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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας με θέμα τον "Καθορισμό 

Απαιτήσεων για την Ανάλυση Πληροφοριακού Συστήματος Διακίνησης 

και Διάθεσης νωπών προϊόντων” επιχειρήθηκε η παρουσίαση των 

απαιτήσεων με βάση τις ανάγκες των χρηστών αλλά και με γνώμονα την 
καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

Η έκθεση αυτή αποτελείται από τρία κεφάλαια, διότι απευθύνεται σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες ακροατών, στα οποία αναλύονται τα εξής 
στοιχεία:

- Διοίκηση (Management) και των Χρηστών και της Πληροφορικής, 

όπου περιγράφεται:

• ο σκοπός του προτεινόμενου συστήματος,

• η χρησιμότητα και η πρακτικότητά του,

• η σκοπιμότητα της λειτουργίας του,

• τα σπουδαιότερα οφέλη που θα προέλθουν από αυτό.

- Ενεργούς Χρήστες (Actual Users) όπου αναφέρονται:

• τα ανωτέρω, και επί πλέον για

• περισσότερες λεπτομέρειες των λειτουργιών του συστήματος, που 
προτείνονται για αυτοματοποίηση.

- Ομάδα Αναπτύξεως του Συστήματος (The Implemented), όπου 

περιγράφονται:

• οι ακριβείς λεπτομέρειες των προτεινόμενων μηχανογραφικών 

λειτουργιών, και

• η ακριβής εμφάνιση της διασυνδέσεως των χρηστών (User 

Interfaces).
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (REQUIREMENTS REPORT) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Το πρώτο κεφάλαιο της εκθέσεως αυτής απευθύνεται στη Διοίκηση 

(Management) των Χρηστών και της Πληροφορικής οι οποίοι ενδιαφέρονται για 

το σκοπό του προτεινόμενου συστήματος, την χρησιμότητα και την 

πρακτικότητά του, την σκοπιμότητα της λειτουργίας του και τα σπουδαιότερα 

οφέλη που θα προέλθουν από αυτό.

Το δεύτερο κεφάλαιο απευθύνεται στους Ενεργούς Χρήστες (Actual Users) οι 

οποίοι ενδιαφέρονται για όλα τα ανωτέρω και επιπλέον για περισσότερες 

λεπτομέρειες των λειτουργιών του συστήματος που προτείνονται για 
αυτοματοποίηση.

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης απευθύνεται στην Ομάδα 

Αναπτύξεως του Συστήματος (The Implemented) οι οποίοι θέλουν να 

γνωρίζουν τις ακριβείς λεπτομέρειες των προτεινόμενων μηχανογραφικών 

λειτουργιών και την ακριβή εμφάνιση της διασυνδέσεως των χρηστών (User 
Interfaces).

ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 
ΑΠΟ : Σπυρίδου Καλλιόπη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια με θέμα

διπλωματικής τον Καθορισμό Απαιτήσεων για την Ανάλυση 
Πληροφοριακού Συστήματος στην Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών.

ΘΕΜΑ: Έκθεση Απαιτήσεων (Requirments Report) για την Ανάπτυξη 

Πληροφοριακού Συστήματος διακίνησης και διάθεσης νωπών 

προϊόντων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιανουάριος, 1999.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εισανωνή.

Σε μία περίοδο διαρκούς όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού και των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, ο κάθε οικονομικός οργανισμός 
οφείλει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να στοχεύει στη συνεχή 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ε.Α.Σ., λόγω του είδους των 

δραστηριοτήτων της αλλά και της οργανωτικής της δομής, είναι ένας 

οργανισμός ευάλωτος στις οποιεσδήποτε αγοραίες μεταβολές. Αυτό το 

συμπέρασμα προκύπτει κυρίως διότι η βασικά επιχειρηματική 
δραστηριότητα της Ένωσης (συγκέντρωση / συσκευασία / διακίνηση 
νωπών προϊόντων) διεξάγεται, από τη φύση της, κάτω από συνθήκες 
αβεβαιότητας.

Η μοναδική "θωράκιση” που μπορεί να πετύχει μία επιχείρηση η οποία 
λειτουργεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες είναι μέσω της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητάς της και της εξασφάλισης προσαρμοστικότητας του 

οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου δράσης της στις εκάστοτε 
συνθήκες.
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2. Ταυτότητα του Φορέα - Δραστηριότητες

Στοιχεία του φορέα

Επωνυυία οργάνωσης: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

(Ε.Α.Σ.)

Έδρα - Περιφέρεια: 

Έτος Ίδρυσης: 

Μέλη:

Βέροια, Βενιζέλου 37 

1927.

56 Πρωτοβάθμιοι αγροτικοί 

συνεταιρισμοί με 15.190 φυσικά 
μέλη.

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 11.840.000 δρχ.

Η Ένωση λειτουργεί στα πλαίσια του Ν. 1541/85 και διοικείται από 
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Οργάνωση εκτός από τις συνήθεις πιστωτικές και προμηθευτικές 
εργασίες, οι οποίες είναι εν πολλοίς κοινές για όλες τις Ενώσεις 
Συνεταιρισμών ( Λογιστική εξυπηρέτηση, διαχείριση ζωοτροφών, 
πρατήριο φαρμάκων και γεωργικών εφοδίων, κτλ.) κατέχει και 
εκμεταλλεύεται τις παρακάτω μονάδες:

• - Συσκευαστήριο - Διαλογητήριο ροδάκινων

• - Πλήρες βιομηχανικό σφαγείο

• - Εκκοκκιστήριο βάμβακος

• - Πρατήριο φαρμάκων

• - Πρατήριο λιπασμάτων

• - Εδαφολογικό - Φυλλοδιαγνωστικό εργαστήριο.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το τμήμα οττωροκηττευτικών ασχολείται με την διακίνηση και εμπορία ή 
και απόσυρση των προϊόντων για λογαριασμό των παραγωγών.
Τα προϊόντα που διακινούνται είναι ροδάκινα, μήλα και ακτινίδια.

Η δραστηριότητα αυτή του τμήματος αποτελεί την κύρια δραστηριότητα 
της Ένωσης, αφού συμμετέχει στο σύνολο του κύκλου εργασιών της 

κατά 73% αλλά και τη χαρακτηρίζει ως ροδακινοεξαγωγική οικονομική 
μονάδα.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Β1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι παραγωγοί δηλώνουν, μέσω των Συνεταιρισμών - Μελών της 
Ένωσης, τις ποσότητες των προϊόντων τις οποίες πρόκειται να 

προσκομίσουν, την ποικιλία τους αλλά και τα στρέμματα της 
καλλιεργήσιμης γης.
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Η υπεύθυνη Δήλωση Προβλεπόμενης Παραγωγής υποβάλλεπαι για τα 
ροδάκινα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, για τα μήλα Αύγουστο - 
Σεπτέμβριο και για τα ακτινίδια από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα 
Οκτωβρίου. Στη Δήλωση, η οποία συμπληρώνεται από τον ίδιο τον 

παραγωγό, φαίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
1. Κωδικός παραγωγού και Ονοματεπώνυμο
2. Κωδικός ποικιλίας (συμπληρώνεται από την Ένωση)

3. Ποικιλία
4. Τοποθεσία αγροτεμαχίου
5. Ιδιοκτησία ή νοικιασμένα

6. Αριθμός δένδρων

7. Ηλικία δένδρων

8. Έκταση σε στρέμματα
9. Προβλεπόμενη παραγωγή (+25% ή -25%)

Βάσει της υπεύθυνης δήλωσης του παραγωγού εκδίδεται το προσωπικό 
βιβλιάριό του για κάθε έτος και γίνεται η καταχώρηση της δήλωσης του 

παραγωγού σε αρχείο. Το βιβλιάριο αυτό χρησιμοποιείται ως ταυτότητα 

του παραγωγού. Με το βιβλιάριο αυτό ο παραγωγός κατά την συγκομιδή 
της παραγωγής (ροδάκινο, μήλο, ακτινίδιο) προμηθεύεται κενά πλαστικά 
κιβώτια με τα οποία χρεώνεται και κατά την παράδοση καταχωρείται σε 
αυτό η ποσότητα κατά ποικιλία και κατηγορία και ο αριθμός πλαστικών 
κιβωτίων που πιστώνεται.
Από την πλευρά της Ένωσης και για λόγους προγραμματισμού των 
εργασιών της, οι αρχικές εκτιμήσεις γίνονται με βάση τις δηλώσεις των 
παραγωγών. Έτσι ανάλογα με την δηλωθείσα ποσότητα καταβάλλεται 
προκαταβολή στον παραγωγό για την αντιμετώπιση εξόδων. Επιπλέον 

δίδονται και γεωργικά εφόδια στους παραγωγούς.

Οι πραγματικά προσκομιζόμενες ποσότητες έναντι των δηλωθέντων 

δύναται να παρουσιάζουν μία απόκλιση της τάξης του 20-25%. Σε
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περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης προβλέπεται ποινική ρήτρα 10 δρχ 
/κιλό.

Β2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Β2.1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη των παραγωγών σε κάποιο από τα 
εννέα (9) κέντρα παραλαβής της Ένωσης. Με την παράδοση γίνεται 

εκτίμηση του προϊόντος από τον γεωπόνο από τον οποίο εκδίδεται το 

Σημείωμα του Γεωπόνου στο οποίο φαίνεται ο κωδικός του παραγωγού, 
η ποικιλία, ο αριθμός των πλαστικών κιβωτίων και η ημερομηνία 
παράδοσης. Με το Σημείωμα αυτό ο παραγωγός οδηγείται στο 

ζυγιστήριο. Εκεί ζυγίζονται τα προϊόντα, λαμβάνονται δείγματα, 
χαρακτηρίζονται από τον γεωπόνο (κλάση 1 ή κλάση 2 - απόσυρση) και 

εκδίδεται, επί της πλάστιγγας, Δελτίο Παραλαβής Οπωροκηπευτικών 

όπου αναφέρεται ο Συνεταιρισμός στον οποίο ανήκει ο παραγωγός, ο 
κωδικός και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, ο κωδικός της 
ποικιλίας, και η ποικιλία, ο αριθμός των κιβωτίων, η ποσότητα σε ΚΛΑΣΗ 
I και ΚΛΑΣΗ II και η ημερομηνία παράδοσης.
Από το σύνολο των πλαστικών κιβωτίων, λαμβάνονται από το γεωπόνο 
δείγματα για την εκτίμηση του προϊόντος ανά ποιότητα, 
α) Στα επιτραπέζια αναφέρεται ο αριθμός των πλαστικών κιβωτίων - 
δειγμάτων τα οποία λαμβάνονται και είναι συνήθως το 5% της 
ποσότητας. Στα δείγματα του επιτραπέζιου γίνεται ποιοτική εκτίμηση και 
μεταφέρεται η εκατοστιαία αναλογία σε όλη την ποσότητα της παρτίδας, 

β) Στα βιομηχανικά αναφέρεται το ποσοστό φύρας που εκτιμάται επί 

τόπου από τον γεωπόνο (ποσοστό 2-5%).
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Στη συνέχεια με ευθύνη της Ένωσης , τα προϊόντα μεταφέρονται από τα 
κέντρα παραλαβής στα ψυγεία.

Β2.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Βάσει του αρχικού Δελτίου Παραλαβής εκδίδεται θεωρημένο δελτίο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραγωγής - Εκτιμητήριο στο οποίο φαίνεται η 
εκτίμηση του προϊόντος. Το Εκτιμητήριο, το οποίο καταχωρείται μαζί με 

το Δελτίο Παραλαβής και ενημερώνεται έτσι η ατομική καρτέλα του 
παραγωγού, περιέχει:

α) στα επιτραπέζια (εκπύρηνα) καταγράφονται τα κιλά της 

παρτίδας ποιοτικά κατανεμημένα βάση του δείγματος (κατηγορία a, b, c, 
d, σκάρτα, σύνολο)

β) στα βιομηχανικά (συμπύρηνα) καταγράφονται τα πληρωτέα 
κιλά, η ποσότητα των σκάρτων προϊόντων και το σύνολό τους βάσει του 

ποσοστού που χαρακτήρισε ο γεωπόνος.

Μετά την καταχώρηση των σημειωμάτων παραλαβής και των 
εκτιμητηρίων κατά ημέρα, τυπώνεται μία κατάσταση κατά Συνεταιρισμό, 

ημέρα και κατά Κέντρο παραλαβής με την οποία γίνεται έλεγχος για την 
σωστή καταχώρηση.

Β3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Β3.1 ΠΡΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των πρώιμων ποικιλιών η 

Οργάνωση καταβάλλει στους παραγωγούς προεκκαθάριση. Εκδίδεται 

προεκκαθάριση κατά Συνεταιρισμό και παραγωγό στην οποία φαίνονται
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τα παραδοτέα κιλά κατά ΚΛΑΣΗ και ποιότητα, η τιμή προεκκαθάρισης 
ανά κιλό, οι τυχόν κρατήσεις και το καθαρό πληρωτέο ποσό στον 
παραγωγό.

Β3.2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά το πέρας της παράδοσης του προϊόντος συγκεντρώνονται όλα τα 
στοιχεία παραλαβής και διάθεσης κατά ποικιλία, υπολογίζονται τα έξοδα 
που επιβαρύνθηκε η Διαχείριση για την διακίνηση του προϊόντος, 
αφαιρούνται από τα έσοδα και υπολογίζονται οι τιμές εκκαθάρισης στο 
χέρι του παραγωγού.

Για την ΚΛΑΣΗ II γίνονται κατά μήνα καταστάσεις και τέλνονται στη 

Διεύθυνση Γεωργίας και στην συνέχεια στην ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ (Υπουργείο) 
για έλεγχο και μας αποστέλλονται τα χρήματα τα οποία κατατίθενται σε 

ειδικό Δεσμευμένο Λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) 

από τον οποίο στη συνέχεια γίνονται οι πληρωμές των παραγωγών.
Από την παραλαβή της ΚΛΑΣΗΣ I, σε πολλές περιπτώσεις ένα μέρος 
από αυτά ή και σε ορισμένες περιπτώσεις όλα, οδηγούνται στην 

Απόσυρση και αυτά εμφανίζονται στις Καταστάσεις της Απόσυρσης ενώ 
πληρώνονται ως ΚΛΑΣΗ I, όπως και παραλαμβάνονται.

Συμπερασματικά, βάσει των δελτίων ποιοτικής και ποσοτικής 
παραγωγής των παρτίδων του συγκεκριμένου παραγωγού εκδίδεται στο 
τέλος της περιόδου εμπορίας του προϊόντος θεωρημένη εκκαθάριση 
κατά ποικιλία - ποιότητα και ποσότητα με τιμές που καθορίζονται από την 
οργάνωση βάσει της εμπορικής τιμής που πουλήθηκαν, αφαιρουμένων 
των εξόδων τους.
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B3.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Με την δήλωση του παραγωγού καταβάλλεται προκαταβολή στον 

παραγωγό για την αντιμετώπιση εξόδων. Η προκαταβολή καταβάλλεται 
έντοκη με επιτόκιο, αυτό της χρηματοδότησης και υπολογίζεται από την 

ημερομηνία παράδοσης μέχρι την ημερομηνία πληρωμής (σε ημέρες).

Για την προκαταβολή εκδίδεται ένταλμα πληρωμής όπου χρεώνεται ο 

Λογαριασμός : 33 - Χρεώστες Διάφοροι και πιστώνεται το ταμείο.
Με την Εκκαθάριση, εκδίδεται συμψηφιστική εγγραφή, όπου χρεώνονται 
οι παρακάτω Λογαριασμοί:
Χρεώνεται ο 50 - Προμηθευτές με αντίστοιχο Υπό-λογαριασμό ανά 
Διαχείριση (ροδάκινα, ακτινίδια, μήλα) με την Συνολική Αξία.

Πιστώνεται ο Λογ/σμός 33 με την παρακράτηση προκαταβολών. 
Πιστώνεται ο Λογ/σμός 65 με την παρακράτηση τόκων.
Πιστώνεται ο Λογ/σμός 54 με την παρακράτηση ΕΛΓΑ 2%.
Πιστώνεται ο Λογ/σμός 53 με την παρακράτηση προμήθειας 
Συνεταιρισμού.

Πιστώνεται ο Λογ/σμός 75 με την παρακράτηση προμήθειας Ένωσης. 

Πιστώνεται ο Λογ/σμός 53.80 με το Υπόλοιπο πληρωτέο ποσό της 
Εκκαθάρισης.
Στη συνέχεια με την πληρωμή των παραγωγών χρεώνεται ο 53.80 και 
πιστώνεται η Τράπεζα όπου έχουν κατατεθεί τα χρήματα για την 
πληρωμή του προϊόντος, διότι οι πληρωμές γίνονται μέσω Τραπέζης. 
Από την Ένωση εκδίδεται εντολή Πληρωμής - Είσπραξης για 
λογαριασμό της ΑΤΕ, όπου φαίνεται η συνολική Αξία, οι οφειλές του 

παραγωγού (από προκαταβολή, τόκους, Λιπάσματα, φάρμακα, 

προμήθεια Ένωσης - Συνεταιρισμού, ΕΛΓΑ κτλ.)

