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Πρόλογος

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να αποτυπώσει τόσο την ακαδημαϊκή όσο και 
την επαγγελματική εμπειρία των συγγραφέων και να αποτελέσει ένα σημαντικό 
βοήθημα για τους σπουδαστές, τους επαγγελματίες και τους διοικούντες τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν σωστά και αποδοτικά 
τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές της Βιομηχανικής Διοίκησης και της 
Κοστολόγησης. Ερχεται να καλύψει αφενός τις βασικές θεωρητικές γνώσεις γύρω 
από αυτά τα θέματα και αφετέρου να παρουσιάσει τις μεθόδους για την πρακτική 
αντιμετώπισή τους με τη χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. 

Η Βιομηχανική Διοίκηση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό 
περιβάλλον απαιτεί ολοένα και περισσότερες γνώσεις και τεχνικές ελέγχου για τα 
συστήματα παραγωγής, τον εφοδιασμό (logistics), την ολική ποιότητα και την 
οργάνωση και τη μελέτη εργασίας. Η κεντρική ιδέα της Βιομηχανικής Διοίκησης, 
όπως θεμελιώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον F. Taylor, ήταν η απλοποίηση, 
η τυποποίηση και η προδιαγραφή των διαδικασιών οργάνωσης της εργασίας. 
Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο άνθισε στα πλαίσια της Βιομηχανικής Διοίκησης η 
προσέγγιση της Επιχειρησιακής Ερευνας με σκοπό τη μαθηματική βελτιστοποίηση 
της λήψης των αποφάσεων, για να επανέλθει μετά τη δεκαετία του ’80 στις ρίζες 
της μέσω του ιαπωνικού μάνατζμεντ (ολική ποιότητα, λιτή παραγωγή) που έδωσε 
πάλι την έμφαση στις διαδικασίες. Η καταλυτική επίδραση της πληροφορικής μετά 
τη δεκαετία του ’90 έφερε στο επίκεντρο την αναδιοργάνωση και απλοποίηση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη μελέτη της πνευματικής εργασίας. Τα 
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ERP (Enterprise Resources Planning) 
έγιναν το βασικό εργαλείο της Βιομηχανικής Διοίκησης για τον σκοπό αυτό. 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα διδακτικά βιβλία Βιομηχανικής Διοίκησης που 
υιοθετούν μεθοδολογικά την προσέγγιση της Επιχειρησιακής Ερευνας βασισμένη 
σε μαθηματικά μοντέλα, το ανά χείρας βιβλίο υιοθετεί την συστημική προσέγγιση 
(systems approach), που βασίζεται στη μοντελοποίηση των διαδικασιών και των 
συναφών πληροφοριακών συστημάτων. Θεωρούμε την προσέγγιση αυτή πολύ 
πλησιέστερη στην βιομηχανική πράξη.
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Η Κοστολόγηση, η οποία βασίζεται στην εκτεταμένη χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων, παρέχει στα στελέχη των επιχειρήσεων πληροφορίες, οι οποίες 
τους επιτρέπουν να εκτιμήσουν σωστά τις αποφάσεις τους και να είναι σε 
θέση να μετρήσουν την απόδοσή τους. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν όλα τα 
σχετικά μεγέθη που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις (όπως είναι τα υλικά, οι μηχανές, 
οι ανθρώπινοι πόροι, οι εντολές παραγωγής, οι πωλήσεις κλπ), τα οποία αφού 
αποτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες με τις κατάλληλες μεθόδους της λογιστικής και 
της κοστολόγησης, μπορούν στη συνέχεια να συγκριθούν με τα προγραμματισμένα 
(Planned) και προϋπολογισμένα (Budgeted) αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη και να 
μετατραπούν σε χρήσιμη πληροφόρηση για τη Διοίκηση. 

Η κοστολόγηση των αποθεμάτων, σε συνδυασμό με το κοστολογικό σύστημα 
των επιχειρήσεων, και τις διαδικασίες της αποτίμησης για τον υπολογισμό 
της κερδοφορίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων αποτελούν για τα 
περισσότερα στελέχη της Διοίκησης το πιο σημαντικό μέρος των πληροφοριών που 
χρησιμοποιούν για να στηρίζουν και να τεκμηριώνουν τη λήψη των αποφάσεων 
τους.

