όργανα της πολιτείας και γι’ αυτό 

ακριβώς τον λόγο η αξιολόγησης της µελέτης συνδέεται άµεσα µε τον τύπο 

του αναγνώστη και του ενδιαφερόµενο στον οποίο απευθύνεται. 

� Εάν πρόκειται για επενδυτή , θα δώσει περισσότερη προσοχή 

στα µακροπρόθεσµα κέρδη της επένδυσης. Θα επικεντρωθεί 

στη βιωσιµότητα και στις πιθανότητες ανάπτυξης της 

επιχειρηµατικής ιδέας. Ταυτόχρονα όµως, θα προσπαθήσει να 

ενηµερωθεί για τις δυνατότητες εξόδου ή παραίτησης κατά την 

διάρκεια της επένδυσης. Θα εστιάσει την προσοχή του στις 

διοικητικές πληροφορίες , στις προοπτικές πωλήσεων και 

φυσικά στο χρηµατοοικονοµικό κοµµάτι της µελέτης. 

� Οι τράπεζες και οι κρατικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί θα 

ενδιαφερθούν περισσότερο για την φερεγγυότητα της 

επιχείρησης και για την µακροβιότητα της. Γι’ αυτό ακριβώς τον 

λόγο , χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αλλά και στο πεδίο που ο 

συντάκτης επιχειρηµατολογεί για την αναγκαιότητα της 

επένδυσης. Οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την επιστροφή των 

χρηµάτων τους και η πολιτεία στην πραγµατική αξιοποιήσει 

των κοινοτικών πόρων προς όφελος της ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµία γενικότερα. 

 

Η αξιολόγηση της µελέτης δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στο 

περιεχόµενο της. Τα κριτήρια αξιολόγησης βέβαια, διαφέρουν από 

περίπτωση σε περίπτωση αλλά υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες:  

 

i. Το έγγραφο της µελέτης αυτό καθαυτό. Οι ηµεροµηνίες , 

οι προθεσµίες , τα στοιχεία των κτηρίων στο τεχνικό 
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µέρος της µελέτης πρέπει να είναι ακριβής. Ακόµη πρέπει 

να αναλύονται και να ορίζονται µε λεπτοµέρειες και να 

δίνονται πειστικά επιχειρήµατα σε όλα τα κρίσιµα 

ερωτήµατα.    

ii. Ο τρόπος παρουσίασης. Είναι γνωστό ότι η παρουσίαση 

της µελέτης όσον αφορά την µορφή της , το περιεχόµενο, 

την διάταξη, την σαφήνεια και γενικότερα την πληρότητα 

της µελέτης, συντελεί σε µεγάλο βαθµό στην διαµόρφωση 

της τελικής απόφασης του ελεγκτή. 

iii. Η βιωσιµότητα της επιχείρησης. Η ανταγωνιστικότητα της 

αγοράς, οι διοικητικές ικανότητες και η 

χρηµατοοικονοµική πληρότητα προσδιορίζουν κατά πόσο 

η µελέτη παρουσιάζει µία επιχειρηµατική στρατηγική µε 

δυναµισµό και σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 

Κεφάλαιο 7ο : Συµπεράσµατα Και Προτάσεις Βελτίωσης Των 

ΠΣ  Σύνταξης Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Και 

Οικονοµοτεχνικών Μελετών 

 

7.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  
 
Τα λογισµικά πακέτα θεωρούνται απαραίτητα για όλες τις επιχειρήσεις που 

ξέρουν να σχεδιάζουν στρατηγικές και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

Τα λογισµικά πακέτα είναι εργαλεία, γεγονός που σηµαίνει ότι η χρήση τους 

είναι αποτελεσµατική όταν χρησιµοποιούνται από ειδικούς. Σε αντίθετη 

περίπτωση τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι όχι απλά άχρηστα αλλά και 

ζηµιογόνα. Αν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν αποτυπώνουν την 

πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης επειδή ο υπεύθυνος 

λογιστηρίου δεν γνώριζε την νοµοθεσία µπορεί σε ενδεχόµενο έλεγχο των 

αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών τα λογιστικά βιβλία να 

θεωρηθούν άκυρα και να επιβληθούν υπέρογκα πρόστιµα στην εταιρεία. Στην 

περίπτωση των οικονοµοτεχνικών µελετών, αν ο αναλυτής δεν γνωρίζει τι 

δηλώνουν οι αριθµοδείκτες που προκύπτουν από το λογισµικό πακέτο και 
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στην ανάλυση τους ερµηνεύσει λανθασµένα ,ενδέχεται οι επενδυτές να 

προβούν σε δαπάνες για την υλοποίηση της µελέτης που τελικώς θα 

καταλήξουν ζηµιογόνες, ενώ θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Το 

κεφάλαιο αυτό αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τα λογισµικά πακέτα 

µπορεί να αποτύχουν. Στη συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες του χρόνου 

που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη από τον  επιχειρηµατία και που 

αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας της χρήσης των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων  Η ενότητα ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων που αφορούν τη συγκεκριµένη εργασία. 

 

7.2 Πιθανοί Λόγοι Αποτυχίας της χρήσης ΠΣ 

 Οι εφαρµογές είναι αναµφίβολα πολύ χρήσιµα εργαλεία για τους 

επιχειρηµατίες που θέλουν να θεωρούνται σύγχρονοι και να είναι 

επιτυχηµένοι εκµεταλλευόµενοι τις καινοτοµίες της τεχνολογίας. Παρόλα αυτά 

όµως, υπάρχουν ορισµένοι λόγοι που µπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία 

ή να εµποδίσουν την επίτευξη των  αναµενόµενων στόχων. Οι λόγοι αυτοί 

αφορούν κυρίως την κριτική σκέψη, τις ικανότητες και την εµπειρία των 

ανθρώπων που συντάσσουν τις καταστάσεις και τις µελέτες. Άτοµα τα οποία 

δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και το ανάλογο υπόβαθρο, µπορούν να 

φέρουν την επιχείρηση αλλά και τον επιχειρηµατία αντιµέτωπο µε πολύ 

δύσκολες καταστάσεις. Τα λογισµικά πακέτα δεν αποτελούν το µαγικό 

εργαλείο στα χέρια αναρµόδιων στελεχών. 

 Πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται ότι πρέπει να δαπανήσουν ένα 

ορισµένο χρηµατικό ποσό (µικρό ή µεγάλο) για την απόκτηση αυτών των 

πακέτων. Μη µπορώντας να προβλέψουν τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι µπορούν και 

χειρόγραφα να πραγµατοποιήσουν την ίδια εργασία, αποφεύγουν την χρήσης 

τους. 

 Επιπλέον, τα λογισµικά πακέτα περιλαµβάνουν πλήθος λειτουργιών 

για να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε κατηγορίας χρηστών. Πολλές 

φορές αυτή η πολυπλοκότητα λειτουργεί αποτρεπτικά για την χρήση τους 

κυρίως από χρήστες που δεν είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Έτσι 

δυσκολεύονται να επιλέξουν ποία από τις δυνατότητες τους είναι χρήσιµη και 
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πολλές φορές χάνουν περισσότερες εργατοώρες παράγοντας έργο το οποίο 

δεν τους χρησιµεύει ή αποφεύγουν την χρήση τους. 

 Πολλά από τα πακέτα παράγονται από πολυεθνικές εταιρείες όπου τα 

λογισµικά πακέτα είναι προσαρµοσµένε στις ανάγκες άλλου είδους χρηστών. 

Επιπλέον πολλές από τις ελληνικές εφαρµογές  βασίζονται σε πρότυπα των 

παραπάνω λογισµικών πακέτων. Έτσι πολλές φορές οι εφαρµογές δεν 

καλύπτουν τις ανάγκες των ελλήνων χρηστών έτσι όπως αυτές καθορίζονται 

από το νοµοθετικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα.  

 

7.3 Η Άξια Της Γνώσης Του Χρόνου Εισαγωγής Των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων Στην Επιχείρηση. 