Όλες αυτές οι οφειλές παρακρατούνται συνολικά και κατατίθενται σε 

λογαριασμούς που αναγράφονται στην εντολή και αφορούν
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χρηματοδότηση ή καταθέσεις Όψεως και ο παραγωγός παίρνει το 
Υπόλοιπο του πληρωτέου ποσού από το Ταμείο της Τράπεζας.
Από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) εκδίδονται εντολές 

Είσπραξης οι οποίες αποστέλλονται στην Ένωση και γίνονται οι 

λογιστικές εγγραφές. Στην συνέχεια πιστώνεται ο Λογαριασμός της 

Τράπεζας (ο οποίος είναι δεσμευμένος και είναι χρεωμένος με την 
κατάθεση των χρημάτων από την ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και από τις Βιομηχανίες) 

και χρεώνεται ανάλογα ο Λογαριασμός χρηματοδότησης- 52 - ή ο 
λογαριασμός Όψεως - 38. -

Όταν κατατίθενται τα χρήματα από την Απόσυρση (ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ) στην 

ΑΤΕ Βέροιας, εκδίδεται από την Τράπεζα Εντολή Πληρωμής και 
Είσπραξης και γίνεται από την Ένωση εγγραφή στην οποία με την εντολή 
Πληρωμής πιστώνεται η Διαχείριση -50- και χρεώνεται ο Ειδικός - 
Δεσμευμένος Λογαριασμός στην Τράπεζα -38- με την εντολή 
Είσπραξης.

Β4. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η συγκέντρωση των προϊόντων γίνεται σε πέντε (5) κέντρα. Από εκεί με 

δελτία αποστολής οι ποσότητες επιτραπέζιων που έχουν παραληφθεί 

στέλνονται στα τρία (3) ψυγεία - συσκευαστήρια (Αγ.Γεώργιος, ΑΓΡΕΞ, 
Κοπανάς ) ενώ τα δε συμπύρηνα στέλνονται, ανάλογα με τις συμφωνίες, 
στις βιομηχανίες. Ακολούθως τα προϊόντα περνάνε από το στάδιο του 
hydro-cooling, μέσω του οποίου κερδίζουν 5-6 "μέρες ζωής” 
(θερμοκρασία 5-6 βαθμούς C). Κατόπιν οδηγούνται στη συντήρηση όπου 
μπορούν να διατηρηθούν επί ένα μήνα.

Μετά τη συσκευασία τους τα προϊόντα μπορούν να διατηρηθούν άλλη 

μία εβδομάδα.
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Οφείλουμε να τονίσουμε εδώ ότι η τιμή των συμπύρηνων είναι 
καθορισμένη από την Ε.Ε και ελεγχόμενη και γίνονται συμφωνίες με τις 
υπάρχουσες βιομηχανίες όπου η διαπραγμάτευση αφορά το ποσοστό 

σκάρτων και ακατάλληλων (προς απόσυρση) και μόνον αυτό (όχι την 

τιμή).

Τα επιτραπέζια γίνονται εισαγωγή στα ψυγεία ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις πωλούνται απ'ευθείας σε πλαστικά κιβώτια στους 

εμπόρους με τιμολόγιο πώλησης. Τα υπόλοιπα συσκευάζονται στα 
ψυγεία- συσκευαστήρια και πωλούνται στην εσωτερική και εξωτερική 
αγορά. Η διακίνηση των προϊόντων (το 90% των μήλων για εμπορία και 

το 99% των ροδάκινων για εμπορία) γίνεται για λογαριασμό των 

παραγωγών και για το λόγο αυτό εκδίδεται εκκαθάριση στο τέλος του 

έτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει κλεισμένη αγορά , 
γίνεται καθαρή εμπορία με αγορά του προϊόντος από οποιονδήποτε στη 

συμφέρουσα τιμή.

Η πώληση επιτραπέζιων γίνεται με τιμολόγια πώλησης όπου 
αναφέρονται ποιοτικά και ποσοτικά σε φυσικά (Ο.Ε) ή νομικά πρόσωπα 

(Α.Ε) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου σε τιμές που συμφωνούνται τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης γίνεται πώληση (κυρίως στο 
εξωτερικό) με ανοικτή τιμή όπου εκδίδονται ποσοτικά και ποιοτικά δελτία 
αποστολής σε συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος αποστέλλει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα εκκαθάριση ή τιμολόγιο αγοράς του συγκεκριμένου 
δελτίου αποστολής.

Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις καθορίζεται εκ των προτέρων, μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος (FAX) η ανώτερη και κατώτερη τιμή της 

συγκεκριμένης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον 

επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς και διαφόρων τελωνειακών 

δασμών και εξόδων που επιβαρύνουν τον αγοραστή.
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Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι εμπορικές επαφές με τους πελάτες αρχίζουν ουσιαστικά με το πέρας 

της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων των παραγωγών. Οι επαφές 

γίνονται από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή τον Βοηθό Προϊσταμένου 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εξαγωγές. Ουσιαστικές είναι οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στο ίδιο πεδίο δράσης, οι οποίοι συχνά συνδιαλέγονται με 

πιθανούς πελάτες.

Λίγο πριν την έναρξη της εξαγωγικής περιόδου, συνεδριάζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει ποιοι θα είναι οι έμποροι 

με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστεί τη συγκεκριμένη χρονιά η 
Ένωση. Η λίστα αυτή στην πράξη δεν αλλάζει σημαντικά σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου. Η κατάσταση αυτή δείχνει ανάγλυφα την 
αντίληψη που επικρατεί στην Ένωση για το εμπόριο. Εκλαμβάνει την 

κατάσταση αυτή ως κάτι το σταθερό και δεν δημιουργούνται συνθήκες 

ευελιξίας στις μεταβαλλόμενες - συχνά ραγδαίες - συνθήκες.

Τα προϊόντα όπως έχει ήδη αναφερθεί εξάγονται ή διατίθενται στην 
εσωτερική αγορά ή οδηγούνται στην απόσυρση.

Δ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Με την πώληση του προϊόντος, εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης / Δελτίο 

Αποστολής, όπου αναγράφεται το είδος συσκευασίας και ο αριθμός 

υλικών συσκευασίας σε τεμάχια (πλαστικά κιβώτια ή ξύλινα), τα μεικτά 

κιλά, τα καθαρά κιλά, η τιμή πώλησης, η πληρωτέα αξία και η 
ημερομηνία πώλησης.
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Με το παραπάνω Τιμολόγιο, εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης (εγγραφή) 
στο οποίο πιστώνονται οι Πωλήσεις στον Λογαριασμό -70- κατά ποικιλία 
(κωδικός - λογιστική καρτέλα) με όλα τα στοιχεία όπως ακριβώς 
αναγράφονται στο Τιμολόγιο και χρεώνεται ο πελάτης, εάν είναι επί 

πιστώσει, ή το ταμείο εφόσον πληρώνεται τοις μετρητοίς.

Με το πέρας των πωλήσεων και γενικά της Διαχείρισης, όλες οι 
πωλήσεις μεταφέρονται στην αντίστοιχη Διαχείριση στον Λογαριασμό 

-50- στον οποίο συγκεντρώνονται όλα τα έσοδα και έξοδα για το 
κλείσιμο της Διαχείρισης προκειμένου να βγει το αποτέλεσμα της 
Διαχείρισης.

Ε. ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Τα προϊόντα διοχετεύονται κυρίως στην Γερμανία (Μόναχο). Από το 
1993 ξεκίνησαν οι εξαγωγές και στις Σκανδιναβικές χώρες 

εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της Ιταλίας να εξάγει στις χώρες αυτές. 
Πρόκειται για απαιτητικές αγορές και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από 
την πλευρά της Ένωσης να διατηρηθεί στις αγορές αυτές. Οι πελάτες 
(έμποροι) επισκέπτονται την Ένωση και τις εγκαταστάσεις της και έχουν 
επαφές και διαπραγματεύσεις με τα Διοικητικά στελέχη (Διευθυντής, 
Πρόεδρος) αλλά και τον Προϊστάμενο καθώς και τον Βοηθό 
Προϊσταμένου του Τμήματος.

Οι όροι πωλήσεων είναι είτε τοις μετρητοίς είτε με εγγυητική Τραπέζης. 

Υπάρχουν γύρω στους δέκα (10) πελάτες στο εξωτερικό 

χαρακτηρισμένοι "μικροί” και "μεγάλοι”. Δύο από τους "μεγάλους” 

πελάτες απορροφούν το 70% των εξαγωγών. Οι πελάτες συνεργάζονται
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με την Ένωση έναντι προμήθειας (8-10 %) την οποία παρακρατούν με 
την εκκαθάριση.

ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το Τμήμα Οπωροκηπευτικών απασχολεί οκτώ (8) μόνιμους υπαλλήλους. 

Οι αυξημένες ανάγκες του κατά τη διάρκεια της καμπάνιας καλύπτονται 

από έκτακτους υπαλλήλους και από εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων 
της Ένωσης. Η οργανωτική δομή του τμήματος απεικονίζεται στο 
παρακάτω διάγραμμα:
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ΤΜΗΜΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'.
Α.1. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEMS 

OVERVIEW DIAGRAM).
To διάγραμμα αυτό δείχνει τη ροή σημαντικών πληροφοριών δια μέσου 
των Υπηρεσιών των Χρηστών (User Departments). Προφανώς δεν 
περιλαμβάνονται τυχόν Λάθη, Εξαιρέσεις και Ευκαιριακές πληροφορίες.

Διάνοαιιυα 1. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων για το σύστημα διακίνησης 
και διάθεσης νωπών προϊόντων.
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A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα ο πελάτης συμπληρώνει την 
παραγγελία του με τις ποιότητες και τις ποσότητες των νωπών 
προϊόντων που θέλει να προμηθευτεί. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος της 
παραγγελίας του δηλαδή εάν υπάρχουν οι ποσότητες αυτές στις 
αποθήκες ή εάν αυτές πρόκειται να συγκεντρωθούν με βάση τις 
δηλωθείσες ποσότητες των παραγωγών - προμηθευτών. Παράλληλα 

εξετάζεται το προφίλ του κάθε πελάτη για να αποφασιστεί εάν ο πελάτης 
είναι κατάλληλος ώστε να γίνει η εμπορική πράξη. Επιπλέον εξετάζεται 

και το προφίλ των προμηθευτών, δηλαδή εάν θα προμηθεύσουν την 

Ε.Α.Σ με τις ποσότητες και τις ποικιλίες των προϊόντων που έχουν 
δηλώσει.
Εφόσον γίνει δεκτή η παραγγελία - σε αντίθετη περίπτωση δίδεται 

σημείωμα απόρριψης της παραγγελίας στον πελάτη - δίνεται εντολή στην 

αντίστοιχη αποθήκη να δεσμεύσει τις συγκεκριμένες ποσότητες των 

προϊόντων. Στη συνέχεια εκδίδεται τιμολόγιο και ο πελάτης καταβάλλει το 
αντίστοιχο ποσό μέσω τραπέζης και ενημερώνονται οι λογαριασμοί στο 

Λογιστήριο. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι η Ε.Ε συντάσσεται 

πρακτικό απόσυρσης και δελτίο ποιοτικής και ποσοτικής παραγωγής.
Ο προμηθευτής της Ε.Α.Σ δηλαδή ο παραγωγός, αφού παραδώσει την 
παραγωγή του στις αποθήκες παραλαμβάνει δελτίο ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής βάσει του οποίου ενημερώνεται η αντίστοιχη βάση 
δεδομένων των προϊόντων. Ο προμηθευτής εισπράττει την προκαταβολή 
του με βάση τις δηλώσεις του και αφού παραδώσει το σύνολο της 

παραγωγής του και γίνουν οι έλεγχοι, γίνεται η εκκαθάριση και η τελική 

πληρωμή του παραγωγού με απόδειξη πληρωμής.

19



A.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ανάπτυξη του προτεινόμενου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού 

Συστήματος οφείλει να εναρμονίζεται με τους στόχους της Ένωσης. 

Έτσι εξασφαλίζεται ότι κάθε μέσον (facility) του προτεινόμενου 

συστήματος θα υποστηρίζει μάλλον παρά θα εναντιώνεται με αυτούς 
τους στόχους της Ε.Α.Σ ή τουλάχιστον του χώρου της Ε.Α.Σ με τον 
οποίο θα σχετίζεται το σύστημα (Οπωροκηπευτικό Τμήμα). 
Επισημαίνοντας τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος γίνονται κατανοητοί και οι στόχοι της 
ανάπτυξης αυτού. Μερικοί βασικοί στόχοι είναι και οι παρακάτω:

• Ο εκσυγχρονισμός της Ε.Α.Σ με τη χρήση της σύγχρονης 
πληροφοριακής τεχνολογίας που της προσφέρεται (Infonmation 

Technology), βελτιώνοντας την επικοινωνία της με τα επιμέρους 

τμήματά της ώστε να αυξηθεί η απόδοση της.

• Παρουσίαση των δεδομένων, που αφορούν την επίδοση της Ε.Α.Σ, 

από εξωτερικές πηγές, με την δυνατότητα δημιουργίας 

ανατροφοδότησης (feedback). Τα δεδομένα αυτά θα αξιολογούνται 
ανάλογα και θα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση ή αλλαγή των 
υφιστάμενων λειτουργιών της επιχείρησης. Ο διοικητικός έλεγχος 
(management control) είναι το στοιχείο κλειδί για την 
ανατροφοδότηση. Οι διαδικασίες ελέγχου προσαρμόζονται στο 

σύστημα με σκοπό τον έλεγχο της επίδοσης και της 

αποδοτικότητας. Ο διοικητικός έλεγχος περιέχει προϋπολογισμούς, 

αναφορές, standards, δοκιμές (tests) και άλλα μεγέθη απαραίτητα 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.
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Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος επιτρέπει την αλλαγή 
και προσαρμογή του σε νέες απαιτήσεις, που συνεχώς επιβάλλει το 
έντονα μεταβαλλόμενο κοινωνικό -οικονομικό εξωτερικό 

περιβάλλον της Ε.Α.Σ, έτσι ώστε το σύστημα να παραμένει 
σύγχρονο. Μέσω της ανατροφοδότησης το σύστημα μπορεί να 
προσαρμοστεί σε αλλαγές και σε καινούρια δεδομένα εύκολα ή 
δύσκολα. Αυτό εξαρτάται από τον χαραχτήρα και το βάθος της 
επιδιωκόμενης αλλαγής των λειτουργιών.

• Ένας επιπλέον στόχος είναι η αύξηση της εσωτερικής 

αποδοτικότητας μέσω της δημιουργίας μιας κεντρικής βάσης 
δεδομένων (centrilized data base).

• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων 
συνεταιρισμών συμπεριλαμβάνεται στους στόχους αυτούς. Η Ε.Α.Σ 
πρόκειται να πιο ανταγωνιστική και με δυνατότητες να είναι και πιο 
κερδοφόρα.

• Τέλος μέσω του πληροφοριακού συστήματος που προτείνεται 
πρόκειται να υπάρχει καταμερισμός των εργασιών ιδιαίτερα τις 
περιόδους αιχμής (παράδοσης προϊόντων, πληρωμών των 

παραγωγών κτλ.) διότι τότε υπάρχει τεράστιος όγκος εργασίας που 
διεξάγεται από τους μόνιμους υπαλλήλους αλλά και από έκτακτο 

προσωπικό που προσλαμβάνεται ειδικά γι αυτήν την περίοδο. 

Επιπρόσθετα τονίζεται η ανάγκη για ορθότερη διεξαγωγή των 
διαδικασιών, μείωση των λαθών καθώς και έγκυρη και έγκαιρη 
έκδοση δελτίων, τιμολογίων, εκκαθαριστικών κ.α.
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Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του νέου Πληροφοριακού
Συστήματος είναι:

- Για την Επιχείρηση:

• περισσότερο παραγωγικοί τελικοί χρήστες,

• καλύτερη προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος,

• περισσότερες δυνατότητες για καλύτερο προγραμματισμό 

εργασιών,

• αμεσότερη υποστήριξη από μηχανογραφικά στοιχεία (αρχεία) για 

την λήψη αποφάσεων.

- Για το Μηχανογραφικό Κέντρο:

• κεντρικός έλεγχος των εργασιών των τελικών χρηστών (end user 

computing),

• βελτίωση της εικόνας της Διεύθυνσης Πληροφορικής και αποδοχή 
της αξίας της από τα στελέχη της Επιχείρησης,

• ελαχιστοποίηση των καθημερινών αλλαγών στις προτεραιότητες για 

ανάπτυξη συστημάτων,

• απαγκίστρωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
από εργασίες που μπορούν να κάνουν μόνοι τους οι χρήστες,

• ελάττωση του όγκου εργασίας και εξοικονόμηση χρόνου για την 
ανάπτυξη / συντήρηση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
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Γ ια touc TeAiKoOc Xonaiec:

• δυνατότητα προσπέλασης στα μηχανογραφικά αρχεία,

• καλύτερη αντιμετώπιση των επιχειρησιακών προβλημάτων,

• αυξημένη παραγωγικότητα.

Α.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Για την υποστήριξη των τελικών ή τερματικών χρηστών (υπολογισμική 
τελικών χρηστών), είτε αυτοί είναι συνδεδεμένοι με Κεντρικό 
Υπολογιστή, είτε εργάζονται σε Μικροϋπολογιστή, για την 
πραγματοποίηση μηχανογραφικών διαδικασιών κατ’ευθείαν από 

αυτούς, θα πρέπει στην Διεύθυνση Πληροφορικής να λειτουργεί μία 

διοικητική μονάδα (τμήμα)ειδικά για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, το Τμήμα αυτό (Infomiation Centre) έχει σκοπό την 
παροχή υποστήριξης στους χρήστες της Επιχειρήσεως, που 
χρησιμοποιούν προϊόντα για τελικούς χρήστες (end users).HTOi 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέσα όπως:

1. Υπολογιστές για την επεξεργασία της πληροφορίας.
2. Τερματικά ή άλλες συσκευές εισόδου-εξόδου δεδομένων.