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αυτού περιλαμβάνονται παραδείγματα με 
τα οποία οι αναγνώστες θα βοηθηθούν ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη 
θεωρία. Παράλληλα για κάθε θέμα που εξετάζεται, παρατίθεται και η αντίστοιχη 
λειτουργικότητα πληροφοριακού συστήματος ERP, έτσι ώστε να γνωρίσουν 
οι αναγνώστες και τη μηχανογραφική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών στην 
πράξη.

Το βιβλίο αποτελείται από 9 κεφάλαια. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο 1 εξηγείται 
ο σκοπός των συστημάτων παραγωγής και εφοδιασμού που είναι ο συνδυασμός 
φυσικών και άλλων πόρων (πρώτες ύλες, ενέργεια, μηχανήματα, ανθρώπινοι 
πόροι) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η αρχιτεκτονική των 
συστημάτων παραγωγής περιλαμβάνει τα υποσυστήματα: (α) φυσικής εκτέλεσης 
της παραγωγής (μεταποίηση και ροή υλικών), (β) διοικητικών λειτουργιών, (γ) 
πληροφοριών και (δ) αποφάσεων.

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι αρχές του Προγραμματισμού και Ελέγχου 
παραγωγής με βασικό εργαλείο το σύστημα MRP (Material Requirements Planning), 
Προϋπόθεση εφαρμογής του MRP είναι η προετοιμασία των αρχείων για την 
τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών της παραγωγής, όπως είναι οι Πίνακες 
υλικών, τα Φασεολόγια, τα Κέντρα εργασίας και οι Τεχνικές αλλαγές (Engineering 
changes). Στη συνέχεια εξετάζεται ο Ελεγχος της παραγωγής τόσο στα πλαίσια 
του συστήματος MRP όσο και με την εναλλακτική φιλοσοφία της Λιτής Παραγωγής 
και το σύστημα JIT (Just In Time ή «ακριβώς στην ώρα»).

Σο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα θέματα: Κύριο αρχείο υλικών (material 
master): Περιεχόμενο του αρχείου υλικών. Κωδικοποίηση υλικών. Ταξινόμηση υλικών. 
Διαχείριση αποθεμάτων: Εισαγωγή. Μέθοδος σημείου αναπαραγγελίας. Το απόθεμα 
ασφαλείας. Σημείο αναπαραγγελίας σε συνδυασμό με τεχνικές πρόγνωσης. Χρονικός 
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προγραμματισμός αναγκών. Αλγόριθμοι υπολογισμού μερίδων παραγγελίας: Είδη 
κόστους πολιτικής αποθεμάτων. Υπολογισμός βέλτιστων μερίδων. Ειδικά θέματα 
διαχείρισης αποθεμάτων. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα εξής θέματα: Η λειτουργία της ποιότητας. 
Προγραμματισμός ποιότητας: Προγραμματισμός ποιοτικού ελέγχου. Διαχείριση 
βασικών δεδομένων ποιότητας. Ποιοτικός έλεγχος: Διαδικασίες. Διαγράμματα 
στατιστικού ελέγχου διεργασιών. Τυποποίηση και πιστοποίηση: Πρότυπα. 
Τυποποίηση και πιστοποίηση. Γνωστοποίηση ποιότητας: Κοινοποίηση επικίνδυνων 
προϊόντων. Διαχείριση εξοπλισμού δοκιμών.

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα εξής θέματα: Βασικές μορφές της οργάνωσης 
εργασίας: Η «κλασική» οργάνωση εργασίας και οι βελτιώσεις της. Νεότερες 
μορφές οργάνωσης εργασίας. Μορφές οργάνωσης σε επίπεδο επιχείρησης. 
Μελέτη εργασίας: Τι είναι; Μελέτη μεθόδων.§++++§ύ. Μελέτη χρόνων. Γενικές 
παρατηρήσεις για τη μελέτη εργασίας.

Στο κεφάλαιο 6 με το οποίο αρχίζει το δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται 
η Λογιστική του Κόστους, η Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) 
και η Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) και δίνονται οι ορισμοί των 
βασικών εννοιών του κόστους.