 

 Ο χρόνος της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από µία επιχείρηση 

είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία τους. Η απόφαση δεν πρέπει να 

ληφθεί βιαστικά. Πολλές φορές οι προϊστάµενοι των τµηµάτων 

πληροφοριακών συστηµάτων των επιχειρήσεων προτείνουν την αγορά νέων 

τεχνολογιών, οι οποίες τελικά προσφέρουν µόνο το κόστος της απόκτησης 

τους.  Έτσι χάνουν την αξιοπιστία τους διότι απλά δεν έλαβαν υπόψη τους 

κάποιες προϋποθέσεις. Τέσσερις από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις που 

επιβάλλεται να υπάρχουν σε µία επιχείρηση για να µπορέσει να εκµεταλλευτεί 

τα πλεονεκτήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων παραθέτονται 

παρακάτω. 

o Αρχικά πρέπει να κατασταλάξει η πίστη της ανάγκης της χρήσης 

πληροφοριακών Συστηµάτων στην συνείδηση των χρηστών της 

επιχείρησης. Να πιστέψουν ότι η χρήση τους δεν βοηθάει µόνο 

στην µείωση του κόστους αλλά στην ανάπτυξη ολόκληρης της 

επιχείρησης. 

o ∆εύτερον, επιβάλλεται η χρήση των ήδη υπαρχόντων 

πληροφοριακών συστηµάτων της επιχείρησης να παρουσιάζει 

θετικά αποτελέσµατα. Θα ήταν καταστροφικό εάν η επιχείρηση 

προχωρούσε σε µια τεχνολογική αναβάθµιση, µε την αγορά 

περισσότερο πολύπλοκων πληροφοριακών συστηµάτων εάν οι 

χρήστες δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν αποτελεσµατικά γα τους 

σκοπούς της επιχείρησης αυτά που ήδη διαθέτει. 
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o Τρίτον, είναι ανάγκη να µπορέσει να κατανοηθεί από τους χρήστες 

πως τα πληροφοριακά συστήµατα δεν λειτουργούν µεµονωµένα 

µέσα στην επιχείρηση. Τα αποτελέσµατα τους συνδυάζονται µε τις 

λειτουργίες ολόκληρης της επιχείρησης. Έτσι δίνουν ταχύτερους 

ρυθµούς ανάπτυξης στην επιχείρηση. 

o Τέλος, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πληροφοριακών 

συστηµάτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο προσανατολισµό της 

επιχείρησης να βασίζεται στην εκµετάλλευση της τεχνολογίας. 

 

 Τελικώς πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει µία λύση για όλες τις 

επιχειρήσεις. Κάθε οργανισµός αξιολογώντας την εσωτερική του κατάσταση 

θα αποφασίσει για τον χρόνο της τεχνολογικής του αναβάθµισης. Η επιτυχία 

του χρόνου εισαγωγής των πληροφοριακών συστηµάτων εξαρτάται και από 

τον βαθµό συνδυασµού της αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους µε την 

επιχειρηµατικότητα. 

  

7.4  Τελικά συµπεράσµατα 

  Είναι γεγονός ότι τα πληροφορικά συστήµατα πλέον είναι απαραίτητο 

συστατικό για την ανάπτυξη ενός οργανισµού. Τα τελευταία χρόνια η χρήση 

των πληροφοριακών συστηµάτων δεν περιορίζεται στα επιτελικά στελέχη των 

οργανισµών αλλά είναι χρήσιµη και στην λήψη αποφάσεων των διευθυντικών 

στελεχών. Σήµερα περισσότερο από ποτέ, κάθε βαθµίδας διευθυντικό 

στέλεχος είναι εξαρτηµένο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειµένου 

να είναι αποτελεσµατικό. Τα εξειδικευµένα πληροφορικά συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται συµβάλλουν πλέον στην επιτυχία της επιχείρησης τους. 

Τα εξειδικευµένα πληροφοριακά συστήµατα έχουν εξελιχθεί από αργές 

εφαρµογές που παράγουν λογιστικές  καταστάσεις στην δεκαετία του ‘80 σε 

πολυδιάστατα  εργαλεία αναφορών, µε εργονοµικό σχεδιασµό. Είναι γεγονός 

ότι το πεδίο εφαρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων γίνεται όλο και πιο 

ευρύ.  

Σήµερα,  πολλοί είναι ακόµη εκείνοι που δεν γνωρίζουν την σηµασία της 

τεχνολογίας. Οι χρήστες δεν γνωρίζουν τις πολλές δυνατότητες που έχουν οι 

εφαρµογές. Τα διευθυντικά στελέχη δεν προχωρούν σε καινοτόµες 

τεχνολογικές λύσεις λόγω του κόστους απόκτησης τους. Μία επιχείρηση 
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όµως, για να µπορέσει να αντεπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισµό επιβάλλεται 

να διατηρεί τα προϊόντα της πάντα ανταγωνιστικά. Μία προϋπόθεση για να  

διατηρηθούν τα προϊόντα ανταγωνιστικά είναι η επιχειρηµατικότητα. Ένα από 

τα ισχυρότερα µέσα που οδηγεί στη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας είναι τα 

πληροφοριακά συστήµατα.  

Στην παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι υπάρχει µία σύγχυση των 

χρηστών για τις δυνατότητες των εφαρµογών που χρησιµοποιούν. Γεγονός 

που αποδεικνύουν οι αντικρουόµενες πολλές φορές απαντήσεις που δίνονταν  

στα ερωτηµατολόγια. Σε µία αγορά όπου υπάρχουν πλήθος πληροφοριακών 

εργαλείων είναι µεγάλη αδυναµία να µην γνωρίζει ο χρήστης τι µπορεί να 

απαιτήσει τεχνολογικά. Επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουν οι χρήστες την  

ανάγκη της κατάρτισης τους σε θέµατα τεχνολογίας. Υπάρχουν πολλές  

επιλογές πληροφοριακών συστηµάτων που επιτελούν την ίδια εργασία. Ο 

χρήστης επιβάλλεται να µπορεί να διακρίνει τις δυνατότητες του κάθε 

προγράµµατος και να επιλέγει το καλύτερο και όχι την εφαρµογή της εταιρείας 

που διαθέτει τον πιο επιδέξιο πωλητή.  

Ακόµη, διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων µεταβάλλονται 

καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο αλλάζει. Άρα η επιµόρφωση των υπευθύνων 

πρέπει να είναι συνεχής και οι γνώσεις τους να µην απαξιώνονται. Πολλές 

φορές ,οι εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού εφησυχάζονται στη άγνοια ή στην  

έλλειψη απαίτησης των επιχειρήσεων για περισσότερο ολοκληρωµένα 

προγράµµατα όσον αφορά τις λειτουργίες τους. 

‘Ενα πληροφοριακό σύστηµα επιβάλλεται να διασφαλίζει την µακροβιότητα 

µίας επιχείρηση. Οι υγιείς οικονοµικές  καταστάσεις µίας επιχείρησης, η 

ακριβής µεταφορά των δεδοµένων από το γενικό καθολικό στην γενική 

εκµετάλλευση, η σύνταξη του ισολογισµού και του προσαρτήµατος,  για να 

αντικατοπτρίζουν την πραγµατική οικονοµική εικόνα µίας επιχείρησης, 

προϋποτίθεται η αυτοµατοποιηµένη µεταφορά των υπολοίπων των 

λογαριασµών. Έτσι, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα  της σκόπιµη αλλοίωσης  

από εξωτερική παρεµβολή ή ακόµη και του ανθρώπινου λάθους.  

Από την άλλη πλευρά, µία «µηχανογραφηµένη»οικονοµοτεχνική µελέτη  

είναι αποτέλεσµα πολλών εφαρµογών που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό 

ώστε να προκύψει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αυτές οι εφαρµογές επιβάλλεται 

να επισηµανθεί ότι δεν είναι σχεδιασµένες για την συγκεκριµένη ανάγκη. Έτσι 
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πολύ συχνά οι αναγνώστες και κυρίως οι ελεγκτές των µελετών έχουν στην 

διάθεση τους υπερβολικά πολλές πληροφορίες ή πολλές φορές άχρηστες 

πληροφορίες καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την απόφαση τους για έγκριση ή 

απόρριψη της µελέτης – χρηµατοδότησης. Η δηµιουργία µίας µελέτης είναι 

ένα σηµαντικός οδηγός  για την χάραξη των επόµενων στρατηγικών 

κινήσεων. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση οικονοµοτεχνικής µελέτης είναι 

απαραίτητη κυρίως  για επιχειρηµατικά δάνεια, και επιδοτήσεις της 

ευρωπαϊκής ένωσης µέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης.  Η διείσδυση 

της τεχνολογίας στις λειτουργίες µίας επιχείρησης έχει πλέον καταστεί 

απαραίτητη σε επίπεδα ευχρηστίας και λειτουργικότητας και είναι αναγκαία για 

όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου και µελέτης. 