3. Επικοινωνιακά κανάλια μέσω των οποίων γίνεται η μετάδοση 

δεδομένων ή φωνής. Τα επικοινωνιακά κανάλια χρησιμοποιούν 

διάφορα επικοινωνιακά μέσα όπως τηλεφωνικές γραμμές, οπτικές 

ίνες, δορυφορικά συστήματα κ.α.
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4. Επεξεργαστές επικοινωνίας όπως διαμορφωτές - αποδιαμορφωτές 
(modems), πολυπλέκτες (multiplexers), front-end processors κ.α.

5. Τηλεπικοινωνιακό λογισμικό απαραίτητο για τον έλεγχο λειτουργιών 

εισόδου και εξόδου και άλλων δικτυακών λειτουργιών.

Οι κυριότερες Αρμοδιότητες του Πληροφοριακού Κέντρου (Information

Centre) θα είναι:

=>- Η Εξερεύνηση και υποστήριξη των κατάλληλων λύσεων για τη 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των Χρηστών σε εξοπλισμό 
(hardware) και λογισμικό (software) για τερματική επεξεργασία (end 

user computing).

=>- Ο Προγραμματισμός, η διαχείριση και η εξασφάλιση της σωστής 

χρήσης των εργαλείων (end using computing) από τους χρήστες. 
Ειδικότερα:

• η συνεργασία με τους Χρήστες για τον προσδιορισμό του 
κατάλληλου "end user" εξοπλισμού,

• η αξιολόγηση και επιλογή του παραπάνω εξοπλισμού,

• η έναρξη και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας του 

εξοπλισμού,
• η διερεύνηση περιοχών για νέες εφαρμογές και μελλοντικές 

υπηρεσίες,

• η δημιουργία προτύπων και διαδικασιών για την εξασφάλιση της 
σωστής χρησιμοποίησης των "end user” προϊόντων, και κυρίως της 

ασφάλειας των στοιχείων (data security).

=>- Η εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση: 

• των τερματικών,
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• της παρεχόμενης σε αυτούς υποστήριξης,

• των υφισταμένων στοιχείων σε αρχεία και σε βάσεις στοιχείων,

• των γλωσσών προγραμματισμού,

• των ετοίμων προγραμμάτων,

• των προτύπων και διαδικασιών,

• των πακέτων για τους τελικούς χρήστες.

=>Η Ενημέρωση των χρηστών:

• στα υπάρχοντα προγράμματα και πακέτα για τελικούς χρήστες,

• στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

=> Η Τεχνική και Λειτουργική Υποστήριξη των Χρηστών με:

• την παροχή συμβουλών στην ανάπτυξη μικρών εφαρμογών από 

τους ίδιους,

• την παροχή υποστήριξης στους χρήστες σε περίπτωση 

προβλημάτων,

• την διαχείρηση των πακέτων, ώστε να είναι εύχρηστα και 
λειτουργικά στους χρήστες,

• τον συντονισμό της εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων 
μ ι κροϋπολογιστών,

• την παροχή στους χρήστες δυνατοτήτων προσπέλασης αρχείων 
πληροφοριών που ευρίσκονται είτε σε Κεντρικούς υπολογιστές είτε 
σε Μικροϋπολογιστικά Συστήματα. Αυτή επιτυγχάνεται με την 
εξερεύνηση και υποστήριξη λύσεων σε θέματα επικοινωνίας 
τοπικών συστημάτων PC’s, PC-LANs, Clusters) με τους κεντρικούς 
υπολογιστές ή/και μικροϋπολογιστές, και με την "συνεργασία’’ των 

διαφόρων φιλικών, προς τους Χρήστες, πακέτων.
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Συνοπτικά με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος κρίνεται 
απαραίτητο να υπάρχει δικτύωση των κεντρικών γραφείων της Ε.Α.Σ 
με τις τρεις αποθήκες παραλαβής ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τα 

κεντρικά γραφεία. Οι αποθήκες παραλαβής θα συνδέονται on-line με 
τα κεντρικά γραφεία με modems μέσω ΟΤΕ, με σκοπό την άμεση 
παρακολούθηση των παραδόσεων των παραγωγών. Για το σκοπό 

αυτό είναι απαραίτητος ένας Host Server 32 θέσεων (τουλάχιστον 64 

MB RAM και 2,2 GB HD) με 4 Terminal Servers των 8 θέσεων για 

δικτύωση των Κεντρικών Γραφείων της Ένωσης με τα 3 κέντρα 

παραλαβής των προϊόντων. Συνολικά υπάρχουν 5 θέσεις εργασίας 
στα Κεντρικά γραφεία της Ένωσης ενώ στα τρία κέντρα παραλαβής 

προδιαγράφονται συνολικά 10 θέσεις εργασίας.
Ακολουθεί η παρουσίαση της τοπολογίας τους τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου βάσει του οποίου θα υπάρχει επικοινωνία των Κεντρικών 

Γραφείων της Ένωσης με τις τρεις Αποθήκες Παραλαβής Προϊόντων.
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Επιπλέον, όσον αφορά τα απαραίτητα μέσα για την λειτουργία του 
νέου συστήματος, κρίνεται απαραίτητη η κατάρτιση του προσωπικού 

στα νέα προγράμματα διαχείρισης ώστε να λειτουργήσει το νέο 
πληροφοριακό σύστημα. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού 

συστήματος πρόκειται να καταργήσει άμεσα την ανάγκη πρόσληψης 
βοηθητικού προσωπικού τις περιόδους των Δηλώσεων της 
παραγωγής καθώς και τις περιόδους Παράδοσης των νωπών 
προϊόντων. Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα 

εισαγωγής δεδομένων και λειτουργίας του συστήματος είναι αναγκαία 
προϋπόθεση προκειμένου να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες στο 

σύστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Β. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ACTUAL USERS), ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Το κεφάλαιο αυτό της εκθέσεως απευθύνεται στους Ενεργούς Χρήστες 
(Actual Users). Περιγράφει την εφαρμογή από την πλευρά των 
χρηστών. Δείχνει τη ροή των πληροφοριών, τις λειτουργίες που θα 

εκτελούνται, τους χρονικούς κύκλους, τις απαιτήσεις για στοιχεία 

εισόδου / εξόδου (input / output documents) και τις απαιτήσεις για 

στοιχεία συνδέσεως του συστήματος με άλλα συστήματα.

Β1. Παρουσίαση Διαγράμματος Εργασιών του Χρήστη (User Tasks 

Diagram),το οποίο δείχνει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των 

Υπηρεσιών των Χρηστών (User Departments) και τις 

μηχανογραφικές λειτουργίες που θα εκτελούνται με περισσότερες 
λεπτομέρειες από το αντίστοιχο διάγραμμα για τη Διοίκηση.
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Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) 1 για το σύστημα διακίνησης και 
διάθεσης νωπών προϊόντων.
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Διάνοαυιια 2.
Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) 2 για το Υποσύστημα 1 
(Συμπλήρωση Παραγγελίας).
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Διάνοαυυα 3.

Διάγραμμα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) 3 για το Υποσύστημα 2 ( Εισπράξεις / 
Πληρωμές).
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B2. Παρουσίαση των Τακτικών αναφορών / Καταστάσεων (Regular 

Reports ) τα οποία παράγονται σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα.

Η Εμπορική Διαχείριση του Τμήματος Οπωροκηπευτικών αποτελείται 

από τις παρακάτω ενότητες:

1. Έλεγχος αποθεμάτων.

2. Διαχείριση Πελατών.

3. Πωλήσεις - Παραγγελίες Πελατών.

4. Διαχείριση Προμηθευτών.

5. Αγορές - Παραγγελίες σε Προμηθευτές.

Β2.1. Συγκεντρωτικές Δηλώσεις Προμηθευτών (Παραγωγών).

Περιγραφή: Βάσει των δηλώσεων ποσοτήτων των προμηθευτών

παράγεται η αναφορά, η οποία δείχνει τις ποσότητες προϊόντος ανά 
ποικιλία και ανά έκταση λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των δένδρων. 
Έτσι η Ένωση γνωρίζει επακριβώς τις ποσότητες που έχουν δηλώσει οι 
παραγωγοί και είναι σε θέση να προγραμματίσει την εμπορία τους. 

Περιεχόμενα: Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τις αθροιστικές ποσότητες 

των προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν με τρόπο ώστε να 

φαίνεται καθαρά η έκταση της καλλιέργειας του παραγωγού, η 

τοποθεσία του αγροτεμαχίου, ο αριθμός των δένδρων που περιέχουν, η 

ηλικία αυτών, η χαρακτηρισμένη ποικιλία και οι ποσότητες των 

προβλεπόμενων προϊόντων. Με τη βοήθεια εισαγωγής κάποιων
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σταθερών ημερομηνιών συγκομιδής των αντίστοιχων ποικιλιών, η 
αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει την πρόβλεψη της ημερομηνίας 
παράδοσης των δηλωθέντων ποσοτήτων.

Συχνότητα παραγωγής: Τρεις φορές τον χρόνο στο τέλος της

περιόδου δηλώσεων των τριών προϊόντων δηλαδή τέλη Απριλίου για τα 

ροδάκινα, τέλη Σεπτεμβρίου για τα ακτινίδια και τέλη Οκτωβρίου για τα 

μήλα.

Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των δηλώσεων των παραγωγών. 

Προκειμένου τα συμπεράσματα να είναι αξιόπιστα εξετάζεται 

α) η αντιστοιχία παραγόμενης ποσότητας προϊόντος ανά δένδρο 

ανάλογα με την ηλικία του. Έτσι προκύπτει το αληθές ή όχι των 
δηλώσεων των παραγωγών.

β) η σχέση των δηλωθέντων - παραδοθέντων ποσοτήτων των 
προηγουμένων ετών ανά παραγωγό. Έχοντας δηλαδή υπόψη το 

προφίλ του παραγωγού, ελέγχεται η αξιοπιστία των δηλώσεών του και 
συνεπώς και η αξιοπιστία της αναφοράς.

Παραλήπτες: Οι χρήστες του συστήματος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την Διαχείριση των Προμηθευτών.

Β2.2. Πληρωμές προκαταβολών ανά Προμηθευτή (παραγωγό)

Περιγραφή: Η αναφορά περιγράφει αναλυτικά και αθροιστικά τις 

προκαταβολές που έχουν δοθεί στους παραγωγούς.
Περιεχόμενα: Η αναφορά περιέχει στοιχεία που αφορούν τη σχέση 

ανάμεσα στο σύνολο της προκαταβολής που έχει καταβληθεί από την 

Ένωση στον κάθε παραγωγό ξεχωριστά, ανά ποικιλία και ποσότητα 

προϊόντος, αλλά και τη σχέση παραγωγού και των ποικιλιών της 

παραγωγής του.
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Συχνότητα παραγωγής: Τρεις φορές τον χρόνο στο τέλος της περιόδου 

των δηλώσεων.
Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των δηλώσεων προκαταβάλλεται το 

10% ή 20% της αναμενόμενης τιμής / κιλό του προϊόντος εκτός και αν 
αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης. 

Παραλήπτες: Οι χρήστες του συστήματος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την Διαχείριση των προμηθευτών και τις πληρωμές τους

Β2.3. Παραδοτέες ποσότητες προϊόντων.

Περιγραφή: Περιγράφεται η συνολική ποσότητα προϊόντος που 

παραλαμβάνει το κάθε κέντρο παραλαβής ανά ποικιλία και ανά 
παραγωγό.

Περιεχόμενα: Περιγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες που παραδίδει ο 

κάθε παραγωγός ανά ποικιλία και ανά ημερομηνία παράδοσης. 

Συχνότητα παραγωγής: Καθημερινή αναφορά κατά την περίοδο 

παράδοσης των προϊόντων.

Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει καθημερινής παραλαβής προϊόντων 

στα κέντρα παραλαβής.

Παραλήπτες: Οι χρήστες του συστήματος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

τον έλεγχο αποθεμάτων στις αποθήκες και ο υπεύθυνος του τμήματος 
Διαχείρισης Αποθεμάτων.

Β2.4. Ευπορία προϊόντων.

Περιγραφή: Περιγράφονται οι καθημερινές πωλήσεις.

Περιεχόμενα: Οι πληροφορίες περιγράφουν τις ημερήσιες πωλήσεις 

κατά είδος και ποικιλία προϊόντος, κατά ποσότητα και τιμή. Στο τέλος
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κάθε μήνα παράγεται αναφορά με τις πωλήσεις του μηνάς καθώς και 
στο τέλος του έτους η τελική αναφορά με τις πωλήσεις του έτους. 
Συχνότητα παραγωγής: Καθημερινή αναφορά στις περιόδους

εμπορίας των τριών προϊόντων.
Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των καθημερινών δεδομένων στις

κεντρικές αποθήκες.

Παραλήπτες: Ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος για τις 

Πωλήσεις - Εξαγωγές καθώς και ο υπεύθυνος του αντίστοιχου τμήματος.

Β2.5. Υπόλοιπα Αποθήκης κατά ημέρα.

Περιγραφή: Περί γράφονται τα υπόλοιπα των ποσοτήτων σε κάθε

Αποθήκη.

Περιεχόμενα: Οι πληροφορίες περιγράφουν τις ποσότητες που

υπάρχουν σε κάθε αποθηκευτικό χώρο ανά ποικιλία και ποιότητα. 

Υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης αρνητικών ή μηδενικών υπολοίπων 
καθώς και η δυνατότητα να περιλαμβάνεται και η χρηματική αξία του 

υπολοίπου. Επιπλέον εμφανίζονται τα μη κινηθέντα είδη καθώς και όλες 
οι ημερομηνίες.

Συχνότητα παραγωγής: Καθημερινή αναφορά στις περιόδους

εμπορίας των τριών βασικών προϊόντων εμπορίας.
Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των καθημερινών δεδομένων στις

κεντρικές αποθήκες.
Παραλήπτες: Οι χρήστες του συστήματος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

τον έλεγχο αποθεμάτων στις αποθήκες και ο υπεύθυνος του τμήματος 

Διαχείρισης Αποθεμάτων.
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B2.6. Ανάλυση Πωλήσεων ανά Πελάτη.

Περιγραφή: Περιγράφεται η κάθε πώληση με στοιχεία όπως η τιμή 

πώλησης, η ποσότητα και η ποικιλία ανά αγοραστή-πελάτη. 
Περιεχόμενα: Η εμπορική πράξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την 

αξιοπιστία του κάθε πελάτη (εάν είναι εμπρόθεσμος στις πληρωμές, 
εάν τηρεί τις εμπορικές συμφωνίες κτλ). Στην αναφορά αυτή 
περιγράφεται ο πελάτης (με στοιχεία όπως ο κωδικός πελάτη, η 

διεύθυνσή του, το ΑΦΜ του και η χώρα προορισμού -εάν πρόκειται για 

πελάτη του εξωτερικού), το είδος και οι ποσότητες κατά ποικιλία του 
κάθε προϊόντος, η συμφωνηθείσα τιμή πώλησης μονάδος και τέλος η 

ημερομηνία πώλησης καθώς και ημερομηνία φορτώσεως και 

αναχωρήσεως της παραγγελίας μαζί με τον αριθμό μεταφορικού μέσου. 

Συχνότητα Παραγωγής: Καθημερινή ή και μηνιαία αναφορά στις

περιόδους εμπορίας των προϊόντων.

Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν σε 

καθημερινή βάση από τις πωλήσεις.

Παραλήπτες: Ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος για τις 

Πωλήσεις - Εξαγωγές καθώς και ο υπεύθυνος του αντίστοιχου τμήματος.

Β2.7. Ανάλυση Πωλήσεων κατά είδος

Περιγραφή: Περιγράφεται η κάθε πώληση με στοιχεία όπως η ποσότητα 

και η τιμή πώλησης, κατά είδος ή κατά ομάδα ειδών των προϊόντων. 

Περιεχόμενα: Η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν 

καθημερινές πωλήσεις κατά ποσότητες, ποιότητες και ποικιλίες ανά 

Αποθήκη ή στο σύνολο των Αποθεμάτων.
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Συχνότητα Παραγωγής: Καθημερινή καθώς και μηνιαία αναφορά στις 
περιόδους εμπορίας των προϊόντων.
Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν σε 

καθημερινή βάση από τις πωλήσεις.

Παραλήπτες: Ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος για τις 

Πωλήσεις - Εξαγωγές καθώς και ο υπεύθυνος του αντίστοιχου τμήματος.

Β2.8. Διακύυανση τιμών πώλησης.

Περιγραφή: Περιγράφονται οι περίοδοι όπου έχουμε πωλήσεις σε

υψηλές και χαμηλές τιμές αντίστοιχα.