Στο κεφάλαιο 7 περιγράφονται η Λογιστική των Κέντρων Κόστους και των 
Γενικών Εξόδων και ορίζονται τα βασικά αρχεία και οι καθημερινές και περιοδικές 
κινήσεις της Ελεγκτικής (Controlling) που σχετίζονται με την κοστολόγηση. 
Παράλληλα παρουσιάζονται οι βασικές διαδικασίες του προγραμματισμού και του 
προϋπολογισμού των Κέντρων Κόστους και των εσωτερικών εντολών.

Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται η Λογιστική του Κόστους Αποθεμάτων και 
ορίζονται τα βασικά αρχεία των υλικών, οι κινήσεις των υλικών (material movements) 
και η σύνδεσή τους με τις εντολές των αγορών, της παραγωγής και των πωλήσεων, 
και καθορίζονται οι βασικές πληροφορίες συλλογής των πρωτογενών δεδομένων 
των κινήσεων που σχετίζονται με τη κοστολόγηση.

Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και ορίζονται 
τα και αναλύονται οι διαδικασίες της αποτίμησης, της κατάστρωσης του 
βιβλίου αποθήκης και των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. Παράλληλα 
παρουσιάζονται οι μέθοδοι αποτίμησης και οι επιπτώσεις που ασκούν στα 
αποτελέσματα των επιχειρήσεων

Το βιβλίο αυτό μπορεί να διαβαστεί είτε συνεχόμενα είτε αποσπασματικά 
κατά κεφάλαιο και πιστεύουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις θα φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε όλους τους αναγνώστες. Φιλοδοξούμε, το βιβλίο αυτό να συμβάλλει 
στην καλύτερη διοίκηση και οργάνωση των Ελληνικών επιχειρήσεων και στην 
καλύτερη και πιο αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αποτίμηση και κοστολόγηση των 
αποτελεσμάτων τους. 

Αρχικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα πολυάριθμα στελέχη των επιχειρήσεων 
με τα οποία συνεργαστήκαμε σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και κοστολόγησης, 
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για την καθοριστική συμβολή τους στην πολύτιμη εμπειρία που αποκτήσαμε από 
τη συνεργασία τους, και την οποία προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε αυτό 
το βιβλίο. Πάνω απ’ όλους ευχαριστούμε τον Καθηγητή μας και θεμελιωτή της 
επιστήμης της Βιομηχανικής Διοίκησης στην Ελλάδα, Ιωάννη Αλέξανδρου Παππά, 
ο οποίος είχε καθοριστική επιρροή στον τρόπο σκέψης μας και την προσέγγιση 
που υιοθετούμε.

Στα κεφάλαια της Κοστολόγησης σημαντική επίσης είναι η συμβολή του 
Γρηγόρη Πούλη, του Μίλτου Κουβαρά και του Βασίλη Τσαμαντάνη για τις 
πολύτιμες πληροφορίες που μας διέθεσαν και του Γιώργου Λουκά που έδωσε 
πολλές ευκαιρίες εισηγήσεων στα εκπαιδευτικά προγράμματα της SAP Hellas, με 
τις οποίες δοκιμάστηκαν και βελτιώθηκαν ουσιαστικά τα κείμενα του βιβλίου. 

Τέλος πρέπει να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας για την υπομονή τους και 
τη συμπαράστασή τους που ήταν καθοριστικές για την πραγματοποίηση αυτού 
του βιβλίου.