  

7.5 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα  

 Η σχέση µεταξύ της φορολογικής και της χρηµατοοικονοµικής 

λογιστικής είναι σχεδόν ταυτισµένη. Για τον λόγο αυτό, οι χρηµατοοικονοµικές 

στατιστικές αναλύσεις των οικονοµοτεχνικών µελετών δεν θα µπορούν να 

είναι ανεξάρτητες από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς η ύπαρξη 

έντονου ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις είναι τέτοια που απαιτεί ενοποιηµένα 

Πληροφοριακά Συστήµατα. Έτσι, το επιχειρηµατικό όφελος θα ήταν 

µεγαλύτερο εάν ένα Πληροφοριακό Σύστηµα κάλυπτε τόσο τις ανάγκες για την 

εξαγωγή χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όσο και αυτές για την σύνταξη 

µίας πλήρους οικονοµικής µελέτης. 

 Επιπρόσθετα, για πρακτικούς λόγους η παραπάνω ενοποίηση κρίνεται 

απαραίτητη, καθώς µειώνεται η πιθανότητα πραγµατοποίησης λαθών από 

των µελετητή. Ο συντάκτης της µελέτης διασφαλίζεται περισσότερο καθώς 

ελαχιστοποιείται  η πιθανότητα λανθασµένης µεταφοράς  των οικονοµικών 

δεδοµένων από το λογιστικό πακέτο στο στατιστικό. Η αυτοµατοποιηµένες 

διαδικασίες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήµατα εγγυώνται και την 

χρησιµοποίηση των κατάλληλων λογαριασµών αλλά και των κατάλληλων 

µεθόδων για την  σύνταξη του οικονοµικού µέρος µία µελέτης. 

 Κατά συνέπεια, υπάρχει έλλειψη ολοκληρωµένων λύσεων στις 

υπάρχουσες προτάσεις των χρηµατοοικονοµικών πακέτων. Το σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί ένα ενοποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα 

που θα παράγει τόσο οικονοµικές καταστάσεις όσο και  αριθµοδείκτες που σε 
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συνδυασµό µε τις στατιστικές αναλύσεις επιβάλλεται να περιέχονται στις 

οικονοµοτεχνικές µελέτες. Οι εταιρείες παραγωγής λογισµικού όφειλαν είδη να 

είχαν προχωρήσει στην ανάπτυξη µίας τέτοιας εφαρµογής που είτε θα 

προσαρτηθεί στο λογιστικό κοµµάτι είτε θα υπάρξει µία εξολοκλήρου νέα 

εφαρµογή.  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ  2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά χρήσ. 

  ΤΕΛΙΚΟΣ 2006   ΤΕΛ 2006 

 
Αξία 

κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. 
αξία   

      Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      Ι.Κεφάλαιο (µετοχικο, κλπ) 230000  

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις        

4. Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός 
µηχανολογικός εξοπλισµός 17151,11 2572,67 14578,44 

 
  

5. Μεταφορικά µέσα 24625,01 3693,75 20931,26    

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1732,67 346,45 1386,22 V.Αποτέλεσµα εις νέο   

 43508,79 6612,87 36895,92 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο   

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 43508,79 6612,87 36895,92 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -150448,46 

      3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -148179,78 

Σύνολο παγίου Ενεργητικού  36895,92  -298628,24 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

       -68628,24 

ΙΙ.Απαιτησεις      Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α   

1. Πελάτες    170480,63 2.Λοιπές προβλέψεις 2221,56 

Πελάτες 170480,63      2221,56 

11. Χρεώστες διάφοροι    40742,8 Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ   

   211223,43    

      ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

ΙV. ∆ιαθέσιµα      1. Προµηθευτές 219535,23 

1.Ταµείο    66573,5 5. Υποχρεώσεις από φόρους  τέλη 122807,2 

   66573,5 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 31033,64 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  277796,93 11. Πιστωτές διάφοροι 7723,46 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       381099,53 

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων       381099,53 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 314692,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 314692,85 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 Ποσά κλειόµενης χρήσεως  Ποσά χρήσ.  
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2006  ΤΕΛ 2006  
       
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ      Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -150448,46  
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)    872632,36 Σύνολο -150448,46  
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 872632,36     
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης      ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ -150448,46  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης           
Σύνολο 872632,36      
ΜΕΙΟΝ:         
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  634649,23      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 634649,23        
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως  373588,31 1008237,54    
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -135605,18    
ΠΛΕΟΝ(ή µείον):         
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  395,36      
   395,36    
Μείον:         
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 104,08        
   291,28    
Ολικά αποτελάσµατα εκµετέλλευσης -135313,9    
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         
ΠΛΕΟΝ(ή µείον):         
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  7064,29      
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων  461,41      
   7525,7    
Μείον:         
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 16047,39   16047,39    
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα -143835,59    
ΜΕΙΟΝ:         
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων  6612,87 6612,87    
       
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -150448,46    
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TΗΣ «  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β » 

ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 

καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για 

την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 

διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.  

∆εν έγινε 

β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της 

δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτε-

λέσµατα χρήσεως». 

 

∆εν έγινε 
 

γ. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σµό στοιχείου 

σχετιζοµένου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
δ. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των 

λογ/σµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
ε. Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που 

αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

∆εν έγινε 
στ. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως 

για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 

κλεισµένης χρήσεως. 

∆εν χρειάστηκε να γίνουν 
ζ. Άρθρο 43β παρ. 2: Ισοτιµία δραχµής - ECU στην περίπτωση που οι ετή-

σιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν και σε ECU. 

∆ηµοσιεύθηκαν µόνο σε €             

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

α. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατα-

στάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 

(Βλέπε συνηµµένο πίνακα Μεταβολών Παγίων) 
β. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των 

συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την 

πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή 

πιστώσεων χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά 
γ. Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 
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∆εν σχηµατίσθηκαν 
δ. Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξό-

δων εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση  
-............................                                 €.    ................ 
-...........                                                  »      ................        

                                            Σύνολο                       ................        
 

στ. Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των 

κονδυλίων « Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 

βίοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».           

Α) Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως                                
-......................                                                         €    ................     
-...........................                                           »       ................ 

                                            Σύνολο                              ................ 
Β) Παραχωρήσεις και ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας  

 -....................................                        €.    ................ 

 -........................                                     »       ................ 

                                            Σύνολο                              ................ 

Παρ. 4. Συµετοχές. 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρή-

σεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 

        ΜΕΤΟΧ.       ΠΟΣΟΣΤΟ       ΑΞΙΑ        ΣΥΝΟΛΟ Ι∆. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ       Ε∆ΡΑ         ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΣΥΜ/ΤΟΧΗΣ   ΚΤΗΣΕΩΣ    ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

.......ΑΕΒΕ                 .............        ........     .............    ................. 

..........ΑΕ                    .............       .......     .............    ................. 

..........ΑΕ               .............        ........    .............    ................. 

β. Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. β: Συµµετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων (π.χ. Οµόρρυθµες, Ετερόρρυθµες Εταιρείες) µε ποσοστό 100% 

(απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι). 

γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών κατα-

στάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

Συντάσσονται ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συµπεριλαµβάνουν 

τις κάτωθι εταιρίες: 

 

1)..............              Ε∆ΡΑ ....... ΑΡ. Μ.Α.Ε ...../.../.../.. 
2)..............                 »    ........     »        ..../.../.../.. 

Παρ. 5. Αποθέµατα 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά περέκκλιση 

από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελα-

φρύνσεων. 