Περιεχόμενα: Οι πωλήσεις βάσει των ημερομηνιών που έχουν

πραγματοποιηθεί και των τιμών, καθορίζουν χαρακτηρίζουν κάποιες 

περιόδους ως περισσότερο συμφέρουσες για πωλήσεις (διότι οι τιμές 

τότε είναι υψηλότερες) και κάποιες ως λιγότερο συμφέρουσες . Έτσι η 
Διοίκηση μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικές με τις περιόδους όπου οι 

πωλήσεις είναι πιο κερδοφόρες. Η αναφορά αυτή μαζί με την πρώτη 
αναφορά (πρόβλεψη ημερομηνιών παραδοθέντων ποσοτήτων) βοηθούν 

στον προγραμματισμό των πωλήσεων της Ένωσης.

Συχνότητα παραγωγής: Στο τέλος της περιόδου εμπορίας του κάθε 

προϊόντος.
Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από 

τις πωλήσεις.
Παραλήπτες: Ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος για τις 

Πωλήσεις - Εξαγωγές καθώς και ο υπεύθυνος του αντίστοιχου τμήματος.

Β2.9. Ανάλυση Αγορών κατά Προμηθευτή.
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Περιγραφή: Περιγράφονται οι αγορές των ποσοτήτων των προϊόντων 
από τους Προμηθευτές - αγρότες.

Περιεχόμενα: Η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τις μηνιαίες 

αγορές προϊόντων, την κατάσταση των Πιστωτικών Τιμολογίων, τον 
τρόπο αποπληρωμής τους και τον τρόπο πληρωμής των Προμηθευτών. 

Συχνότητα παραγωγής: Μηνιαία Αναφορά στις περιόδους προμήθειας 

του προϊόντος.

Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει καθημερινών καταστάσεων παράδοσης 

προϊόντων στις Αποθήκες.

Παραλήπτες: Οι χρήστες του συστήματος που είναι υπεύθυνοι για την 

διαχείρηση των προμηθευτών.

Β2.10. Ανάλυση Αγορών κατά είδος.

Περιγραφή: Περιγράφονται οι αγορές των ποσοτήτων των προϊόντων 

από τους Προμηθευτές - αγρότες κατά είδος ή κατά ομάδα ειδών. 

Περιεχόμενα: Η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τις μηνιαίες 

προμήθειες προϊόντων ανά είδος ή ανά ομάδα ειδών, ανά ποικιλία και 

ποσότητα

Συχνότητα παραγωγής: Εβδομαδιαία ή Μηνιαία Αναφορά στις 

περιόδους παράδοσης των προϊόντων.
Επεξεργασία αναφοράς: Βάσει καθημερινών καταστάσεων παράδοσης 
των προϊόντων στις Αποθήκες.

Παραλήπτες: Οι χρήστες του συστήματος που είναι υπεύθυνοι για την 

διαχείρηση των προμηθευτών.
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B.3. Παρουσίαση των Σημειώσεων Εργασίας (‘’Working” Data).

Μετά από τις απαραίτητες συνεντεύξεις με τους χρήστες δεν προέκυψαν 

στοιχεία που να αφορούν "πρόχειρες” σημειώσεις των χρηστών για 

θέματα λειτουργίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Β.4. Παρουσίαση των Ερωτο-αποκρίσεων (Enquiries).

Β4.1. Ερώτηση σχετική με το προφίλ του Πελάτη.

Περιγραφή: Η ερώτηση αυτή σκοπό έχει να ενημερώσει τον αντίστοιχο 

χρήστη με στοιχεία που αφορούν την εικόνα του συγκεκριμένου πελάτη 

για τον οποίο έγινε η ερώτηση, προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση 

σχετική με το εάν πρόκειται να εγκριθεί ή όχι η αίτηση του για 
συγκεκριμένη παραγγελία. Με την ερώτηση αυτή ο χρήστης θα βλέπει το 

ιστορικό του κάθε πελάτη, την αξιοπιστία του και γενικότερα την πορεία 
της συνεργασίας του με την Ένωση. Η ερώτηση αυτή θα γίνεται στα 
Κεντρικά της Ένωσης από τον χρήστη που είναι υπεύθυνος για την 

Διαχείριση των αρχείων των πελατών.

Πληροφορίες: Η ερώτηση που θα υποβάλλεται για τον συγκεκριμένο 

πελάτη με συγκεκριμένο κωδικό πρόκειται να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικές με την αξιοπιστία του πελάτη. Αυτές αφορούν την συμπεριφορά 
του πελάτη η οποία ελέγχεται με βάση συγκεκριμένα αξιόγραφα όπως 

εγγυητικές επιστολές, επιταγές, κτλ. Παρακολουθείται επίσης η πορεία 

των συναλλαγών του δηλαδή εάν πληρώνει εμπρόθεσμα ή όχι, εάν τηρεί 
τις προθεσμίες του γενικότερα.
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Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος 
για την Διαχείριση των Πελατών.

Β4.2. Ερώτηση σχετική με το προφίλ του Προμηθευτή.

Περιγραφή: Η ερώτηση αυτή γίνεται με σκοπό την ενημέρωση του 

χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των προμηθευτών, 

σχετικά με το ιστορικό του καθένα, εάν δηλαδή είναι αξιόπιστος ο 
προμηθευτής σε σχέση με τις ποσότητες που έχει δηλώσει, με τις 

ημερομηνίες παράδοσης των προϊόντων του, με την έγκαιρη επιστροφή 

των υλικών που έχει χρεωθεί (πχ. Των πλαστικών κιβωτίων) κ.α.
Η ερώτηση αυτή μπορεί να γίνει προκειμένου ο Συνεταιρισμός να 
αποφασίσει εάν θα δεχθεί ή όχι τον συγκεκριμένο παραγωγό για 
προμηθευτή του, βάσει του ιστορικού του και της αξιοπιστίας του, αλλά 

και σε οποιαδήποτε φάση προκειμένου να τηρούνται οι συμφωνίες και οι 
προθεσμίες του προμηθευτή που τελικά επιλέγεται.

Πληροφορίες: Η ερώτηση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία των δηλώσεων 

των παραγωγών, στοιχεία των δηλωθέντων και των παραδοθέντων 
ποσοτήτων προηγουμένων ετών από τα οποία γίνεται ο έλεγχος της 
αξιοπιστίας του προμηθευτή, δηλαδή εάν οι δηλωθείσες ποσότητές του 
παρουσιάζουν απόκλιση από τις προσκομιζόμενες (συγκεκριμένο 
ποσοστό). Επίσης ο προμηθευτής χρεώνεται με κάποια υλικά (πχ. 
Πλαστικά κιβώτια) και ελέγχεται η έγκαιρη ή μη επιστροφή τους.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος

για την Διαχείριση των Προμηθευτών.
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B4.3. Ερώτηση ειδικού ή τρέχοντος υπολοίπου Αποθήκης.

Περιγραφή: Η ερώτηση αυτή γίνεται στην Αποθήκη από τον χρήστη 

που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της αποθήκης στην περίπτωση 
ανάλογου αιτήματος κάποιου πελάτη. Ο πελάτης που ενδιαφέρεται να 
αγοράσει συγκεκριμένο είδος και ποσότητα προϊόντος απευθύνεται στην 

αποθήκη όπου και γίνεται η ερώτηση από τον αντίστοιχο χρήστη και 
εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη ποσότητα και ο συνεταιρισμός δέχεται 

να κάνει δεκτό το αίτημα παραγγελίας του πελάτη, προωθείται η 
συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Πληροφορίες: Η Ερώτηση-απόκριση περιλαμβάνει στοιχεία που 

αφορούν τις ποσότητες ανά ποικιλία που υπάρχουν εκείνη τη χρονική 
στιγμή στην συγκεκριμένη αποθήκη - συσκευαστήριο προκειμένου να 
γίνει δεκτό ή να απορριφθεί το αίτημα κάποιου πελάτη για αγορά 
συγκεκριμένης ποσότητας. Βέβαια με βάση τα δεδομένα των δηλώσεων 
και των προβλεπόμενων ημερομηνιών παράδοσης των αντίστοιχων 
ποσοτήτων των παραγωγών θα μπορεί η ερωτο-απόκριση να δώσει 
στοιχεία που αφορούν ποσότητες ανά ποικιλία προϊόντος που 
προβλέπεται να παραδοθούν στην αποθήκη τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Δηλαδή ο χρήστης θα ενημερώνεται για τις:

• εισαγωγές στην αποθήκη

• εξαγωγές

• αναμενόμενες ποσότητες

• δεσμευμένες ποσότητες που προκύπτουν από παραγγελίες
και έτσι μπορεί να έχει μία εικόνα όσον αφορά το πλασματικό υπόλοιπο 
Αποθήκης που μπορεί να είναι:

• Υπόλοιπα + Αναμενόμενες ποσότητες

• Υπόλοιπα - Δεσμευμένες Ποσότητες.
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Έτσι το επόμενο βήμα θα είναι η σύναψη της σχετικής συμφωνίας 
μεταξύ πελάτη και Ε.Α.Σ βάσει των προβλέψιμων ποσοτήτων στις 
αποθήκες.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος 
για τον Έλεγχο Αποθεμάτων.

Β4.4. Ερώτηση σχετική με τις πωλήσεις.

Περιγραφή: Η ερωτο-απόκριση αυτή γίνεται προκειμένου ο χρήστης ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις και τις παραγγελίες των 

πελατών, να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις ποσότητες που 
έχουν πωληθεί κατά είδος ή ομάδα ειδών ανά πελάτη καθώς και την 

αντίστοιχη χρηματική αξία στην οποία αντιστοιχούν οι πωλήσεις αυτές 
όσον αφορά την συγκεκριμένη περίοδο για την οποία γίνεται η ερώτηση.

Πληροφορίες: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η ερωτο-απόκριση 

αυτή είναι οι πωληθέντες ποσότητες κατά ποικιλίες και ποσότητες ανά 
πελάτη καθώς και η αντίστοιχη χρηματική αξία τους διότι ενδιαφέρει τον 

αντίστοιχο χρήστη να γνωρίζει την αντιστοιχία προϊόντος - αξίας για 

λόγους που αφορούν συλλογή στατιστικών στοιχείων και σκοπό τον 
προγραμματισμό των πωλήσεων. Έτσι παράγεται ένα ημερολόγιο 
πωλήσεων που δείχνει αναλυτικά τις εξαγωγές και τις πωλήσεις από τις 
Αποθήκες την συγκεκριμένη περίοδο για την οποία γίνεται η ερώτηση.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος

για τις Πωλήσεις - Παραγγελίες Πελατών.
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B4.5. Όνουα: Ερώτηση για τα τρέχοντα υπόλοιπα Πελατών.

Περιγραφή: Περιγράφονται αναλυτικά τα τρέχοντα υπόλοιπα των 

πελατών δηλαδή αναλυτικά αλλά και το σύνολο των χρηματικών 

υπολοίπων που έχει να λαμβάνει η Ένωση.

Πληροφορίες: Η ερώτηση δίνει πληροφορίες που αφορούν τους 

διακανονισμούς πληρωμών που έχουν γίνει μεταξύ της Ένωσης και του 

κάθε πελάτη με συγκεκριμένες ημερομηνίες που αφορούν πληρωμές με 

επιταγή ή τοις μετρητοίς.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος 
για τις Πωλήσεις - Παραγγελίες Πελατών.

Β4.6. Ερώτηση για τον Προγραμματισμό των Εισπράξεων.

Περιγραφή: Περιγράφονται οι περίοδοι των εισπράξεων από τους 

πελάτες.

Πληροφορίες: Η ερώτηση δίνει πληροφορίες σχετικές με τις 

ημερομηνίες των εισπράξεων από τους πελάτες με τη μορφή 
ημερολογίου ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των πληρωμών αλλά και ο 
προγραμματισμός των εσόδων της Ένωσης.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος

για την Διαχείριση Πελατών.
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B4.7. Όνουα: Ερώτηση για την κατάσταση των Τιμολογίων

Πιστωτικών.

Περιγραφή: Η ερώτηση περιγράφει σε ποια φάση βρίσκονται τα 

τιμολόγια πώλησης.

Πληροφορίες: Οι πληροφορίες αφορούν καταστάσεις όπως το εάν 

έχουν εκδοθεί τα ανάλογα τιμολόγια πώλησης, τις ημερομηνίες έκδοσής 

τους, το εάν έχουν αποσταλεί, εάν έχουν εξοφληθεί κλπ.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος 

για την Διαχείριση Πελατών.

Β4.7. Ερώτηση που αφορά τους μη κινηθέντες Προμηθευτές.

Περιγραφή: Περιγράφονται οι προμηθευτές οι οποίοι για διάφορους 

λόγους δεν έχουν παραδώσει ή έχουν παραδώσει εν μέρει, τις 
ποσότητες των προϊόντων τους.

Πληροφορίες: Οι πληροφορίες αφορούν τους προμηθευτές που είτε δεν 

έχουν τηρήσει τις προθεσμίες στην παράδοση των προϊόντων τους είτε, 
ενώ είχαν δηλώσει συγκεκριμένες ποσότητες, δεν τις έχουν παραδώσει 
στο σύνολό τους.

Την ερώτηση θα κάνει ο χρήστης του συστήματος που είναι υπεύθυνος

για την Διαχείριση Προμηθευτών.
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B5. Παρουσίαση των Μηνυμάτων για Εξαιρέσεις. (Exception 

Messages).

Πρόκειται για μικρές αναφορές / καταστάσεις , που σκοπό έχουν να 
προειδοποιήσουν τους χρήστες ότι κάποια περίπτωση εκτός ελέγχου 
πρόκειται να παρουσιαστεί.

Β5.1. Όνουα unvOuaTQc: Απαγορευτική τιμή πώλησης.

Περιγραφή: Πρόκειται για μήνυμα εξαίρεσης που παρουσιάζεται όταν η

τιμή πώλησης είναι κάτω του κόστους του προϊόντος. Το κόστος αυτό

προκύπτει ως άθροισμα:

α) Χρηματοοικονομικού κόστους

β) Κόστους διακίνησης

γ) Κόστους συντήρησης και
δ) Κόστους υλικών συσκευασίας.
Είναι λοιπόν σχεδόν απαγορευτικό να πωληθεί το προϊόν κάτω του 

κόστους αυτού.

Αιτίες - Συνθήκες που το προκαλούν: Μεγάλη μείωση της τιμής

πώλησης για λόγους που αφορούν τη σχέση Προσφοράς - Ζήτησης. 

Παραλήπτης: Ο υπεύθυνος χρήστης του συστήματος για τις πωλήσεις. 
Περιεχόμενο: Προειδοποίηση για την περίπτωση όπου η τιμή

πώλησης είναι κατώτερη ή ίση του κόστους του προϊόντος.

Β5.2. Ovoua unvOuaTQc: Μη έγκαιρη παράδοση των

προβλεπόμενων ποσοτήτων των προϊόντων στις Αποθήκες.
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Περιγραφή: Αυτό το μήνυμα εξαίρεσης παρουσιάζεται όταν οι
προβλεπόμενες ποσότητες προϊόντων δεν παραδίδονται μέσα στις 
συγκεκριμένες προθεσμίες που έχουν προβλεφθεί, και έτσι στις 

αποθήκες δεν υπάρχουν οι αναμενόμενες ποσότητες με αποτέλεσμα να 
γίνεται δύσκολος ο προγραμματισμός των πωλήσεων.

Αιτίες - Συνθήκες που το προκαλούν: Εκπρόθεσμη (από άποψη

πρόβλεψης) παράδοσης των προϊόντων των παραγωγών.

Παραλήπτης: Ο υπεύθυνος αποθήκης και ο υπεύθυνος χρήστης του 

συστήματος για τις παραλαβές των προϊόντων.

Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μηνύματος περιλαμβάνει τις 

ποσότητες ανά ποικιλία και ανά παραγωγό για τις οποίες, σύμφωνα με 

κάποιες σταθερές όπως οι περίοδοι συγκομιδής, έχει γίνει πρόβλεψη 
ώστε να παραδοθούν στις αντίστοιχες αποθήκες αλλά οι παραδόσεις δεν 
έχουν γίνει εγκαίρως.

BS.3. Όνουα υηνύυακκ:: Πελάτες κάτω του ορίου Πίστωσης.

Περιγραφή: Περί γράφεται ο πελάτης ο οποίος βρίσκεται κάτω από το 

όριο πίστωσής του.

Αιτίες - Συνθήκες που το προκαλούν: Η προειδοποίηση αφορά την 

έλλειψη εγγυητικών επιστολών ή επιταγών που να δικαιολογούν τις 
αντίστοιχες ποσότητες τις οποίες έχει παραλάβει ο πελάτης. Πολλές 
φορές το ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει τις πωληθέντες 
ποσότητες και ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό ή να 
προσκομίσει καινούργια εγγυητική επιστολή ώστε η Ένωση να είναι 
καλυμένη οικονομικά.

Παραλήπτης: Ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για την Διαχείριση 

Πελατών.
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Περιεχόμενο: Το μήνυμα περιγράφει με την βοήθεια κωδικών τον ή 

τους πελάτες που βρίσκονται κάτω από το όριο πίστωσής τους με 
στοιχεία που αφορούν το μέγεθος αυτής της ακάλυπτης διαφοράς και 

τον τρόπο αντιμετώπισής της.

Β5.4. Όνουα υηνύυακκ:: Προμηθευτής κάτω του ορίου Πίστωσης.

Περιγραφή: Περιγράφεται ο Προμηθευτής ο οποίος βρίσκεται κάτω από 

το όριο πίστωσής του.