∆εν έγινε παρέκκλιση 
β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων 

στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. ∆εν υπάρχουν 
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Παρ. 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

α. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογ/σµού «Λοιπές προβλέ-

ψεις», αν το ποσόν του είναι σηµαντικό. 

Περιλαµβάνει: α) Προβλέψεις για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων του 

άρθρου 10  

του Ν. 2065/92                                            €  ............................. 

β) Προβλέψεις πιστωτικού Σ/∆                        € ......................... 

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις 

κ.λπ. που δεν εµφανίζονται στους λογ/σµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής 

ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επι-

χειρήσεις. 

∆εν υπάρχουν 
γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων 

και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και 

των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 

προβλέψεις. 

∆εν υπάρχουν                       
δ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: Μακρ/σµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
α) Οµολογιακά ∆άνεια από: 
1. .......................................           €.    ............... 
            ΣΥΝΟΛΟ                                     .................... 
 
β) Οµολογιακό ∆άνειο από .........              €.   ......... 
ε. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες 

ασφάλειες. 

- Για ασφάλεια Τραπεζικών ∆ανείων ύψους €. ………. που εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό, έχουν εγγραφεί οι κάτωθι προσηµειώσεις και υποθήκες:                                   

1. ΥΠΕΡ  ..................                      €.      .................. 

2.  >>    ..................                   »          .................. 

Για ασφάλεια διαφόρων προς τρίτους που απεικονίζονται στον ισολογισµό 

έχουν εγγραφεί οι κάτωθι προσηµειώσεις και υποθήκες: 

1. ΥΠΕΡ   .........                                  €.        ......... 
2.   »      .........      .                       »             ......... 
 
Παρ. 7 Μεταβατικοί λογαριασµοί 

- Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογ/σµών 

« Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και« Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα». 

1. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 
α) Ενοίκια                                                €.    ......... 
β) ∆εδουλευµένοι τόκοι καταθέσεων  

και εντόκων Γραµµ. ∆ηµοσίου                          ......... 

γ) Επιδοτήσεις .........                                     ......... 

Σύνολο                                                                 ......... 

2. Έξοδα χρήσης δουλευµένα 
α) ∆ιάφορες δαπάνες χρήσης               €.     ……… 
(∆ΕΗ-Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΟΤΕ κ.λπ).  
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β) Ειδικά έξοδα εξαγωγών                           ......... 

γ) ∆εδουλευµένοι τόκοι ∆ανείων                   …………          ΣΥΝΟΛΟ ……….                                                   

Παρ. 8. Λογαριασµοί Τάξεως   

- Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σµών τάξεως, στην έκταση που δεν 

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης παρ. 10 

«Λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών» €. ......... 

Ο Λογ/σµός αφορά χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές Τραπεζών από την 

Εταιρεία. 

Παρ. 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

-Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγή-

θηκαν από την Εταιρεία. 

(Βλέπε σχετικά παρ. 7ε του παρόντος προσαρτήµατος). 

Παρ. 10. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοίκησης και 

διεύθυνσης της εταιρείας. 

Αµοιβές µελών διαχειριστών                €.          ......... 

Αµοιβές διευθυντών                            »            ......... 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις                      »            ......... 

                                         Σύνολο                  ......... 

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή ανα-

λήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση µέλη οργάνων 

διοικήσεων και διεύθυνσης της εταιρείας. 

∆εν υπάρχουν 
 

γ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 

όργανα διοίκησης (µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων και διαχειριστές).  

∆εν υπάρχουν 

Παρ. 11. Αποτέλεσµα χρήσεως 

α. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δρα-

στηριότητας και γεωργικές αγορές.  

(Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 

εδάφιο α'). 

 

 

β. Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος 

τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται 

το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι 

αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
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(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα                                             22 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες 

- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπ. άτοµα         

- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα                                              

Σύνολο ατόµων                                                                       22 

(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 

-Μισθοί                                                                         €.  400.745,26 

- Κοινωνικές επιβαρ. και βοηθήµατα                                     »    

.................. 

                                                                    Σύνολο            400.745,26 

γ  Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων 

εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογ/σµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και 

«έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογ/σµών «έκτακτες ζηµίες» και 

«έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43 

παρ. 1-ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογ/σµούς 81.02 και 

81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

-Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις           €.     4.523,43 

-Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλ. Ταµείων           »       4.459,67 

-Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές                             »   ......... 

-ΦΠΑ Αυτοπαραδόσεων                                   »       ......... 

-Πρόστιµα Φορτηγών Αυτοκινήτων                    »       ......... 

-∆ικαστικές αποζηµιώσεις                                 »       ......... 

-ΦΠΑ PRORATA                                              »     ......... 

-Καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών                    »     ......... 

                                                               Σύνολο      »     8.983,10 

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

-Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές                          €.    ......... 

-Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις 

παγίων επενδύσεων                                       »     .........  

-Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις                            »       ......... 

- Έσοδα εξ αβαριών                                       »        ......... 

 Σύνολο                                                             ......... 

 

3. Έκτακτα κέρδη                                        

-Κέρδη από εκποίηση ακινήτων                      €.   ......... 

-Λοιπά έκτακτα κέρδη                                   »      .........                                                             

                                                   Σύνολο   »     ......... 

4. Έκτακτες Ζηµίες                                     €.   ......... 

-Ζηµίες από ανεπίδεκτες εισπρ. απαιτήσεις        »      ......... 
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- Λοιπές έκτακτες ζηµίες                                       ......... 

                                                   Σύνολο        ......... 

 

δ. Άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. β: Ανάλυση των λογ/σµών « Έσοδα προηγου-

µένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων» και « Έξοδα 

προηγουµένων χρήσεων». 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 

-Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις       €.        ......... 

 

-Φόροι - Τέλη προηγουµένων χρήσεων          »     ......... 

-Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεως                       »     461,41 

                                                 Σύνολο   461,41               

 

ε. Άρθρο 42α παρ. εδάφ. ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαι-

τούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά. 

∆εν υπάρχουν 

στ. Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 

κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης 

των µετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 

περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης της 

εταιρείας. 

∆εν υπάρχουν 

 

.................,................. 
 

 
ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

...............................................................  

 ............................................ 

Α.∆.Τ.......................                       Α.∆.Τ...............                                    

Α.∆.Τ............... 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β(∆.Ε.Β) 
 
 
Ε∆ΡΑ 

Έδρα της επιχείρησης είναι ο ∆ήµος Β 
 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της επιχείρησης είναι 30 χρόνια από την σύσταση της, ήτοι  
από 31/8/1994 
 
ΣΚΟΠΟΣ 

Η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που βοηθούν στο έργο της 
∆ηµοτικής αρχής µε στόχο την εξυπηρέτηση των δηµοτών και την προσφορά 
υπηρεσιών στους κατοίκους του ∆ήµου Βασιλικών 
 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

Η επιχείρηση διοικείται από 9µελές συµβούλιο. Η διάρκεια του είναι 
2ετής. Τα µέλη του ∆/κού Συµβουλίου ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Βασιλικών .Κατά τα άλλα ισχύουν όσα ορίζονται στο ∆ηµοτικό & 
Κοινοτικό Κώδικα και συγκεκριµένα στα άρθρα 254 έως 270. 
 
Κατά τα άλλα ισχύουν όσα , 
 
ορίζονται στην 30670/9-8-1994 (ΦΕΚ8/Β/31-8-1994) απόφαση του Νοµάρχη 
Θεσσαλονίκης περί της σύστασης αµιγούς κοινοτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία << Κοινοτική Επιχείρηση Κοινωνικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Βασιλικών>> ,όπως αυτή τροποποιήθηκε 17116/11-6-1999 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περ/ας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1450/Β/1999), όπως 
αυτή τροποποίηθηκε µε την 33990/29-8-2003 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Κεντρικής Μακεδονίας( ΦΕΚ1348/19-9-2003), την 45360/05 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1578/15-11-
05), την 54283/06 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 228/20-02-06) 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Το διοικητικό Συµβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που 
αφορούν την επιχείρηση, εκτός από τις περιπτώσεις που αρµόδιο είναι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στέλνει όλες τις αποφάσεις χωρίς 
καθυστέρηση στο ∆ήµο Βασιλικών. 
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∆ΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
 
Η επιχείρηση διαλύεται 

 
1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου, µε την απόλυτη πλειοψηφία 
των µελών του και απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

2. Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης 
3. Σε περίπτωση πτώχευσης 

 
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της εταιρίας, η εκκαθάριση 

γίνεται από τους εκκαθαριστές που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, εισπράττονται 

οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, εξοφλούνται τα χρέη και το 
υπόλοιπο που αποµένει περιέρχεται στο ∆ήµο Βασιλικών. 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

� Η διαχείριση της επιχείρησης γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο 
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την 
υπόλοιπη ∆ηµοτική Επιχείρηση . 

� Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης της επιχείρησης συµπίπτει µε το 
ηµερολογιακό έτος. 

 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
 
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο αν αφορούν: 
 

� Την ψήφιση του προϋπολογισµού της επιχείρησης  
� Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε 
εµπράγµατο δικαίωµα  

� Την διάθεση των καθαρών κερδών 
� Την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην συστατική πράξη και τις µετέπειτα 

τροποποιήσεις αυτής, οι οποίες  αναφέρονται στην παράγραφο «Α. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ», οι σκοποί της ∆ηµοτικής Επιχείρησης  Β είναι οι ακόλουθοι:  
 
1) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική και 

πολιτιστική αναβάθµιση Β 
2) Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η υλοποίηση έργων υποδοµής και ανωδοµής 

που συµβάλλουν στην οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων 
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οικονοµικής ,κοινωνικής, αθλητικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης του ∆ήµου. 

3) Η προβολή και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών στον πρωτογενή, 
δευτερογενή τοµέα . 

4) Η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της γεωργίας, δασοπονίας, 
κτηνοτροφίας. Αξιοποίηση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής. 

5) Ο έλεγχος ,η συντήρηση και γενικά η διαχείριση των αρδευτικών δικτύων 
του ∆ήµου και των φυσικών πόρων αυτού 

6) Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που έχουν κοινωνικό ή 
Πολιτιστικό χαρακτήρα. 

7) Η καταγραφή ,η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση της ∆ηµοτικής   
Περιουσίας 

8) Η οργάνωση ,λειτουργία .συντήρηση και καθαριότητα κοιµητηρίων . 
9) Η καταµέτρηση ωρολογίων ύδρευσης και η συντήρηση Φ.Ο.Π.  
10) Η φύλαξη και προστασία δηµοτικών κτηρίων και Κοινόχρηστων χώρων 
11) Η δηµιουργία ,συντήρηση διαχείριση και εκµετάλλευση πάρκων ,χώρων 

αναψυχής και ταµιευτηρίων (φραγµάτων) 
12) Η εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κτηρίων ,οδών ,ακάλυπτων 

κοινόχρηστων χώρων ,ρεµάτων και η συστηµατική αποκοµιδή 
διάσπαρτων σκουπιδιών και µπαζών εντός και εκτός οικισµών του 
∆ήµου. 

13) Η οργάνωση ,λειτουργία ,συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη του 
µηχανογραφικού συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου . 

14) Η εκτέλεση µεταφοράς µαθητών ,σπουδαστών ,σχολείων ,παιδικών 
σταθµών καθώς και η µεταφορά πολιτών που συναλλάσσονται ή έχουν 
σχέση µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και η επικοινωνία µεταξύ των 
δηµοτικών διαµερισµάτων και έδρας. 

15) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση βρεφονηπιακών –
παιδικών σταθµών ολοκληρωµένης φροντίδας .Η ίδρυση ,οργάνωση 
,λειτουργία και διαχείριση Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Π.Α.Π.) 

16) Η δηµιουργία και λειτουργία Γραφείου τελετών και λοιπών κοινωνικών 
εκδηλώσεων. 

17) Η εκπόνηση µελετών .Η κατασκευή τεχνικών έργων . Η εκτέλεση 
ηλεκτρολογικών, οικοδοµικών ,µηχανολογικών και πάσης φύσεως 
εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των τεχνικών έργων –
καθώς και η εκτέλεση εργασιών για την προστασία του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος. 

18) Η διοργάνωση τοπικών πολιτιστικών - αθλητικών και λοιπών 
εκδηλώσεων .Η οργάνωση λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση 
αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 

19) Η πληροφόρηση και ενηµέρωση των κατοίκων και η παροχή συµβουλών 
στα ζητήµατα που τους αφορούν. Η έκδοση εφηµερίδας, περιοδικών 
εντύπων, το περιοδικό του ∆ήµου Βασιλικών αλλά και παντός άλλου 
εντύπου και µέσου για την επίτευξη επικοινωνίας µεταξύ ∆ήµου 
βασιλικών και πολιτών 

20) Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη, την υγεία  –πρόνοια 
,την εκπαίδευση και ψυχαγωγία, την µόρφωση ευρύτερα, την προώθηση 
της απασχόλησης, την κατάρτιση, την ισότητα, τα δικαιώµατα της 
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γυναίκας, των παιδιών, των ηλικιωµένων ατόµων, των µειονοτήτων, των 
οικονοµικών µεταναστών, την προστασία του καταναλωτή πολίτη. 

21) Η υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων ανάπτυξης, 
εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κάθε µορφής κοινωνικής πολιτικής για 
τους κατοίκους της περιοχής, 

22) Η µίσθωση οχηµάτων για µεταφορές γενικά και µηχανηµάτων για 
εκχιονισµό των δρόµων και βελτίωση της οδοποιίας όπως και 
συντήρησης αποχετευτικών δικτύων του ∆ήµου. 

23) Η παρακολούθηση και καταγραφή των χρηστών της ∆ηµοτικής 
Περιουσίας στο επίπεδο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του ∆ήµου µε 
σκοπό τον προσδιορισµό του µεγέθους της χρήσης και την παροχή 
στοιχείων στο ∆ήµο για την αξιοποίηση τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις . 

24) Η αποθήκευση και εµπορία αερίων και υγρών καυσίµων και λιπαντικών. 
25) Η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτοδύναµης ή σε 

συνεργασία µε άλλα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 
∆ικαίου µε σκοπό την ανάπτυξη του ∆ήµου σε όλα τα επίπεδα. 

26) Η λειτουργία δηµοτικής Συγκοινωνίας  
27)  Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (όπως συµµετοχή στο Πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» 
 
 
∆. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΒ 
 

Το κεφάλαιο που διατέθηκε στην επιχείρηση ήταν 
11.000.000δρχ.(αρχικό κεφάλαιο) στο οποίο προστέθηκαν άλλα 
5.000.000δρχ. µε την δεύτερη τροποποίησή της συστατικής πράξης,  δηλαδή 
συνολικά 16.000.000δρχ ή € 46.955,24. Με την Τρίτη τροποποίηση της 
συστατικής πράξης αυξήθηκε το κεφάλαιο της ∆ΕΒ κατά € 103.044,76 και 
ανήλθε στα € 150.000,00. Με την τέταρτη τροποποίηση της συστατικής 
πράξης αυξήθηκε το κεφάλαιο της ∆ΕΒ σε € 230.000,00.  
 
 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Β παρουσιάζει σήµερα µια έντονη και πολυποίκιλη 

δραστηριότητα που ξεκίνησε το έτος 2004 και συνεχίζει µε πιο έντονους 
ρυθµούς τα επόµενα έτη 2005, 2006 και το πρώτο εξάµηνο του 2007.  
 
� Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το έτος 2004 η ∆ΕΒ εντάχθηκε συνολικά στα 
παρακάτω προγράµµατα του ΟΑΕ∆ : 

 
 

� Απασχόληση Ανέργων Ατόµων Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων 
σύµφωνα µε την υπ. Αριθµ. 1503/12-12-2003 Υπουργική απόφαση 
µε αριθµ. Πρωτ. Τελικής έγκρισης ΟΑΕ∆ 751/7-4-2004, στο οποίο 
απασχολήθηκε ένα άτοµο(οικονοµολόγος).  

 
� Απασχόληση ανέργων ΝΘΕ(2004) σύµφωνα µε την υπ. Αριθµ. 