Αιτίες - Συνθήκες που το προκαλούν: Η προειδοποίηση αφορά το 

γεγονός ότι ο αντίστοιχος προμηθευτής δεν έχει παραδώσει τις 

ποσότητες των προϊόντων που έχει δηλώσει και για τις οποίες αυτός έχει 

όμως πληρωθεί προκαταβολικά.

Παραλήπτης: Ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για την Διαχείριση 

Προμηθευτών.

Περιεχόμενο: Το μήνυμα περιγράφει με την βοήθεια κωδικών τον ή 

τους προμηθευτές που βρίσκονται κάτω από το όριο πίστωσής τους και 

βέβαια στην προκειμένη περίπτωση καλούνται να παραδώσουν τις 
ποσότητες τους εάν βέβαια αυτές υπάρχουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Αυτό το κεφάλαιο της Εκθέσεως ομοιάζει με το προηγούμενο και 
περιγράφει την Εφαρμογή από την πλευρά της Πληροφορικής. 

Περιλαμβάνει:

Γ·1. Περιγραφή των Μηχανογραφικών Λειτουργιών.

Πρόκειται να αναλυθούν περαιτέρω συγκεκριμένα ‘’σημεία” του 

διαγράμματος με Πίνακες Αποφάσεων.

Γ.1.1. Πίνακας Αποφάσεων 1 - Κατηγορίες Πελατών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΑΝ

0 Πελάτης είναι η Ε.Ε Ν 0 0
Εάν πρόκειται για Πελάτη του 

Εσωτερικού
0 Ν 0

Εάν πρόκειται για Πελάτη του 

Εξωτερικού

0 0 Ν

ΤΟΤΕ

Εκδίδεται Πρακτικό Απόσυρσης. X
Εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης και 
Δελτίο Αποστολής

X X

Οι τελωνιακοί δασμοί και το κόστος 

μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή ή 

τον πωλητή(ανάλογα με την συμφωνία)

X X

48



Στον Πίνακα Αποφάσεων 1. Περιγράφονται οι περιπτώσεις όπου ο 
Πελάτης (Αγοραστής) των προϊόντων είναι: 

α) η Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) Έμπορος του Εσωτερικού (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου), 
γ) Έμπορος του Εξωτερικού.

Στην πρώτη περίπτωση εκδίδεται Πρακτικό Απόσυρσης το οποίο 

περιλαμβάνει την ποσότητα του προϊόντος που οδηγείται στην 
απόσυρση, τον ποιοτικό χαρακτηρισμό της ποσότητας, την συσκευασία 

και την τιμή μονάδος.
Στη δεύτερη και Τρίτη περίπτωση εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης και 
Δελτίο Αποστολής. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις τα έξοδα μεταφοράς 
και οι τελωνιακοί δασμοί, στην περίπτωση των εξαγωγών, βαρύνουν είτε 
τον αγοραστή είτε τον πωλητή ανάλογα με το είδος της συμφωνίας που 

έχει πραγματοποιηθεί.

Γ.2. Καθορισμός των Λειτουργιών για Ερωτο-Αποκρίσεις 

(Interactive / Enquiry Functions).

Σε αυτή την φάση του καθορισμού των απαιτήσεων, για τις ειδικές 
μηχανογραφικές λειτουργίες στις οποίες ο χρήστης "επικοινωνεί ” 
κατευθείαν με τον υπολογιστή, δεν σχεδιάζεται ο διάλογος αλλά 
καθορίζεται ο τύπος του διαλόγου. Έτσι, καθόσον ο τύπος θα καθορίσει 
τη φύση του διαλόγου στη φάση του σχεδιασμού του συστήματος, 

κρίνεται ότι θα ήταν καλύτερο για τους χρήστες ο τύπος "εισόδου 

στοιχείων” (data entry) για αρχάριους εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι τα 

άτομα της επιχείρησης τα οποία πρόκειται να είναι οι μελλοντικοί

49



χρήστες του συστήματος δεν έχουν στην πλειοψηφία τους την 
απαραίτητη εξοικείωση με την τεχνολογία των υπολογιστών.

Γ.3. Εντοπισμός των σημείων Επαφής με άλλες εφαρμογές. 

(Interfaces with other Functions).

Εδώ τα σημεία "επαφής” και επικοινωνίας δεν μπορούν να 

συγκεκριμενοποιηθούν διότι πρόκειται για εφαρμογές που θα 

αναπτυχθούν στο μέλλον και αφορούν τη διασύνδεση του 

πληροφοριακού συστήματος με την ανάπτυξη ανάλογου πληροφοριακού 
συστήματος για τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης

Γ.4. Συνοπτική Παρουσίαση των Διαφορών από τις Υφιστάμενες 

Λειτουργίες.

Συγκεκριμένα επεξηγούνται οι νέες λειτουργίες και εντοπίζονται στο τι 
διαφέρουν από τον τρόπο που γίνεται έως τώρα η εργασία. Τούτο 

βέβαια δεν γίνεται χωρίς λόγο για όλες τις λειτουργίες διότι το μόνο που 
θα αυξανόταν θα ήταν ο όγκος της εκθέσεως χωρίς να αυξάνεται έτσι η 
"διαύγειά" της.

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη κατάσταση της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, οι παραλαβές των οπωροκηπευτικών προϊόντων είναι 
χειρόγραφες και καταχωρούνται στα κεντρικά γραφεία με καθυστέρηση 

μέχρι και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με την 

βοήθεια προγράμματος το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες και ελάχιστες 
δυνατότητες.
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Γ.3. Εντοπισμός των σημείων Επαφής με άλλες εφαρμογές. 

(Interfaces with other Functions).

Εδώ τα σημεία "επαφής” και επικοινωνίας δεν μπορούν να 

συγκεκριμενοποιηθούν διότι πρόκειται για εφαρμογές που θα 

αναπτυχθούν στο μέλλον και αφορούν τη διασύνδεση του 
πληροφοριακού συστήματος με την ανάπτυξη ανάλογου πληροφοριακού 

συστήματος για τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης

Γ.4. Συνοπτική Παρουσίαση των Διαφορών από τις Υφιστάμενες 

Λειτουργίες.

Συγκεκριμένα επεξηγούνται οι νέες λειτουργίες και εντοπίζονται στο τι 
διαφέρουν από τον τρόπο που γίνεται έως τώρα η εργασία. Τούτο 

βέβαια δεν γίνεται χωρίς λόγο για όλες τις λειτουργίες διότι το μόνο που 

θα αυξανόταν θα ήταν ο όγκος της εκθέσεως χωρίς να αυξάνεται έτσι η 
"διαύγειά" της.

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη κατάσταση της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, οι παραλαβές των οπωροκηπευτικών προϊόντων είναι 
χειρόγραφες και καταχωρούνται στα κεντρικά γραφεία με καθυστέρηση 
μέχρι και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με την 

βοήθεια προγράμματος το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες και ελάχιστες 
δυνατότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει διαχείριση αποθήκης για το κάθε 

συσκευαστήριο. Υπάρχει εξω-λογιστική χειρόγραφη παρακολούθηση 

των αποθεμάτων σε κάθε συσκευαστήριο και το τελικό κλείσιμο της κάθε 

αποθήκης δηλαδή οι παραλαβές και διαθέσεις των προϊόντων γίνονται
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μέσα στους επόμενους δύο μήνες μετά το τέλος της διαχειριστικής 
περιόδου του κάθε είδους. Οι περίοδοι αυτές που αφορούν τις 

παραλαβές είναι:

• για τα ροδάκινα Νοέμβριος - Δεκέμβριος

• για τα μήλα Δεκέμβριος - Ιανουάριος

• για τα ακτινίδια Δεκέμβριος - Ιανουάριος
ενώ οι περίοδοι διάθεσης των προϊόντων από τις αποθήκες διαρκούν 

έως το τέλος της εμπορικής περιόδου η οποία λήγει τον Απρίλιο με 

Μάιο.
Έτσι παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις ενημερώσεις 

των αρχείων γεγονός που κάνει ακόμα δυσκολότερο των 
προγραμματισμό των πωλήσεων από την στιγμή που δεν υπάρχουν 

συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ποσότητες των προϊόντων που υπάρχουν 
στις αποθήκες.

Αναφορικά με τις πωλήσεις αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές καταχωρούνται 
στα αρχεία με καθυστέρηση έως και ενάμισι μήνα. Έτσι δεν υπάρχει 
ουσιαστικός λογιστικός έλεγχος, έστω και εβδομαδιαίος, των προϊόντων 
της κάθε αποθήκης, των παραλαβών και των πωλήσεων με όλα τα 
συνεπακόλουθά του.
Συμπερασματικά, η ανάγκη ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος 
είναι εμφανής και επιπλέον πρόκειται να δώσει λύσεις σε θέματα 

ανεξέλεγκτης διαχείρισης των αποθηκών, των πωλήσεων αλλά και της 
έλλειψης του ελέγχου αξιοπιστίας των πελατών.

Γ.5. Εντοπισμός των ‘’Δυνητικών” Τραπεζών Στοιχείων (Data 

Bases).

• Γ.5.1.
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Βάση Δεδομένων.1 / Εισπρακτέοι Λογαριασμοί 

Περιγραφή: Περί γράφονται οι Λογαριασμοί που εισπράττονται από τους 

πελάτες

Επιχειρησιακές επεξεργασίες: Διαχείριση Πελατών.

Πιθανός τρόπος χρησιμοποίησης: On Line Data Base

• Γ.5.2.

Βάση Δεδομένων.2 / Πελάτες

Περιγραφή: Περί γράφονται οι πελάτες με στοιχεία που αφορούν την 

ταυτότητά τους, το προφίλ τους και την φερεγγυότητά τους. 

Επιχειρησιακές επεξεργασίες: Διαχείριση Πελατών, Πωλήσεις

Προϊόντων, παραγγελίες πελατών.

Πιθανός τρόπος χρησιμοποίησης: On Line Data Base.

• Γ.5.3.

Βάση Δεδομένων.3 / Προϊόντα.

Περιγραφή: Περιγράφονται τα προϊόντα κατά ποικιλία, ποιότητα 

ποσότητα και χώρο Αποθήκευσης.
Επιχειρησιακές επεξεργασίες: Διαχείριση Αποθεμάτων, έγκριση 

παραγγελιών, πωλήσεις προϊόντων.

Πιθανός τρόπος χρησιμοποίησης:: On Line Data Base.

• Γ.5.4.

Βάση Δεδομένων.4 / Αποθηκευτικοί Χώροι

Περιγραφή: Περιγράφονται οι χώροι Αποθήκευσης των προϊόντων.

Επιχειρησιακές επεξεργασίες: Διαχείριση Αποθεμάτων.

Πιθανός τρόπος χρησιμοποίησης: On Line Data Base

Γ.6. Συνοπτική Περιγραφή των Στοιχείων (Data Items).
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Εδώ περιγράφεται ό,τι θα αποτελέσει ομάδες πεδίων που θα 
αναφέρονται σε ειδικά θέματα. Κάθε στοιχείο καθορίζεται με:

• το όνομά του,

• την περιγραφή του,

• το σχετικό θέμα,

• τις καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν και

• τις κύριες επεξεργασίες που το χρησιμοποιούν.

Όνομα Στοιχείου: Πελάτης (Customer)

Περιγραφή Στοιχείου: Περιγράφεται ο πελάτης με στοιχεία που 

αφορούν την ταυτότητά τους και την φερεγγυότητά τους όπως ο κωδικός 

πελάτη, το όνομά του, η διεύθυνσή του, το επάγγελμά του, ο αριθμός 

φορολογικού μητρώου ΑΦΜ, ο κωδικός που αναφέρεται στην τήρηση ή 

όχι των συμφωνιών του.

Θέμα: Παραγγελίες Πελατών

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν:

Β2.6 /Ανάλυση Πωλήσεων κατά Πελάτη , Β2.7/ Ανάλυση πωλήσεων 

κατά είδος.

Κύριες Επεξεργασίες: Παραγγελίες πελατών, Διαχείριση πελατών.

Όνομα Στοιχείου: Προμηθευτής - Παραγωγός (Supplier)

Περιγραφή Στοιχείου: Περιγράφεται οι προμηθευτής με στοιχεία που 

αφορούν την ταυτότητά του και την φερεγγυότητά του, όπως ο κωδικός 

προμηθευτή - παραγωγού, το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνσή του, το 

τηλέφωνό του, ο κωδικός ποικιλίας και η ποικιλία του είδους που 

καλλιεργεί, ο κωδικός τοποθεσίας αγροτεμαχίου, η έκταση της 

καλλιέργειας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιοκτησία ή νοικιασμένα), ο
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αριθμός των καλλιεργούμενων δένδρων, η ηλικία των δένδρων, το είδος 
του προϊόντος, και ο κωδικός της αξιοπιστίας του παραγωγού.
Θέμα: Παραγγελίες σε Προμηθευτές

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν: 

Β2.1/Συγκεντρωτικές δηλώσεις προμηθευτών (παραγωγών), 

Β2.2/Πληρωμές προκαταβολών κατά προμηθευτή, Β2.3/Παραδοτέες 

ποσότητες προϊόντων, Β2.9/ Ανάλυση αγορών κατά προμηθευτή, 

Β2.1 Ο/Ανάλυση αγορών κατά είδος.

Κύριες Επεξεργασίες: Διαχείριση Προμηθευτών, Πληρωμές των 

Προμηθευτών.

Όνομα Στοιχείου: Προϊόν (Product)

Περιγραφή Στοιχείου: Περί γράφονται τα προϊόντα με στοιχεία που 

αφορούν τον Κωδικό του Προϊόντος, την Ποσότητα, την ποικιλία, την 

κλάση (I ή II) τον κωδικό Ποιότητας, τον Κωδικό Ποικιλίας, τον Κωδικό 
της Παρτίδας, και τον Κωδικό του Χώρου Αποθήκευσης.

Θέμα: Πωλήσεις Προϊόντων, Διαχείριση Αποθεμάτων.

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν: 

Β2.3/Παραδοτέες ποσότητες προϊόντων, Β2.4/Εμπορία προϊόντων, 

Β2.5/Υπόλοιπα αποθήκης κατά ημέρα.

Κύριες Επεξεργασίες: Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση
Παραγγελιών Πελατών.

Όνομα Στοιχείου: Παραγγελία (Order)

Περιγραφή Στοιχείου: Περί γράφονται τα στοιχεία που συνθέτουν τις 

παραγγελίες των πελατών όπως ο Κωδικός Παραγγελίας, ο Κωδικός του 

Πελάτη, το ονοματεπώνυμο του Πελάτη, το ΑΦΜ του, το είδος, ο 

κωδικός ποικιλίας και ο κωδικός ποιότητας, η ποσότητα της
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παραγγελίας, η τιμή πώλησης μονάδος, ο κωδικός αποθήκης, η 
ημερομηνία παραγγελίας, ο τρόπος αποστολής και ο τρόπος 
αποπληρωμής με τις αντίστοιχες ημερομηνίες, καθώς και ο τόπος 

προορισμού, η ημερομηνία φορτώσεως και η ημερομηνία παράδοσης 

των προϊόντων, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς τους.

Θέμα: Πωλήσεις Προϊόντων

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν: 

Β2.3/Παραδοτέες ποσότητες προϊόντων, Β2.4/Εμπορία προϊόντων, 

Β2.5/Υπόλοιπα αποθήκης κατά ημέρα.

Κύριες Επεξεργασίες: Παραγγελίες Πελατών, Έλεγχος Αποθεμάτων

Όνομα Στοιχείου: Τιμολόγιο (Invoice)

Περιγραφή Στοιχείου: Περιγράφονται τα στοιχεία που περιλαμβάνουν 

τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων όπως ο αριθμός Τιμολογίου, η 
ημερομηνία του Τιμολογίου, τα είδη που περιλαμβάνει με κωδικούς 

είδους, ποικιλίας, ποιότητας, τις ποσότητες και τον κωδικό Αποθήκης 
από όπου γίνεται η φόρτωση των προϊόντων.

Θέμα: Πωλήσεις Προϊόντων

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν:

Β2.4/Εμπορία προϊόντων, Β2.5/Υπόλοιπα αποθήκης κατά ημέρα.

Κύριες Επεξεργασίες: Έλεγχος Παραγγελιών, Αποθεμάτων,

Πληρωμών από Πελάτες.

Όνομα Στοιχείου: Πώληση (Sale)

Περιγραφή Στοιχείου: Περιγράφονται οι πωλήσεις με στοιχεία όπως ο 

κωδικός πώλησης, ο κωδικός και ημερομηνία τιμολογίου, ο κωδικός 

παραγγελίας, ο κωδικός πελάτη η ημερομηνία παράδοσης, η τιμή
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πώλησης, ο τρόπος αποστολής αλλά και η κατάσταση των πωλήσεων 
με τη βοήθεια παραστατικών και άλλων αξιόγραφων όπως:

• Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,

• Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης,

• Δελτίο αποστολής,

• Δελτίο αποστολής σε αποθηκευτικό χώρο,

• Δελτίο επιστροφής πελάτη,

• Τιμολόγιο δελτίου αποστολής επί πιστώσει,

• Τιμολόγιο δελτίου αποστολής Μετρητοίς,

• Τιμολόγιο επί πιστώσει,

• Τιμολόγιο μετρητοίς,

• Πιστωτικό επιστροφής επί πιστώσει.