33389/13-1-2004 κοινή Υπουργική απόφαση µε αριθµ. Πρωτ. 
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Τελική εγκριτική απόφαση ΟΑΕ∆ Θες/νίκης 8910/4-6-2004 
απασχολήθηκαν δύο άτοµα (εργάτης, χειριστής µηχ/των)  

 
� Απασχόληση ανέργων σύµφωνα µε την υπ. Αριθµ. Υπουργ. 
Απόφαση 13589/18-12-2002 Αριθµ. Πρωτ. Εγκριτικής απόφασης 
ΟΑΕ∆ Θες/νίκης: 12361/5-12-2003 απασχολήθηκαν  δύο άτοµα 
(Βοηθός Λογιστή & εργάτης). 

 
� Απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον 
σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2434/96 & της απόφασης 
του ∆.Σ. ΟΑΕ∆ 570/1-4-98 απασχολήθηκαν δύο άτοµα (τεχνίτης 
οικοδόµος και καθαρίστρια) 

 
� Επιπρόσθετα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Κεντρικής Μακεδονίας µε την αριθµ. πρωτ. εγκριτική απόφαση 1578/18-
02-2004 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Βοήθεια στο Σπίτι» στον 
∆ήµο Βασιλικών (κοινωνική λειτουργός, νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθός 
2 άτοµα) 

 
 
Κατά το έτος 2005 εντάχθηκε στα παρακάτω προγράµµατα:  
 
� Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας «Βοήθεια 
στο Σπίτι» στο ∆.∆. Περιστεράς µε την αριθµ. πρωτ.  εγκριτική απόφαση 
672/27-01-2005 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (οικογενειακοί – 
οικιακοί βοηθοί 2 άτοµα, νοσηλεύτρια 1 άτοµο) 

 
� Πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ απασχόλησης ανέργων στο τοµέα του φυσικού 
περιβάλλοντος µε την υπ. αριθµ. υπουργ. απόφαση 3219/14-01-2005 και 
την αρ. πρωτ. εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕ∆ Θεσ/νικης 4754/24-06-05 
(εργάτης, υπάλληλος γραφείου µε πλήρη απασχόληση (5 άτοµα) και οι 
αντίστοιχες ειδικότητες µε µερική απασχόληση (3 άτοµα).  

 
 
Τα στοιχεία του Ισολογισµού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης διαχειριστικής 

περιόδου 2006 µε 31/12/2006 παρουσιάζονται ως εξής: 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία 

Μηχανήµατα   17.151,11 2.572,65 14.578,46 
Μεταφορικά µέσα                    24.625,01 3.693,71 20.000,01 
Έπιπλα κ λοιπ εξοπλ                  1.732,67 346,51 4.910,93 
 
Συν.ακινητοποιήσεων 43.508,79 6.612,87 36.895,92 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.895,92 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  
Πελάτες       170.480,63 
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Χρεώστες διάφοροι                                                                                    77.524,31 
Ταµείο 26.203,78 
 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού                                           274.208,72 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 223,79 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 311.328,43 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Κεφάλαιο καταβεβληµένο 230.000,00 
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -206.938,24 
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -146.543,81 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -123.482,05 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ  
Λοιπές προβλέψεις  
 
 
 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

Προµηθευτές 219.535,23 
Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη                                                                            152.648,12 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί      59.575,68 
Πιστωτές διάφοροι          829,89 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 432.588,92 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 311.328,43 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ  (2004-2005-2006) 
 

Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσµατα των τριών (3) 
προηγούµενων χρήσεων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Β. Ως µικτή επιχείρηση 
περιέχει ένα ευρύ φάσµα τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών χαρακτηριστικών. 
Ο δηµόσιος χαρακτήρας εστιάζεται στο γεγονός ότι πρωταρχικό ρόλο έχει η 
εξυπηρέτηση των δηµοτών και η προσφορά υπηρεσιών στους κατοίκους του 
∆ήµου Β µε αποτέλεσµα το κόστος αυτών να µην λαµβάνεται πάντοτε υπόψη. 
Από την άλλη ο ιδιωτικός χαρακτήρας της, της έχει προσδώσει τις 
φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιωτικών φορέων. Έτσι για παράδειγµα, η 
µηνιαία καταβολή του ΦΠΑ και η παρακράτηση 8% από τα ΝΠ∆∆, όπως ο 
δήµος που είναι ο σηµαντικότερος πελάτης µειώνουν την ρευστότητα της 
δηµοτικής επιχείρησης. Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η 
αναγκαιότητα κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζεται αυξηµένη.        
 

∆ιαχειριστική περίοδο 2004 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
 
Πωλήσεις υπηρεσιών                           293.152,58 
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα 45.679,84 
Έσοδα κεφαλαίων 174,71 
Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρης. Προβλ.εκµ. 0,01 
ΣΥΝΟΛΟ 339.007,17 

ΕΞΟ∆Α  
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 143.233,94 
Αµοιβές-Έξοδα τρίτων        87.006,31                                                                           
Παροχές τρίτων 2.834,52 
Φόροι-Τέλη 352,07 
∆ιάφορα έξοδα 188.645,55 
Τόκοι & συναφή έξοδα 33,49 
Αποσβέσεις 4.600,76 
ΣΥΝΟΛΟ 426.706,64 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) 87.699,50 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  
Μικτό αποτέλεσµα (Ζηµίες) 87.699,50 
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 461,88 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 12.470,46 
Προβλέψεις 2.221,56 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 102.853,40 
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∆ιαχειριστική περίοδο 2005 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 903.286,52 
Μικτά αποτελέσµατα 903.286,52 
Σύνολο 903.286,52 
 
ΜΕΙΟΝ 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 465.086,39 
Έξοδα λειτουργίας ερευνών 420.041,23 
 
 
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 18.158,90 
 
ΠΛΕΟΝ 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 213,34 
ΜΕΙΟΝ  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 87,41 
 
 
Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 18284,83 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΜΕΙΟΝ 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 6.369,78 
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα 12.632,72 
 
ΜΕΙΟΝ 
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων 10.996,75 
 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.635,97 
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∆ιαχειριστική περίοδο 2006 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 872.632,36 
Μικτά αποτελέσµατα 872.632,36 
Σύνολο 872.632,36 
 
ΜΕΙΟΝ 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 634.649,23 
Έξοδα λειτουργίας ερευνών 373.588,31 
 
 
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -135.605,18 
 
 
ΠΛΕΟΝ 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 395,36 
ΜΕΙΟΝ  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 104,08 
 
 
Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -135.313,90 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΜΕΙΟΝ 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 8.983,10 
ΠΛΕΟΝ  
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 461,41 
 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα -143.835,59 
 
ΜΕΙΟΝ 
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων 6.612,87 
 
 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -150.448,46 
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ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 

Η ∆ηµοτική επιχείρηση Β έχει πλέον ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων το 
οποίο και επεκτείνεται σε πολλούς τοµείς (πολιτιστικό – καθαριότητας – συντήρησης 
πράσινου – παροχής υπηρεσιών διοικητικού οικονοµικού περιεχοµένου – 
εκµετάλλευση υπαίθριας διαφήµισης κ.λ.π.) µε κύριο όµως άξονα δραστηριοτήτων το 
τεχνικό τµήµα καθώς από το 2004 η ∆ΕΒ είναι πλέον και εργοληπτική επιχείρηση και 
αναλαµβάνει και εκτελεί δηµόσια έργα. 
 
Προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι-σκοποί της ∆ΕΒ και να επεκταθεί η 
επιχείρηση και σε άλλα αντικείµενα δράσης απαιτείται να ληφθούν τα εξής µέτρα: 
 

1. Επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό – προµήθεια νέου µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθώς και αυτοκινήτων για την εκτέλεση των τεχνικών έργων και την 
δηµιουργία υποδοµών που θα συνδράµουν στην αποτελεσµατικότερη 
απόδοση του τεχνικού τµήµατος της ∆ΕΒ και των υπηρεσιών πρασίνου – 
καθαριότητας και συγκεκριµένα,  
 
Προµήθεια  JCB 
Προµήθεια ηµιφορτηγού αυτοκινήτου 
Προµήθεια µικρού φορτηγού αυτοκινήτου 
 

2. ∆ηµιουργία νέων δραστηριοτήτων στην επιχείρηση 
∆ηµιουργία γραφείου τελετών και για τη λειτουργία αυτού  
 

3. Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων των ήδη παρεχοµένων υπηρεσιών 
Με σκοπό την ενίσχυση του νεοσύστατου Τεχνικού Τµήµατος: 
Πρόσληψη εργατοτεχνιτών, Υπευθύνου Εργοταξίου, υποµηχανικού καθώς και 
ειδικευµένου προσωπικού 
 
Ανάλογο των προγραµµάτων και υπηρεσιών που κάθε φορά αναλαµβάνει η 

∆ΕΒ πλήρη συνυφασµένων µε τους σκοπούς της όπως αυτές περιγράφηκαν στην 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της επιχείρησης και όπως αυτή δηµοσιεύτηκε  
στο ΦΕΚ 1348/19-9-2003 π.χ. εξειδικευµένες πρωτοβουλίες,  
Πρόσληψη Γεωλόγου, Γεωπόνου Τοπογράφου, Υπεύθυνο θεµάτων που αφορούν 
την πολεοδοµία κ.λ.π. 
 

Όλες αυτές οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν το εχέγγυο για 
την κοινωνικοοικονοµική και πολιτική ανάκαµψη του ∆ήµου Β καθώς και την 
κατεπέκταση βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών του ∆ήµου. 
 
 
Z. Τα προσδοκώµενα οικονοµικά αποτελέσµατα για τις χρήσεις της 
επόµενης τριετίας προβλέπονται να είναι: 
 

• Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο 
 
 
 
Πωλήσεις υπηρεσιών                                                        610.000 
Επιχορηγήσεις & ∆ιάφορα έσοδα                                     120.000 
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Έσοδα κεφαλαίων                                                                    120 
Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρήση Προβλ. Εκµ.                          100 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                          730.220 
 
 
ΕΞΟ∆Α 
 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού                                          250.000 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων                                                     50.000 
Παροχές τρίτων                                                                   10.000 
Φόροι τέλη                                                                             2.500 
∆ιάφορα έξοδα                                                                   350.000 
Τόκοι & συναφή έξοδα                                                               50 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                          662.550 
 
 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       (ΚΕΡ∆Η)                    67.670 
 
 
ΕΣΟ∆Α      733.220                                             
 
ΕΞΟ∆Α      662.550 
ΚΕΡ∆Η        67.670 
 
 
 
 
 

• Για την δεύτερη διαχειριστική περίοδο 
 
 
Πωλήσεις υπηρεσιών                                                           701.500 
Επιχορηγήσεις & ∆ιάφορα έσοδα                                        138.000 
Έσοδα κεφαλαίων                                                                       138 
Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρήση Προβλ. Εκµ.                             115 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                             839.753 
 
 
ΕΞΟ∆Α 
 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού                                             287.500 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων                                                        57.500 
Παροχές τρίτων                                                                      11.500 
Φόροι τέλη                                                                                2.875 
∆ιάφορα έξοδα                                                                     402.500 
Τόκοι & συναφή έξοδα                                                           57.05 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                            761.933,50  
 

733220
662550

67670
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ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      (ΚΕΡ∆Η)                       77.820,5 
 
 
ΕΣΟ∆Α      839.753,00 
ΕΞΟ∆Α      761.932,50       

                                         

839.753,00
761.932,50

 
 

• Για την Τρίτη διαχειριστική περίοδο  
 
Πωλήσεις υπηρεσιών                                                   806.725 
Επιχορηγήσεις & ∆ιάφορα έσοδα                                158.700 
Έσοδα κεφαλαίων                                                               158,7 
Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρήση Προβλ. Εκµ.                     132,25 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                     965.716,95 
 
ΕΞΟ∆Α 
 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού                                     330.625 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων                                                66.125 
Παροχές τρίτων                                                              13.225 
Φόροι τέλη                                                                       3.306,25 
∆ιάφορα έξοδα                                                              462.875 
Τόκοι & συναφή έξοδα                                                         66,125 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                     876.222,38 
     
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       (ΚΕΡ∆Η)                89.493,58 
 