Θέμα: Πωλήσεις Προϊόντων

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν:

Β2.6 /Ανάλυση Πωλήσεων κατά Πελάτη , Q2.7I Ανάλυση πωλήσεων 

κατά είδος, Β2.8/ Διακύμανση τιμών πώλησης.

Κύριες Επεξεργασίες: Πωλήσεις, Παραγγελίες Πελατών.

Όνομα Στοιχείου: Εισπρακτέος Λογαριασμός (Accounts Receivable) 

Περιγραφή Στοιχείου: Περί γράφονται οι εισπράξεις των λογαριασμών 
των Πελατών σύμφωνα με τα τρέχοντα και τα ενηλικιωμένα υπόλοιπά 
τους η ημερομηνία πληρωμής των λογαριασμών και ο τρόπος 
πληρωμής αλλά και ο γενικότερος Προγραμματισμός των εισπράξεων 
των λογαριασμών.

Θέμα: Πωλήσεις Προϊόντων.

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν:

Β2.6 /Ανάλυση Πωλήσεων κατά Πελάτη , Β2.7/ Ανάλυση πωλήσεων 

κατά είδος.
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Κύριες Επεξεργασίες: Έλεγχος Πληρωμών των Πελατών

Όνομα Στοιχείου: Πληρωμή (Payment) σε Προμηθευτή 

Περιγραφή Στοιχείου: Περιγράφονται οι πληρωμές που δίνονται στους 

προμηθευτές με το πέρας της περιόδου των δηλώσεων αλλά και οι 

λογαριασμοί που πληρώνει η Ένωση (προεκκαθάριση - εκκαθάριση) στο 
τέλος κάθε έτους με τη μορφή ημερολογίου που περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και προθεσμίες πληρωμών 
(Προγραμματισμός των Πληρωμών). Τα στοιχεία αυτά είναι ο κωδικός 

του προμηθευτή, το όνομά του η δηλωθείσα ποσότητα κατά είδος 
προϊόντος και κατά ποικιλία, ο κωδικός παραδοτέας παρτίδας, η τιμή 

μονάδος, το ποσό της προκαταβολής, η ημερομηνία προκαταβολής, το 
σύνολο της παραδοθείσας ποσότητας, και το χρηματικό υπόλοιπο 

εκκαθάρισης.

Θέμα: Πληρωμές των Προμηθευτών (προκαταβολές και εκκαθαρίσεις) 

Καταστάσεις / αναφορές / μηνύματα που το περιέχουν:

Β2.1/Συγκεντρωτικές δηλώσεις προμηθευτών (παραγωγών),

Β2.2/Πληρωμές προκαταβολών κατά προμηθευτή, Β2.3/Παραδοτέες 

ποσότητες προϊόντων, Β2.9/ Ανάλυση αγορών κατά προμηθευτή.

Κύριες Επεξεργασίες: Διαχείριση Προμηθευτών.

Γ.7. Συνοπτική Περιγραφή των τυχόν αλλαγών στη οργάνωση.

Η περιγραφή αυτή πρόκειται να δώσει μία έγκαιρη προειδοποίηση των 

αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στην οργάνωση, στην επάνδρωση και
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στην εκπαίδευση, οι οποίες θα είναι αναγκαίες για την υποστήριξη του 
προτεινομένου συστήματος.

Για τη ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος είναι απαραίτητη η 

δημιουργία τμήματος Πληροφοριακού κέντρου (Information Centre). Η 

θέση του τμήματος στο Οργανόγραμμα εξαρτάται από τη δομή της 

Διεύθυνσης Πληροφορικής της Επιχειρήσεως. Γενικά συνιστάται όπως ο 
προϊστάμενος του Τμήματος αναφέρεται στον Διευθυντή Πληροφορικής 

ή στον Διευθυντή Τομέα Αναπτύξεως Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι 
Τομείς Μηχανογραφικών Λειτουργιών (Computer Operations), 

Επικοινωνιών και Αναπτύξεως Συστημάτων της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής θα υποστηρίζουν το τμήμα στο έργο του.

Το τμήμα μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες του με ένα (1) Προϊστάμενο 
και έναν με δύο υπαλλήλους. Αυτοί θα υποστηρίξουν τις αρχικές 

προσπάθειες για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού σε 

"hardware” και "software” και τη χρησιμοποίησή του για την ανάπτυξη 

και λειτουργία των πρώτων εφαρμογών (pilot project).

Αργότερα όσο οι εργασίες θα αυξάνουν νέα πρόσωπα μπορεί να 

προστεθούν στα αρχικά. Η μέχρι τώρα εμπειρία όμως δείχνει ότι ένας 
πεπειραμένος υπάλληλος για την υποστήριξη τελικών χρηστών μπορεί 

τυπικά να καλύψει τις "ανάγκες 30 - 40 τελικών χρηστών”.

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Τμήματος είναι:

• Έγκριση από την Διοίκηση της Επιχειρήσεως του νέου 
οργανογράμματος που θα περιλαμβάνει το νέο Τμήμα.

• Στελέχωση του Τμήματος.

• Προσδιορισμός των χρηστών που έχουν τη θέληση να λειτουργήσουν 

σαν τελικοί χρήστες στην ανάπτυξη της 1ης εφαρμογής (Pilot Project).
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• Επιλογή του κατάλληλου "software” και "hardware”.

• Εγκατάσταση και Έλεγχος του εξοπλισμού.

• Εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος.

• Εκπαίδευση των επιλεγέντων τελικών χρηστών.

• Ανάπτυξη της 1 ης Εφαρμογής.

• Αξιολόγηση της 2ης Εφαρμογής.

• Επέκταση των υπηρεσιών του τμήματος και σε άλλους τελικούς 
χρήστες.

Προϋπολογισμός του Νέου Τμήματος.

Ο προϋπολογισμός των προϊόντων για τους τελικούς χρήστες 
συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
(Τομέας Αναπτύξεως Συστημάτων). Κάθε χρόνο οι Διευθύνσεις της 
Επιχειρήσεως θα πρέπει να στέλνουν έγκαιρα στην Διεύθυνση 

Πληροφορικής τις απαιτήσεις τους σε εξοπλισμό και λογισμικό για τον 

επόμενο χρόνο. Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται, η 
Διεύθυνση Πληροφορικής θα εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή 

Πληροφορικής της Επιχειρήσεως(ΕϋΡ Steering Board) η οποία θα 
παίρνει και την τελική απόφαση για να περιληφθούν ή όχι στον 
προϋπολογισμό της.

Όσον αφορά την λειτουργία του τμήματος των Οπωροκηπευτικών δεν 
είναι ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στον αριθμό των 
εργαζομένων. Με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 
καταργούνται οι δώδεκα (12) εποχιακοί διαχειριστές διότι οι 
καταχωρήσεις, οι εκδόσεις τιμολογίων, δελτίων αποστολής και οι άλλες 

λογιστικές εργασίες θα πραγματοποιούνται από το υπάρχον προσωπικό 

το οποίο κρίνεται ότι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Ένωσης 

Αγροτικών Συνεταιρισμών.
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Πέρα όμως από όλα τα παραπάνω υπάρχει η επιπρόσθετη ανάγκη 
άμεσης έναρξης της αναδιοργάνωσης και του εξορθολογισμού της 
λειτουργίας της Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της στο 

μέλλον αλλά και για να διασφαλισθεί η σωστή ρύθμιση των 
υφιστάμενων χρεών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ξεκινήσει και μάλιστα 

με επιτυχή τρόπο η Οργανωτική Αναδιοργάνωση των Διοικητικών και 

Παραγωγικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια αναλύονται κάποιες πολύ 

γενικές αρχές οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται σε μία σύγχρονη 
οικονομική μονάδα:

• Θα πρέπει να υπάρχει σαφές οργανόγραμμα το οποίο να τηρείται 

από όλους τους εργαζομένους και τη Διοίκηση.

• Είναι ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια στην εμπορική 
πολιτική της οργάνωσης, τόσο για εσωτερικούς όσο και για 

εξωτερικούς λόγους.

• Η πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης 
πρέπει να είναι σύγχρονη και έγκυρη, βασισμένη στο αξιόπιστο και 
ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί.

• Η Διοίκηση της οργάνωσης δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στην 
καθημερινή της λειτουργία. Πρέπει να υπάρχουν σαφή και 

αναγνωρίσιμα όρια από όλες τις πλευρές σχετικά με τις 
δραστηριότητες καθενός εμπλεκομένου.

• Όλα τα τμήματα της επιχείρησης πρέπει να είναι στελεχωμένα με το 
κατάλληλο προσωπικό το οποίο να γνωρίζει το αντικείμενο των 
εργασιών του (περιγραφή θέσης) και να έχει τα απαιτούμενα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα αυτά.

• Η έννοια της χρηστής διοίκησης πρέπει να διαπερνά όλα τα τμήματα 

και τις λειτουργίες της Ε.Α.Σ. Τα αποθέματα πρέπει να τηρούνται σε 

λογικά επίπεδα, οι σπατάλες πρέπει να εντοπίζονται και να 

καταπολεμούνται άμεσα, θα πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που
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θέτουν σε κίνδυνο τη φήμη και το καλό όνομα της εταιρίας στην τοπική 
αγορά αλλά και ευρύτερα στην εθνική ή και διεθνή.

Η ριζική αναδιοργάνωση (Reenginiring) Επιχειρήσεων δεν είναι καθόλου 

εύκολη και προφανής υπόθεση. Χρειάζεται να μπουν σαφείς στόχοι, 
διαρκής και επίπονη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους στην 

λειτουργία της οργάνωσης, χρειάζεται επάνδρωση με έμπειρα και 

καταξιωμένα στελέχη από την ίδια την οργάνωση, αλλά και από την 

ελεύθερη αγορά, χρειάζεται συστηματική και υψηλού επιπέδου 

επιστημονική στήριξη της όλης προσπάθειας από ειδικευμένα στελέχη 
και συμβούλους.

Γ.8. Λεξιλόγιο.

Τέλος η έκθεση κλείνει με ένα λεξιλόγιο των όρων και των συνθηκών, 
που έχουν ιδιαίτερη σημασία στο επιχειρησιακό περιβάλλον των 
χρηστών καθώς και στην εφαρμογή που πρόκειται να αυτοματοποιηθεί. 
Αυτό επιβεβαιώνει πάλι ότι οι Χρήστες έχουν γίνει απόλυτα κατανοητοί 
από τους Αναλυτές / Προγραμματιστές και θα είναι ανεκτίμητο για τους 
δεύτερους, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την Εφαρμογή.

• Application (Εφαρμογή) Η εφαρμογή της τεχνολογίας των 

υπολογιστών για την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος 
το οποίο θα επιλύει συγκεκριμένα επιχειρησιακά προβλήματα ή θα 
εκτελεί συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες.

• Centralized system (Κεντρικό Σύστημα) Το σύστημα στο οποίο τα 

δεδομένα και τα μέσα επεξεργασίας μίας εφαρμογής μπορεί να είναι 

προσβάσιμα από περισσότερα του ενός διαφορετικά μέρη ενώ
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βρίσκονται σε έναν φυσικό χώρο (δεν είναι κατανεμημένα σε πολλά

μέρη)·

• Data flow diagram (Διάγραμμα ροής δεδομένων) είναι ο 

μηχανισμός κατά τον οποίο αποτυπώνεται η γραφική ανάλυση ενός 
συστήματος κατά την διαδικασία της δομημένης ανάλυσης. Τα 
διαγράμματα ροής δεδομένων αναπαριστούν όλες τις συστατικές 

διαδικασίες ενός συστήματος και την ροή των δεδομένων μεταξύ τους.

• Data management (Διαχείριση δεδομένων) Οι λειτουργίες ελέγχου 

της απόκτησης, της ανάλυσης, της αποθήκευσης, της ανάκτησης και 
της διανομής των δεδομένων σε έναν οργανισμό.

• Database (Βάση δεδομένων) Συλλογή δεδομένων τα οποία είναι 

οργανωμένα να εξυπηρετούν πολλές εφαρμογές και πολλά target 

groups ταυτόχρονα.

• Decision table (Πίνακας αποφάσεων) Μέθοδος τεκμηρίωσης 

κανόνων που αφορούν αποφάσεις, απεικονίζοντας ένα σύνολο από 
καταστάσεις και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε μία από 
αυτές.

• End user (Τελικός χρήστης) Μεμονωμένο άτομο ή σύνολο από 

άτομα που χρησιμοποιούν ένα πληροφοριακό σύστημα σε αντίθεη με 
τους ειδικούς τεχνικούς οι οποίοι σχεδιάζουν και προγραμματίζουν

• End-user computing Αναφέρεται στην δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος και προγραμμάτων από τους τελικούς χρήστες με πολύ 
λίγη έως καθόλου βοήθεια από επαγγελματίες προγραμματιστές.

• "Fourth generation” language (Γλώσσα προγραμματισμού 

τέταρτης γενεάς) Γλώσσα προγραμματισμού με ευκολόχρηστα 

χαρακτηριστικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τους
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τελικούς χρήστες ή από λιγότερο εκπαιδευμένους προγραμματιστές. 
Με την βοήθεια τέτοιων γλωσσών μπορούν να αναπτυχθούν 
εφαρμογές πολύ πιο γρήγορα από ότι με συμβατικές γλώσσες 

προγραμματισμού και έτσι αυξάνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα η 

παραγωγικότητα.

• Hardware Τα φυσικά συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού 

συστήματος.

• High-level language (Γλώσσα υψηλού επιπέδου) Γλώσσα 

προγραμματισμού η οποία είναι πιο κοντά στην Αγγλική γλώσσα 

παρά στην γλώσσα μηχανής. Όταν μεταφράζεται κάθε εντολή 

δημιουργεί πολλαπλάσιες εντολές σε γλώσσα μηχανής.

• Information center (Κέντρο πληροφορικής) Η κύρια αποστολή του 

πληροφοριακού κέντρου είναι να υποστηρίζει τους χρήστες με 

εκπαίδευση, με εξάσκηση, με τεχνική βοήθεια, με παροχή συμβουλών, 
διαθεσιμότητα εργαλείων και δεδομένων απρόσκοπτη προσπέλαση 

στο υλικό και στο λογισμικό έτσι ώστε οι ίδιοι οι χρήστες να είναι σε 
θέση να ικανοποιήσουν μεγάλο μέρος (αν όχι ολόκληρο) των 
απαιτήσεών τους από το Πληροφοριακό Σύστημα.

• Information resource management (Διαχείριση πληροφοριακών 

πόρων) Η ιδέα ότι η πληροφορία είναι ένας πολύ σπουδαίος πόρος 

για τον οργανισμό και πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα.

• Information system (Πληροφοριακό σύστημα) Πρόκειται για ένα 

σύνολο από διαδικασίες για την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση 

και διάδοση της πληροφορίας με σκοπό την υποστήριξη και των 

έλεγχο αποφάσεων.
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• Installation (Εγκατάσταση) Τα τελικά στάδια για την λειτουργία του 
συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών.

• Maintenance (Συντήρηση) Η διαδικασία μετατροπών στο υπάρχον 

σύστημα μέσω αλλαγών στο λογισμικό, στο hardware, στην 

τεκμηρίωση ή σε διαδικασίες με σκοπό τη διόρθωση λαθών ή τον 

καθορισμό και την εκπλήρωση νέων απαιτήσεων ώστε να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα του συστήματος.

• Microcomputer (Μικροϋπολογιστής) Υπολογιστής μικρός σε 

μέγεθος αλλά όχι σε δυνατότητες. Μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα 
γραφείο. Μερικές φορές ονομάζεται και προσωπικός υπολογιστής 
προκειμένου να διαχωρίζεται από μεγαλύτερους όπως mini- 

υπολογιστές και mainframe υπολογιστές.

• Microprocessor (Μικροεπεξεργαστής) Μια κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας αποτελούμενη από ένα μόνο chip.

• Office automation system (Σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου) 

Σύστημα το οποίο ολοκληρώνει υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακή 

τεχνολογία για να αυτοματοποιήσει παραδοσιακές διαδικασίες 
γραφείου όπως επεξεργασία κειμένου, αποστολή εγγράφου κ.α.

• Operating system (Λειτουργικό σύστημα) Λογισμικό το οποίο 

βοηθά και ελέγχει τις λειτουργίες και του πόρους του υπολογιστή

• Programmer (Προγραμματιστής) Ειδικός πληροφοριακών 

συστημάτων ο οποίος ειδικεύεται στο να γράφει εντολές για τον 
υπολογιστή.
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Prototyping (Πρωτοτυποποίηση) Εναλλακτική μέθοδος ανάπτυξης 
πληροφοριακού συστήματος όπου οι απαιτήσεις καθορίζονται με την 
δημιουργία πειραματικού μοντέλου του συστήματος με το οποίο 
επικοινωνούν οι χρήστες. Το μοντέλο αυτό επανεξετάζεται και 

αναθεωρείται συνεχώς έως ότου οι τελικοί χρήστες ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις τους. Έτσι αντί οι χρήστες να καθορίζουν τις απαιτήσεις 
τους πριν την ανάπτυξη του συστήματος οι τελικοί χρήστες 
καθορίζουν τις απαιτήσεις τους καθώς χρησιμοποιούν το μοντέλο 
αυτό.

Requirements analysis (Ανάλυση απαιτήσεων) Καθορισμός των 

αναγκών του συστήματος, καθορισμός του ποιος χρειάζεται την 

πληροφορία, που, πότε και σε ποια μορφή. Οι λεπτομέρειες των 
λειτουργιών του συστήματος πρέπει να βρίσκονται στα ορισμένα 

οικονομικά, τεχνικά, χρονικά και οργανωτικά όρια.

Security (Ασφάλεια) Αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες και τα μέρα 

που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγή, κλοπή, ή 
φυσική καταστροφή του πληροφοριακού συστήματος.

Software (Λογισμικό) Εντολές ελέγχου των μηχανικών συστατικών 

του υπολογιστή, αποτελούμενες από προγράμματα, ρουτίνες, και 
διαδικασίες.

Software package (Πακέτο λογισμικού) Σύνολο από συγκεκριμένα 

προγράμματα σε υπολογιστή, διαδικασίες και σχετική εμπορική 
τεκμηρίωση με σκοπό να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος.



• System flowchart (Διάγραμμα ροής συστήματος) Γενικό 
διάγραμμα του συστήματος το οποίο δείχνει τη ροή των δεδομένων 

και την λειτουργική ακολουθία του συστήματος.

• Systems life cycle (Κύκλος ζωής συστήματος) Η παραδοσιακή 

μεθοδολογία για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και ακόμη 
η βασική μεθοδολογία για την ανάπτυξη μεγάλων εφαρμογών. Η 

διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος χωρίζεται σε συγκεκριμένα 

στάδια κάθε ένα από τα οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει 
το επόμενό του. Η μεθοδολογία αυτή έχει κατακριθεί γιατί είναι 

φοβερά χρονοβόρα, ακριβή και αντιστέκεται σε αλλαγές οι οποίες είναι 

φυσικό να συμβούν καθώς το σύστημα αναπτύσσεται.

• System software (Λογισμικό συστήματος) Ειδικό λογισμικό για την 

διαχείριση των πόρων του υπολογιστή όπως ο χρόνος επεξεργασίας, 

η αποθήκευση δεδομένων, οι εκτυπωτές και οι επικοινωνιακές 

συνδέσεις.

• Systems analysis (Ανάλυση συστήματος) Η λεπτομερειακή και 

βήμα προς βήμα έρευνα σε έναν οργανισμό με σκοπό να αποφασιστεί 
τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την ανάπτυξη του πληροφοριακού 
συστήματος και τον καλύτερο τρόπο για να γίνει αυτό.

• System testing (Δοκιμή του συστήματος) Δοκιμή της λειτουργίας 

του πληροφοριακού συστήματος ως ένα σύνολο, διαβεβαιώνοντας ότι 
τα προγράμματα δουλεύουν όπως ακριβώς έχουν σχεδιαστεί.

• Telecommunications (Τηλεπικοινωνίες) Η μεταφορά δεδομένων και 

πληροφορίας από ένα σημείο σε ένα άλλο με τη βοήθεια ηλεκτρικού ή
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οπτικού συστήματος μεταφοράς.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Όσον αφορά τις στρατηγικές για την ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων υπάρχουν επτά εναλλακτικές μεθοδολογίες. Κάθε μία 

από αυτές τις στρατηγικές έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και 
αδυναμίες και πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά η καλύτερη, σύμφωνα με 
τους κινδύνους και τις καταστάσεις αβεβαιότητας του συγκεκριμένου 

έργου. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των στρατηγικών αυτών.

• Σχεδιασμός κατά φάσεις (Phased Commitment)

Μία πρώτη εναλλακτική λύση εκτός της παραδοσιακής μεθοδολογίας 
του κύκλου ζωής (traditional life cycle approach) είναι η μεθοδολογία 

ανάπτυξης κατά φάσεις (phased commitment) η οποία βασίζεται στη 
πρώτη μεθοδολογία. Με βάση αυτή τη στρατηγική το έργο (project) 
είναι διαιρεμένο σε συγκεκριμένο αριθμό φάσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο όταν η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και η τελική 

διαμόρφωση του συστήματος δεν έχουν πλήρως καθοριστεί αλλά 

πρόκειται να αποφασιστούν στο μέλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις τα 

συστήματα χρειάζονται είτε εξολοκλήρου καινούρια τεχνολογία είτε 
νέες οργανωτικές ρυθμίσεις οι οποίες από μόνες τους μπορεί να 
χρειαστεί ακόμη και τέσσερα με πέντε χρόνια για να αναπτυχθούν. Σε 
αυτήν την περίπτωση ένα μεγάλο έργο μπορεί να διαιρεθεί σε φάσεις 
με την διεκπεραίωση των εύκολων εργασιών αρχικά και των πιο 

πολύπλοκων σε δεύτερο χρόνο.
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Αγορά έτοιμου Πακέτου (Packages )

Μία δεύτερη εναλλακτική στρατηγική είναι η αγορά έτοιμου πακέτου 

προγραμμάτων (Packages). Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η 

επιχείρηση οφείλει να αναλύσει τις ανάγκες της, να καθορίσει 

το έργο (project) καθώς και να καθορίσει μία σειρά από στάδια 
παρόμοια με αυτά της μεθοδολογίας ανάπτυξης συστημάτων με βάση 

τον κύκλο ζωής.

• Πρωτοτυποποίηση (Prototyping)

Η Πρωτοτυποποίηση είναι μία άλλη εναλλακτική τεχνική που 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός συστήματος. Γενικά είναι 

χρήσιμη όταν το σύστημα και ο αριθμός των χρηστών είναι σχετικά 
μικρός. Το πρωτότυπο (prototype) συχνά θεωρείται το μοντέλο του 
προτεινόμενου συστήματος και είναι δομημένο να παρουσιάζει την 
σκοπιμότητα του νέου συστήματος. Με την πρωτοτυποποίηση δηλαδή 
αναπτύσσεται πολύ γρήγορα μια απλοποιημένη μορφή όλων ή 
μερικών από τις απαιτήσεις των χρηστών και τα αποτελέσματα 

δίδονται σε αυτούς για να τα ελέγξουν. Τ α πλεονεκτήματα της τεχνικής 
είναι ότι όλες οι παρανοήσεις ‘’εμφανίζονται” αμέσως και οι χρήστες 
έχουν μία "εκ των προτέρων” αντίληψη του συστήματος. Οι πλέον 
χρήσιμες από τις λειτουργίες του συστήματος, καθώς και εκείνες που 
δεν χρειάζονται είναι δυνατόν να εντοπισθούν πριν από την 

κωδικοποίηση των προγραμμάτων.

Η πρωτοτυποποίηση είναι χρήσιμη για:
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• την τεκμηρίωση (documentation) του νέου συστήματος καθώς 
τα αποτελέσματα της πρωτοτυποποιήσεως αποτελούν αυτά καθε- 
αυτά στοιχεία της τεκμηριώσεως.

• την αριστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος, η οποία 

βασικά συνδέεται με τον σχεδίασμά των βάσεων στοιχείων (data 

bases) και την ανάπτυξη των προγραμμάτων του συστήματος.

• την εκπαίδευση των χρηστών, η οποία σχεδόν επιτυγχάνεται πριν 

από την ανάπτυξη του συστήματος.

• Εξελικτική Στρατηγική (Evolutionary strategy)

Άλλη μία εναλλακτική στρατηγική είναι αυτή που ονομάζεται 
evolutionary strategy η οποία είναι κατάλληλη όταν οι χρήστες δεν 

γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν - οι ανάγκες τους γίνονται εμφανείς σε 
αυτούς μόνο όταν τους παραδίδεται μία γενική δυνατότητα και 
προσπαθούν να μάθουν πως μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Αυτό αποτελεί τυπικό παράδειγμα της 

περίπτωσης της χρήσης των μικροϋπολογιστών. Λίγοι άνθρωποι 
γνωρίζουν προκαταβολικά πως ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν έναν 
μικροϋπολογιστή μέχρι να βρεθεί εγκατεστημένος στο γραφείο τους 

με γενικευμένες δυνατότητες επεξεργασίας, επικοινωνίας και 
αποθήκευσης δεδομένων. Στην συνέχεια όμως οι συγκεκριμένες 
ανάγκες πρόκειται να διερευνηθούν.
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής αυτής ξεκινά συνήθως με μία 
γενικότερη και εκτενέστερη συζήτηση των πληροφοριακών αναγκών 

των χρηστών. Επιλέγονται ένας ή δύο τελικοί στόχοι με την έννοια των 

δυνατοτήτων του συστήματος και το σύστημα που πληρεί αυτές τις 

προϋποθέσεις παραδίδεται στην επιχείρηση. Το αρχικό σύστημα είναι 

σχεδιασμένο να έχει μεγάλη δυνατότητα επέκτασης έτσι ώστε να
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προστεθούν επιπλέον εφαρμογές. Καθώς οι χρήστες εξοικειώνονται με 
το σύστημα αναπτύσσουν νέες εφαρμογές και ανάγκες. Ευτυχώς οι 
πρώτες εφαρμογές είναι συμβατές με τις νέες εφαρμογές και τις νέες 

ανάγκες. Τελικά ο σχεδιασμός οδηγεί σε μία σειρά από εφαρμογές 

που συσχετίζονται και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν 
προβλεφθεί από την αρχή του έργου. Η έμφαση σε αυτήν την 

εναλλακτική στρατηγική είναι η διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ των 

χρηστών και του προσωπικού που αναπτύσσει το σύστημα.

• Ανάπτυξη με βάση τον τελικό χρήστη (End-User Development)

Άλλη εναλλακτική λύση είναι η ανάπτυξη του συστήματος με βάση τον 

τελικό χρήστη (end-user development). Η λύση αυτή είναι χρήσιμη 

όταν οι χρήστες γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες τους και το σύστημα 
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, σύνθετο και περίπλοκο. Ακριβώς για το 
λόγο ότι ο τελικός χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο της προσπάθειας 
σχεδιασμού δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να γίνει η 
παραδοσιακή ανάλυση με βάση τον κύκλο ζωής του συστήματος 

(traditional system design life cycle). Επιπλέον, σήμερα, οι τελικοί 
χρήστες είναι περισσότερο ενήμεροι για τα πληροφοριακά συστήματα 

από ότι ήταν το 1960s. Έτσι μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο 
στον σχεδίασμά του συστήματος.
Η ανάπτυξη του συστήματος με βάση τον τελικό χρήστη δεν σημαίνει 
απαραίτητα και τον ολοκληρωτικό έλεγχο των έργων (projects) από 
τους τελικούς χρήστες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η 

ανάπτυξη του συστήματος μπορεί να υποστηριχθεί από επαγγελματίες 

αναλυτές-σχεδιαστές όπως όταν εργαλεία πρωτοτυποποίησης 

αποδειχθούν απαραίτητα ή όταν υπάρχει η ανάγκη πρόσβασης σε 

συγκεκριμένα μέσα τηλεπικοινωνιών ή βάσεων δεδομένων.
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Γραφείο Ανάπτυξης Συστημάτων (Service Bureau)

Η τελευταία λύση για ανάπτυξη συστημάτων είναι η ανάθεση του 

έργου σε γραφείο ανάπτυξης συστημάτων (service bureau) το οποίο 
αναλαμβάνει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να σχεδιάσει το 

πληροφοριακό σύστημα για την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Αυτή η 
λύση αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη όταν η επιχείρηση έχει μία σαφή 

επίγνωση των αναγκών της, το σχετικό σύστημα είναι αρκετά μεγάλο, 

η τεχνολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι καθορισμένη και 

οι δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την ανάπτυξη του συστήματος 
είναι πολύ συγκεκριμένες γι’αυτό και δεν επαρκεί το προσωπικό της 

επιχείρησης προκειμένου να αναπτυχθεί το σύστημα. Τέτοια γραφεία 
αναπτύσσουν πακέτα αλλά και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα είδη 

συστημάτων (παραδ. Λογιστικά, μισθοδοσίας, προσωπικού). Τα 
γραφεία αυτά προμηθεύουν τις επιχειρήσεις είτε με έτοιμα εμπορικά 

πακέτα , είτε σχεδιάζουν ένα σύστημα συγκεκριμένα για μία 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Η λύση αυτή είναι συχνά λιγότερο 
δαπανηρή από αυτή της εξ’ολοκλήρου ανάπτυξης του έργου 
εσωτερικά στην επιχείρηση, διότι τα γραφεία αυτά διαθέτουν 

μεγαλύτερη εμπειρία και έχουν να επιδείξουν πληθώρα ανάλογων 
έργων.
Σε αυτή τη φάση της Ανάλυσης (Καθορισμός Απαιτήσεων του νέου 
Συστήματος) δεν είναι δυνατόν να αποφασιστεί ποια μεθοδολογία θα 
εφαρμοστεί δεδομένου ότι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος 
για την διακίνηση και διάθεση νωπών προϊόντων πρόκειται να 

επηρεάσει τη λειτουργία όλης της επιχείρησης η οποία εκτός από το 

Τμήμα Οπωροκηπευτικών λειτουργεί και άλλες μονάδες εξίσου 

σημαντικές για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Έτσι θα ήταν 

προτιμότερο να αποφασιστεί στην πορεία η στρατηγική ανάπτυξης
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του πληροφοριακού συστήματος διότι υπάρχει η πιθανότητα να κριθεί 
σκόπιμο να αναπτυχθεί ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για το σύνολο 
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το βέβαιο είναι ότι ο τελικός 
χρήστης θα πρέπει να εμπλέκεται στις φάσεις αναπτύξεως του 

συστήματος και ότι οι αναλυτές του συστήματος να βεβαιώνουν ότι το 
νέο σύστημα θα καλύπτει τις ανάγκες των τελικών χρηστών. 
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να επιλεγεί 
μία από αυτές τις τεχνικές αλλά υπάρχει η ευχέρεια να συνδυαστεί η 
παραδοσιακή τεχνική με μία ή περισσότερες από αυτές τις τεχνικές και 

να προκύψει όφελος από τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες κάθε 

μιας από αυτές.

Ακολουθεί ένα Δένδρο Αποφάσεων για την επιλογή της κατάλληλης 
στρατηγικής για την ανάπτυξη συστημάτων. Οι δείκτες οι οποίοι 
πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι ανάγκες των χρηστών, το μέγεθος 

του συστήματος, η γνώση της τεχνολογίας που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί και η πολυπλοκότητα του συστήματος σε σχέση με το 

μέγεθος και τις δεξιότητες του προσωπικού.
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Γνωρίζει ο χρήστης τιςανάγκεςται 0X1---- ►
Εξελικτική 
Προέγγιση ή 
Πρωτοτυττοττοί ηση

Είναι το σύστημα μεγάλο Πρωτοτυττοττοί ηση ή 
end user Developerrt

Σχεδιασμός 
κατά φάσεις

Παραδοσιακός 
Σχεδιασμός 
Συστήματος με 
βάση τον 
κύκλο ζωής

Επιλογή τεχνικής νια την ανάπτυξη του συστήματος.
Η επιλογή γίνεται με βάση τη φύση του συστήματος, τους έμφυτους 
και τους συγγενείς κινδύνους, τη φύση της τεχνολογίας και τον βαθμό 
κατανόησης του συστήματος από τον χρήστη.
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ΦΟΡΜΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Υπεύθυνη Δήλωση Προβλεπόμενης Παραγωγής.

• Βιβλιάριο Παραγωγού

• Σημείωμα Παραλαβής Οπωροκηπευτικών.

• Σημείωμα Γεωπόνου.

• Εκπμητήριο.

• Απόδειξη Ποσοτικής Παραλαβής Οπωροκηπευτικών.

• Δελτίο Αποστολής Οπωροκηπευτικών Εξωτερικού.

• Τιμολόγιο Πωλήσεως.

• Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο (Θεωρημένο από Εφορία).

• Αποδεικτικό Παραλαβής Αποσυρόμενου Προϊόντος.

• Βεβαίωση Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου Αποσυρόμενων 
Προϊόντων.

• Γραμμάτιο εισπράξεως.

• Ένταλμα Πληρωμής.

• Προεκκαθάριση Αξίας Οπωροκηπευτικών.

• Εκκαθάριση Αξίας Οπωροκηπευτικών.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΟΒΛΕΓΙΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΤΟΥΣ 19

ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ Ο.Π.

Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο υπογράφουν.........................................................................................................................του...............................................................

κάτοικος....................................................Μέλος του Α.Σ.................................................................. έχοντας υπ' όψη τον τρόπο λει
τουργίας της ομάδας παραγωγών Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ μέλος του Αγροτικού Συλλόγου που βασίζεται 
α) Στον κανονισμό 1035172 ΕΟΚ 

β) Στο καταστατικό της Ο.Π. Ε.Α.Σ. Βεροίας

Υ) Στον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμό εργασιών της ομάδας

δ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 105169 «Περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος - βεβαιούντος»

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

- Ότι αναθέτω τη διακίνηση για λογαριασμό μου της παραγωγής.................................................................................................

περιόδου 19.............στην Ομάδα Παραγωγών.......................................................................................................................................

- Ότι τα έξοδα διακίνησης επιβαρύνουν εμένα.

- Ότι με εξαίρεση επιδράσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν (καιρικές συνθήκες, επιδημίες) το ύψος της παραγω
γής μου το εκτιμώ στο ποσό που φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα με επιτρεπτή απόκλιση πάνω - κάτω 10 %.

- Ότι η εκτίμηση της παρακάτω ποσότητας είναι η αντικειμενικότερη δυνατή και βασίζεται κυρίως στην εξέλιξη της 
παραγωγής μου κατά τα τελευταία χρόνια.