ΕΣΟ∆Α      965.715,95 
ΕΞΟ∆Α      876.222,38                                                                    
 

 
 

```
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Ακολουθούν ο πίνακας προβλέψεων χρηµατοροών της επιχείρησης και ο πίνακας 
ορισµένων βασικών αριθµοδεικτών που πιστοποιούν  την ανάγκη χρηµατοδότησης. 

 
Η Συντάξασσα 

       Οικονοµολόγος ΠΕ 
      ΑΦΜ:  

                                        Αρ. Αδ. Ά Τάξης Φοροτεχνικού:  
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ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - CASH FLOW 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
Α' 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
07 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 
Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων 

34720 49360 50720 94640 123920 141280 142640 173280 176000 193360 194720 225360 

Πωλήσεις Προϊόντων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πελάτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπά Έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
∆άνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές Εισπροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Εισπράξεις Φόρων 6597 9378 9637 17982 23545 26843 27102 32923 33440 36738 36997 42818 

ΣΥΝΟΛO 41317 58738 60357 112622 147465 168123 169742 206203 209440 230098 231717 268178 

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
Α' 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
07 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 
Αγορές Εµπορευµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγορές Υλών 
Παραγωγής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γραµµάτια Πληρωτέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Προµηθευτές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σταθερά Έξοδα 75200 75200 80000 80000 82400 83600 89500 89500 101500 101500 107400 107400 

Μεταβλητά Έξοδα 35054 44207 53319 47693 48677 55379 62315 57113 63207 74385 58145 45510 

Φόροι Εισφορές 6597 9378 9637 17982 23545 26843 27102 32923 33440 36738 36997 42818 

Αγορές Παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπές Εκροές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
∆άνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛO 116850 128785 142956 145674 154621 165822 178916 179536 198147 212624 202541 195729 

CASH FLOW -75534 -70047 -82599 -33053 -7157 2301 -9175 26667 11293 17475 29175 72450 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

07 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

08 

Α' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

Γ' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 

∆' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

09 
∆ιαθέσιµα Αρχής 66574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Εισπράξεις 41317 58738 60357 112622 147465 168123 169742 206203 209440 230098 231717 268178 
Πληρωµές 116850 128785 142956 145674 154621 165822 178916 179536 198147 212624 202541 195729 
Κεφάλαιο Κίνησης Αρχής 0 8960 79070 162225 196417 204954 204093 214702 189544 179583 163370 135343 
Τόκοι Κεφαλαίου 
Κίνησης 

0 63 556 1140 1380 1440 1434 1509 1332 1262 1148 951 

Κεφάλαιο Κίνησης Τέλ 8960 79070 162225 196417 204954 204093 214702 189544 179583 163370 135343 63844 

∆ιάθεσιµα Τέλους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

8960 70047 82599 33053 7157 -2301 9175 -26667 -11293 -17475 -29175 -72450 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β 
        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ (1)  ΤΕΛΙ.2004( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2005( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2006( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ        

ΒΑΣΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  46,86  99,40  100,57  
(Κυκλοφορούν - Απόθεµα) / ηµερήσια έξοδα λειτ.        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  0,29  0,26  0,17  
∆ιαθέσιµα / Βραχυπρ. Υποχρ.        

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  -0,12  22,32  -0,26  
Καθαρά πάγια / Ταµιακή ροή        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  0,63  1,25  0,73  
Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσµες υποχρ.        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ  -35,09  0,24  -16,48  
Ταµιακή ροή  / Πωλήσεις (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  0,63  1,25  0,73  
(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεµα) / Βραχυπρ. υποχρ.        

        
        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ (2)  ΤΕΛΙ.2004( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2005( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2006( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  9,80  3,46  4,13  
Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  0,00  0,00  0,00  
Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα µέσα        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  3,24  3,60  2,93  
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  0,98  3,50  117,70  
Καθαρές Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  -9,23  13,65  -8,45  
Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  23,42  27,25  23,78  
Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια        

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  37,23  60,94  84,58  
(Απαιτήσεις * Ηµέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις        

        
        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ (3)  ΤΕΛΙ.2004( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2005( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2006( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ        

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  95,54  69,49  121,10  
∆ανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  0,00  0,00  0,00  
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  29,02  233,79  -555,31  
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (%)        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ  23,82  2,29  -1,86  
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παγίων        

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  329,24  29,72  -21,81  
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Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%)        
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  0,00  0,00  0,00  

Πάγια / Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις        
        
        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ (4)  ΤΕΛΙ.2004( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2005( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2006( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  -26,74  0,49  -50,87  
(καθ. Κέρδη + Χρηµ.έξοδα) / (Ίδια + Υποχρ.) (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  -113,57  0,58  -47,81  
Κέρδη µετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  -34,49  0,86  -2.029,26  
Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  0,00  0,00  -1.299,10  
Κέρδη προ χρηµατ. εξόδων / Χρηµατ. έξοδα        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  0,00  0,00  0,00  
Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ  1,29  1,74  39,89  
Αποδοτικότητα Ιδίων /  Απασχολ. Κεφαλαίων (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ  7,43  1,15  1,05  
Προβλέψεις Ζηµιών / Σύνολο Απαιτήσεων (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ  0,00  0,00  -1.299,10  
Κέρδη πρίν από τόκους και φόρους / Τόκοι        

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  -35,09  0,24  -17,24  
Κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις (%)        

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  100,00  100,00  100,00  
(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%)        

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  -96,83  3,93  -45,41  
Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%)        

        
        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ (5)  ΤΕΛΙ.2004( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2005( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2006( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  0,00  0,00  0,00  
Σύνολο αµοιβών / Αριθµός απασχολουµένων        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ(ΕΞΙΣΩΣΗ Du Pont)  -198,45  -81,31  -43,12  
(Κυκλοφορία ενεργ.)*(Λειτ. κέρδη / Πωλήσεις) ( %         

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ  0,00  0,00  15,20  
Αποσβέσεις Χρήσεως / Πάγια προ Αποσβέσεων (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  0,00  0,00  0,76  
Αποσβέσεις Χρήσεως / Πωλήσεις Καθαρές (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  145,56  134,14  115,54  
Λειτουργικά Έξοδα / Πωλήσεις Καθαρές (%)        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

0,00  0,00  0,00  

Καθαρά κέρδη / Αµοιβές απασχολουµένων ( % )        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ  145,56  134,14  115,54  

Κόστος Λειτουργίας / Πωλήσεις Καθαρές (%)        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  -45,56  -34,14  -15,55  

Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις ( % )        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  0,00  0,00  0,00  

Καθαρά πάγια / Αριθµός απασχολουµένων        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  0,00  0,00  -0,77  

Συνολικές Αποσβέσεις / Μεταβολή ακαθαρ. παγίων        
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ (6)  ΤΕΛΙ.2004( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2005( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  ΤΕΛΙ.2006( ΤΙΜΗ )  ( ΣΧΟΛΙΑ )  
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  0,00  0,00  0,00  
Ταµιακή ροή ανά µετοχή / χρηµατ. τιµή µετοχής        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  0,00  0,00  0,00  
Σύνολο αποσβέσεων / Αριθµός µετοχών        

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ  0,00  0,00  0,00  
Σύνολο µερισµάτων / Καθαρά κέρδη        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ  0,00  0,00  0,00  
Ιδια κεφάλαια / Αριθµός µετοχών        

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧ  

0,00  0,00  0,00  

Εσωτερική / Χρηµατιστηριακή αξία µετοχής        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  0,00  0,00  0,00  

Καθαρά κέρδη χρήσεως / Σύνολο µερισµάτων        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  0,00  0,00  0,00  

Μέρισµα ανά µετοχή / τιµή στο χρηµατιστήριο        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  0,00  0,00  0,00  

Σύνολο µερισµάτων / Ιδια κεφάλαια        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  0,00  0,00  0,00  

(Καθαρά κέρδη+Αποσβέσεις) / Αριθµός µετοχών        
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  0,00  0,00  0,00  

Τιµή / κέρδη ανά µετοχή        
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ΜΕΡΟΣ ∆’ 
 
 

1.1 Παράρτηµα
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Ερωτηµατολόγιο 

 
1. ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 
 
21-25  26-30  31-35 36-ΑΝΩ 
 
2. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΕΩΝ  
 
Λυκειο   Ιεκ  Τει  Αει  Master 
 
3. ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ : 

 
Κεφαλαιο Altec    Γεν.Λογιστική Epsilon   

Academia Financial Γεν.Λογιστική   Αλλο ……………  

 

4. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 
 
Εως 3 4-6 7-9  10 – άνω 
 
5. ΣΧΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ  
 

Καθόλου Ικανοποιητική     Λίγο Ικανοποιητική   
Αρκετά Ικανοποιητική    Πολύ Ικανοποιητική   

 
6. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Καθόλου   Λίγο   Αρκετά          Πολύ  

 
7. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ(ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 

 
Καθόλου Ικανοποιητική     Λίγο Ικανοποιητική   
Αρκετά Ικανοποιητική    Πολύ Ικανοποιητική   
 
8. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 

∆ΕΙΚΤΩΝ/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 
Καθόλου Ικανοποιητική     Λίγο Ικανοποιητική   
Αρκετά Ικανοποιητική    Πολύ Ικανοποιητική   
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9. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
α.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
β.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 
γ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (φόρµα καταχώρησης)                            

 δ.∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(φόρµα καταχώρησης) 
ε.ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (πρότυπο) 
 

10. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ SUPPORT ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(Τηλ.Υποστήριξη, Σεµιναρια Χρησης κ.α) 

 
Καθόλου Ικανοποιητικός     Λίγο Ικανοποιητικός  
Αρκετά Ικανοποιητικός    Πολύ Ικανοποιητικός  
                                           
 

 
11. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

 
 
 
 
 
12. ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

 
 
 
 
 

13. ΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ 

∆ΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

14. ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ 

ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  
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Ερωτηµατολόγιο 

 

 

15. ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

 
21-25  26-30  31-35 36-ΑΝΩ 
 
16. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΕΩΝ  

 
Λυκειο   Ιεκ  Τει  Αει  Master 
 

17. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 
Οικονοµική Σχολή    

Πολυτεχνική Σχολή    

Συνδιασµός των παραπάνω   

Άλλο............................    

 
18. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ: 

 

Excel Microsoft    (παραλήψτε τις ερωτ. 5,6,7,8) 

Word Microsoft    (παραλήψτε τις ερωτ. 5,6,7,8) 

SPSS      (παραλήψτε τις ερωτ. 5,6,7,8) 

Αλλο εξειδικευµένο Λογισµικό   

Κανένα Λογισµικό    (παραλήψτε τις ερωτ. 5,6,7,8) 

 

19. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΗΚΕΙ 

 
_____________________________________________________________ 

 
6. ΣΧΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ  

 

Καθόλου Ικανοποιητική    Λίγο Ικανοποιητική   
      Αρκετά Ικανοποιητική             Πολύ Ικανοποιητική               

 
7. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Καθόλου   Λίγο   Αρκετά          Πολύ  
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8. ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    

    ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Ταχύτερος Χρόνος ∆ιεκπεραίωσης      

Ελαχιστοποίηση Πιθανότητας Υπολογιστικού Λάθους  

Ευπαρουσίαστες Εκτυπώσεις      

Αλλο............................................. 
 
9. ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΞ.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ : 

 
Η Εκµάθηση Των Εφαρµογών Είναι Χρονοβόρα     

Η Χρήση Των Εφαρµογών Είναι Πολύπλοκη     

Οι Εφαρµογές ∆εν Ειναι Παραµετροποιήσιµες     

Η Σχέση Τιµής /Απόδοσης Ειναι Αρνητική Ως Προς Την Απόδοση   

Κανένα Από Τα Παραπάνω         

 

10.ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ         

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 
(∆ηλώστε αριθµό προτεραιοτητας 1-5, 1 σηµαντικότερο) 

____ Αρχείο Της Εταιρείας Για Την Οποία Συντάσσεται Η Μελέτη 
(Προφίλ, Καταστατικό,Έναρξη, κ.α)      

____ Εταιρείες Οικονοµικών Πληροφοριών    

_ Βιβλία                    

_ ∆ιαδικτυο        

_Άλλο...................................................... 

11. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΕΙ 

ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Καθόλου     Λίγο          
                   Αρκετά              Πάρα Πολύ             
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