-Ότι υποχρεούμαι να διακινήσω το ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥ μέσω του παραπάνω φορέα εκτός αν ζητήσω 
και τύχω ειδικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ο.Π., που θα μου επιτρέπει κατ’ άλλον τρόπο την 
διάθεσή της κατ' εξαίρεση.

- Ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μου με την παραπάνω διάταξη υποχρεούμαι να καταβάλλω δρχ..................... κατά

χιλ/μο......................................................που δεν παρέδωσα στην Ο.Π., σαν ποινική ρήτρα και ανα-πόδεικτη ζημία.

- Ότι ήδη από τα στάδια της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και κατά την ωρίμανση θα δίνω κάθε πληροφορία σχετική 
με την πορεία της παραγωγής στον αρμόδιο υπεύθυνο της Ο.Π. που θα με επισκεφθεί ή με άλλο τρόπο ζητήσει στοι
χεία.

- Ότι έχοντας επίγνωση του ρόλου μου σαν συναδέλφου και συνεταιριστή θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εκπληρώσω τα ελάχιστα όρια των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών.

_ Ότι κάθε μου επιδίωξη να τύχω ευνοϊκής μεταχείρησης αποβαίνει σε βάρος του συναδέλφου παραγωγού που προ
σπαθεί να ανταποκρίνεται στις μεγάλες απαιτήσεις της αγοράς.

- Ότι για αυτό θα προβαίνω στην απαραίτητη προδιαλογή του προϊόντος μου προκειμένου να απαλλάξω τον φορέα 
μου από άσκοπες δαπάνες (κατάληψη χώρου, έξοδα διαλογής κλπ.).

- Ότι ενδεχόμενη διαφωνία μου με τον εκτιμητή, όσον αφορά την ποιότητα της προσκομισμένης παραγωγής μου, μπο

ρεί μετά από αίτησή μου, να εξετασθεί δευτεροβάθμια....................................................................................................και τελεσίδι
κα από ειδικά απεσταλμένο γεωπόνο της Δ/νσης Γεωργίας.

- Τα έξοδα της επανεκτίμησης, οι ενδεχόμενες αλλοιώσεις και απομοιώσεις στο προϊόν μέχρι την πραγματοποίησή 
της, επιβαρύνουν εμένα.

- Η δήλωση αυτή ισχύει χωρίς επιφύλαξη για την Ο.Π. μέσω της οποίας θα γίνει η διάθεση των προϊόντων μου στο 
εξωτερικό, εσωτερικό ή άλλους σκοπούς επισιτιστικούς ή μη, κατά την απόλυτη κρίση της. Αποδέχομαι επίσης από την 
τιμή εκκαθάρισης να παρακρατηθούν έντοκα με βάση το επιτόκιο της ΑΤΕ για τον δανεισμό συν/κών οργανώσεων οι 
προκαταβολές ως και η αξία των εφοδίων και ειδών βιοτικής ανάγκης που δόθηκαν με πίστωση, οι νόμιμες κρατήσεις 
καθώς και η προμήθεια που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Η τελική εκκαθάριση της αξίας των προϊόντων θα γίνει από την Ο.Π. κατά ποικιλία και ποσότητα. Αυτή θα πραγ
ματοποιηθεί μετά την ολοσχερή διάθεση του προϊόντος και παραλαβή των εκκαθαριστικών Λογ/σμών του εξωτερι
κού, του εσωτερικού ή των λογ/σμών από διάθεση σε άλλους επισιτιστικούς σκοπούς ή μη.
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ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε μεταφορά

EAE ΒΕΡΟΙΑΣ
AFATIO FFΑΓΩΓΗΣ AT 132371

ΣΥΝ/ΣΜΟΣ,

Ημερ................................................ Κωδικός

Ονομα..............................................Επώνυμο.......

Ονομα Πατρός............................... Είδος............

Ποσότητα..................................Ολογράφως.......

Ο Παραλαβών Ο Παραδούς

(ονομ/νυμο - υπογραφή) (ονομ/νυμο - υπογραφή)



Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΠΩΡ)ΚΩΝ

ΚΩΔ ΑΡΙΘΜΟΣ
Συν)σμός: -----
Ονομα παραγωγού

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Μ 100405 jV° ΓΛ4η6

ΚΛΑΣΗ
1Κ)Β

ΠΛΑΓΓ.
ΠΑΡΑΛΗΦΘ.

ΚΙΛΑ
ΑΡ.ΔΕΙΓΜ.

ΚΛΑΣΗ 
1 1 

Κ)βΠΛΑΓΓ,
ΠΑΡΑΛΗΦΘ.

ΚΙΛΑ

ΚΛΑΣΗ 
II Γ 
II Δ 
II Ε

ΠΑΡ)ΣΕΙΣ

WMcP. ΚΟΠΗΣ ΥΠΟΓΡ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

HIHfcP. ΚΟΠΗΣ

Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΠΩΡ)ΚΩΝ

ΚΩΔ ΑΡΙΘΜΟΣ
Συν)σμός: ---------------

Όνομα παραγωγού:

Λ: 100405 '4-6

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΚΛΑΣΗ ΚΛΑΙΗ

i
3 ΚΛΑΣΗ

! Κ)Β
ΠΛΛΓΤ.

ΠΑΡΑΛΗΦΘ.
ΚΙΛΑ

ΑΡ.
ΔΕΙΓΜ

I 1 
Κ)Β

ΠΛΑΓΓ.

ΠΑΡΑΛΗΦΘ. | ["
ΚΙΛΑ ξ H Δ

I " ε
ΠΑΡ)ΣΕΙΣ

[

ί
i

HJWEP. ΚΟΠΗΣ ΥΠΟΓΡ. ΠΑΡΑΛΜΠΤΝ



Ο.II. Ε.Α.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ Μ. 55552
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΟΝΟΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ:

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΚΑΑΣΗ I

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΠ
Ο

Μ
. ΚΛΑΣΗ II

ΑΠ
Ο

Μ
. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΚΙΒΩΤΙΩΝ
%

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΚΛΟΥΒΕΣ BINS ΚΛΟΥΒΕΣ BINS

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................ΗΜΕΡ. ΚΟΠΗΣ............

ΟΝΟΜ. ΓΕΩΠΟΝΟΥ.........................................................................ΥΠΟΓΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ " ".................................................................................

Α.Φ.Μ. 96000112 ( ΕΚΤΙΜΗΤΗΡΙΟ) ^ 42630

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ημερομ. εκτίμησης:

ΚΛΑΣΗ I 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

3Α

Παρατηρήσεις

Συν/σμός: ______

Λ.Μ.:

?Α

A

Β

Ποικιλία:

Αριθ. κλουβών δείγματος: ____

Βάρος κλουβών δείγματο<::

r
η

F

ΚΛΑΣΗ Π 
Κλάπη IΤ A

/
» ΤΤΓ

ΣΥΝΟΛΟ
Ο Αντιπρόσωπος του Σνν/σμοΰ ο Εκτιμητής
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ΟΤΙαπο JlncIrcHci &_Co. Oil
)>
li n c icn

THALKIRCHNER STRASSE 81 ■ 81371 MIJNCHEN · TELEFON (089) 72615-0 · TELEFAX (089) 766996
Postbank Munchen,
Konto 446 69-807 (BLZ 700 100 80)

Dresdner Bank Munchen,
Konto 4 105 035 00 (BLZ 700 800 00)

Hypo-Bank Munchen,
Konto 605 0004110 (BLZ 700 20001)

Mario Andrelta & Co Postiach 750109 81331 Mijnchen

E.A.S. VERIA

El. Venizelou Str. 37

Seit

95 ^
•’aJAHREN tif'

81371 Mijnchen,
GrcBrnarkth-ilIe 
USt-ldNr. DE 129 5300-M

25.06.1997

GR-59100 Veria

VERKAUFSABRECHNUNG/CONTO-VENDITA 
CUENTA DE VENTA/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Pos.
αυξ. κριό. 2733 /

Ihre UST Id. Nr.: EL 96000113

LKW Nr./Camion 
Camicm/ipopiiiyii
Waggon Nr./Vagone Nr. Inhalt/Contenuto
Vagcm Nr./Np. βαγονιού Contenido/περιεχομενο

EME 87470 griech. Pfirsiche

Ankunft / Data Arrivo ^egada/αςοΐζη
18.06.1997

Anzahl / Duantita 
Canticad / ποσοτης

176*^5er
176Λ5ΘΓ

(A)
(A)
(A)
(A)
(B) 
(B) 
(B)

Verkaufsgewichi/Peso 
Peso Venta/βάρος

1.341 Kg./ 
1.351 KgV 

639 Kg./
3.040 Kg./ 
5.161 Kg/

614 Kg/ 
1.223 Kg/
5.040 Sty

Ware/Merce 
Mercancia / εμπόρευμα

Pfirsiche MayGrest Stg.40x60 
Pfirsiche MayGrest Stg.40x60 
Pfirsiche I'teyGrest Stg.40x60 
Pfirsiche EbyGrest Stg.40x60 
Pfirsiche MayGrest Stg.40x60 
Pfirsiche MayGrest Stg.40x60 
Pfirsiche MayGrest Stg.40x60 
Pfirsiche EteyGrest Krt.Sch.lOxlk

Preis / Prezzo Erl os / Ricavo
Precio/τιμη Resultado/αποτέλεσμα

1,20 / 1.609,20 /
1,44*/ 1.945,44/
1,42 / 907,38 /
1,20 7 3.648,00 /
1,00 7 ' 5.161,00 <
1.11// 681,54 J /
1,00' 1.223,00 y
0,90 / 4.536,00 7

2331 Tot.

SPESEfJ / SPESE 
GASTOS / ΕΞΟΔ Α

Brutto-Erlds / Ricavo Lordo 
Resultado Bruto / μικτό α.-τοτελεουα CM 19.711,56

Fracht - Zoll - Sonsticje Spesen /Nolo - Oazio 
Altre Spese / Flete - Aduana - Otros Gastos /
vuiv.a - Oraiuoc - ujj.a I’inPa _________ IzaPjCL m. _2Q3„99 /
Verpacfcungs-Enlsorgung / Legge di Topfer / Reciclaje de envase / 
Έζοόα ανακί·κ/.(·>οη: ιν.ικών ui'ir/.ri'cujiu:: (J,rhfa _ΕΜ_ JLia,27
Entladespessn / Spese di scarico 
Descale / οοτωτικα ______ ΓΜ -350,00 /
Grime.· Pjrkt / Punto verds 
Punto ve'ds / .ιη(«οινΐ| |ίιιι·λ« J>L -320,54

(·. \ ·
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g.A.I. ΒΕΡΟΙΑΣ
Βενιζέλου 37 - Βέροια 
α.φ.μ. 96000112 - ΔΟΥ Βέροιας

..Σειρά Ε'

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Βέροια

,Μ

31- 8 -
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

199g

Ο κ. &£? JX> 10..J/B0V.I&.............................
Δ)νση . Κ.0.Π.ςίνθ3 j/dOl^O>.............. Πόλη ΜθΥ.^

Επάγγελμα..Ό.O.B.QJ.J.θ(........................................  Α.Φ.Μ. ή A.T.^.l.OJ^./^^S.

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ Τιμή
μονάδος

Δραχμές

0 ^UHiJIprWc* OflScItflVo* A.^oak S^ii-S^SS
‘ 1 1
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1119,119
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Βενιζέλου 37, BEPQI&
1551ΣΕΙΡΑ ΣΤ’ ΤΤ

Α.Φ.Μ. 96000112 - ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, 

ΩΡΑ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ,

Τόπος Φόρτωσης,

Ο κ........................

Δ/νση....................

.Τόπος Προορισμού,

Επάγγελμα.............

.Πόλη........................

Α.Φ.Μ................................................................................ Δ.Ο.Υ.

ΠΡΟΪΟΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΕΘΗ

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ

ΜΙΚΤΑ
ΚΙΛΑ

ΚΑΘΑΡΑ
ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Υλικά συσκ/σίαο ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κ/Β ΤΕΜ. ............................. X............. ΔΡΧ............

ΤΕΛΛΑΡΑ ..............................X...........  ” ” ...........

ΠΑΛΛΕΤΕΣ..............................X...........  " " ...........

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ............................. X............ " " -----------

199

Ο ΠΩΑΗΤΗΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

ονομ/νυμο ονομ/νυμο.



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΛΘΙΑΕ 
Δ)ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (-) ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
(Υποβάλλεται από την Οργάνωση Παραγωγών, στο Τμήμα Παρεμβάσεων

Εισοδηματικών Ενισχύσεων της Διεύδυνσπς Γεωργίας). 2460

α. Επωνυμία ^της Οργάνωσης Παραγωγών   Q \ fit S_______________________

β. Εδρα ^ ^0 I (%.------------- ------------- ---------------------- Αριθμός τηλ___ ____________________

γ· Περιοχή και θέση του τόπου απόσυρσης .
t ^ . ' '"'λ

δ. Ονομίμο και δ)νση του κτηνοτρόφου ΓήtracedKtL>

Προϊόν Ποικιλία
Ποιοτική

κατηγορία
Μέγεθος

(χιλιοστά)

ΑριΘμ. 
μέσων 

συσ σιας

Προϊόν 
(καθ. βάρος ■ κιλά)

Ολικό
καθαρό

βάρος

Παρατη

ρήσεις

' ^ 
V

H /φ-&φο \KPfo

ε. ΔΗΛΩΣΗ: Δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία από α έως και δ. είναι αληθή και ακριβή.
Ονοματεπώνυμο Υπογραφή ( Σφραγίδα Ημερομηνία παράδοσης

£.3-)-^Λ Xp·

Η Επιτροπή διάθεσης Δ)νσης Γεωργίας

ΐ) φ.άΐρ.Μ. S....
2) γΤΙλ πχ) η
3) λ Ό JT(9 ί ^

Ο υπογεγραμμένος. /Vr~^uJpKf<J8 ------δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέλαβα

το ανωτέρω περιγραφδμενο προϊόν από την Οργάνωση Παραγωγών . __£ Α ^ 01
για να το χρησιμοποιήσω αποκλειστικά και μόνο σαν κτηνοτροφή και ότι θα επιτρέψω τον έλεγχο από τον αρ
μόδιο ελεγκτή του Υπουργείου Γεωργίας.

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ημερομηνία παραλαβής

l'')WG‘S>eUnc, Π

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΡΑΧΜΩΝ

■2L·?, ι -

| * I ^

Ο υπογεγραμμένος p\ I & W S .. ------------- νόμιμος εκπρόσωπος της

ανωτέρω Οργάνωσης Παραγωγών, εισέπραξα από τον( /W ΠOi GjS '& L^yir.p)& &........ ......

το ανωτέρω ποσό δραχμών ^mik'sCid,
Ημερομηνία είσπραξης

%8- I -

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Σφραγίδα

/ρ, 1^Ρ\
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ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθ

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΧ.

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ
A / ΒΑΘΜΙΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ 

Β / Γ / Δ / "

και σε πίστωση Ταμείου.

Δραχμές:
■■· ' ' -ν' ' · · ,; : ·>-->■* j*-ο» ->-■»·.*''· ·,

για την εξόφληση του παρόντος. Βέροια...............................199......

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 
Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ



ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΩΣ ΑΡΧ.
A / ΒΑΘΜΙΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Β / » » :

Γ / » » :

Για την παραπάνω αιτία εντέλλεται ο Ταμίας να εισπράξει παρά τ

Δραχμές

Ο ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βέροια...

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

...............199
ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗ
Ο ΤΑΜΙΑΣ



πίΚΩΝ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
ΤΡΟΙΑΣ ΑριΟ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΡΧ.
^ΜΙΟΣ ΛΟΓ)ΙΜΟι ,30., ..I ! c L

£.ΛΛΤίΙ....0.^>'α>/γ <>/

6 -....Κ ΑΟΟΡΠΤ4-
1/

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
Δραχμές

Oc^ Kv*γ ·λ/ι·'τ:/ (:c;Vio(o^i/iu«v- f 3.............

DPH- SO'.CDDκ 1^,416 -................................

3Ρ> _ .^bx-ijgyti <dS.icl)££±J.C
TBQ Ο - ~Y-dogTo5-i: Vi- Τρ»νΤ· · >r vo(o'C^........

joc'aa·, V'W/aJ-e

<00

μίάμ^'Λ. n\0>,u /v'/c/n....^
firi -ΤΑΓΟΙ <4 fXMCAl (>|pDp.
Q2. 0fflo/o.3 - Τουοι ΐ, ysi/Vfrt ........................
Tt.icv 12|(>)ητ» l^T Ιού·'1 si/6l(. ...Μκ....ISX6.2.........
02-0O.Q ~Tq(JO/ (S3'Mol ~r/X^Sl rC................................. .

/ya/r'J/'.‘’^>7^ Ccf^cn ?-7.(hM.iky.o..Ώ. ^

2^-

El.(jDjX)\U6YV 0C^ AtXJ ; 4
iAS

;Y <^\j xy *............ Y

■A±2t

Για την παραπάνω αιτία εντέλλεται ο Ταμίας να εισπράςει παρά τ

>αχμες Οι

■ΥΘΥΗΤΗΙ

Βέροια....

Ο ΕΛΕΓΧΟΙ

O.fS'Qh ’.......199 1η
ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗ
Ο ΤΔΜΙΑΙ
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