Τόσο ο εκδότης όσο και οι συγγραφείς, θέλουμε τα σχόλια και τη γνώμη σας για 
το βιβλίο, και σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στις διευθύνσεις: Ηλίας 
Τατσιόπουλος (itat@central.ntua.gr), Νίκος Μαρμαράς (marmaras@central.ntua.
gr) και Δημήτρης Χατζηγιαννάκης (dxgiannakis@yahoo.gr). Ευπρόσδεκτες επίσης 
είναι και οι σχετικές ερωτήσεις που με ευχαρίστηση θα προσπαθήσουμε να σας 
απαντήσουμε. 
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ΜΕΡΟΣ Α

Παραγωγή & Εφοδιασμός
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στη Βιομηχανική Διοίκηση

Στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται ο σκοπός των συστημάτων παραγωγής και εφο-
διασμού που είναι ο συνδυασμός φυσικών και άλλων πόρων (πρώτες ύλες, 
ενέργεια, μηχανήματα, ανθρώπινοι πόροι) για την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών.  Η αρχιτεκτονική των συστημάτων παραγωγής περιλαμβάνει τα 
υποσυστήματα: (α) φυσικής εκτέλεσης της παραγωγής (μεταποίηση και ροή 
υλικών), (β) διοικητικών λειτουργιών, (γ) πληροφοριών και (δ) αποφάσεων.

1.1 Το σύστημα παραγωγής 

Η λειτουργία της παραγωγής σε μια επιχείρηση (Operations) ασχολείται με την 
τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων και των μεθόδων 
παραγωγής, τον προγραμματισμό της παραγωγής και τη διαχείριση της ζήτη-
σης από τους πελάτες, τη δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής και των κέ-
ντρων εργασίας, τη διαχείριση των υλικών και τις προμήθειες, τον έλεγχο πα-
ραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση της ποιότητας, 
τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση, καθώς και πάρα πολλούς άλλους παράγο-
ντες (Slack/Chambers/Johnston, 2007). Δεν ασχολείται όμως με καθέναν απ’ αυ-
τούς ξεχωριστά. Η βελτίωση της παραγωγικότητας μπορεί να απαιτεί πρόσθε-
τες επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και αυτοματισμούς, η δε απόδο-
ση των επενδύσεων αυτών εξαρτάται από την εκπαίδευση του εργατικού δυ-
ναμικού. Αυτές και άλλες, πιο πολύπλοκες, σχέσεις δείχνουν ότι θα ήταν χρήσι-
μο να σκεπτόμαστε τη λειτουργία της παραγωγής ως σύστημα παραγωγής. 

Η λέξη «σύστημα» έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ολοκληρωμένες 
ενότητες, τόσο μηχανών όσο και ανθρώπων, οι οποίες, σύμφωνα με τη θεωρία 
των συστημάτων, δομούνται με βάση τους εξής θεμελιώδεις κανόνες (Σχήμα 
1.1):

Αποτελούνται από επί μέρους • στοιχεία και τις σχέσεις μεταξύ τους. 
Κάθε σύστημα μπορεί να διαιρεθεί σε • υποσυστήματα και μάλιστα σε 
πολλά ιεραρχικά επίπεδα.
Κάθε στοιχείο, κάθε υποσύστημα και ολόκληρο το σύστημα μπορεί να • 
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οριοθετηθεί και να περιγραφεί μέσω των εισόδων (inputs), των εξόδων 
(outputs) και της λειτουργίας του (function).

Σχήμα 1.1 Η έννοια του συστήματος (Πηγή: IDEF0)

Το σύστημα παραγωγής ορίζεται ως ο συνδυασμός φυσικών πόρων που 
συνεργάζονται για την παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων. Οι φυσικοί 
αυτοί πόροι είναι:

Υλικά1. , δηλ. τα φυσικά αντικείμενα που αναλώνονται ή μεταποιούνται 
από το σύστημα παραγωγής, π.χ. πρώτες ύλες, ενεργειακά καύσιμα, 
βοηθητικά υλικά, κλπ. 
Κεφαλαιουχικός εξοπλισμός (Μηχανές & εγκαταστάσεις)2. , δηλ. τα φυ-
σικά αντικείμενα που χρησιμοποιεί το σύστημα παραγωγής, π.χ. εργα-
λειομηχανές, εργαλεία, οχήματα, ανυψωτικές και μεταφορικές μηχανές, 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές και πνευματικές εγκαταστά-
σεις, κτίρια, αυτοματισμοί, Η/Υ, λογισμικό, κλπ.
Προσωπικό, 3. δηλ. οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνεισφέρουν στη λειτουργία 
του συστήματος παραγωγής, χωρίς την συμμετοχή των οποίων δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ούτε οι μηχανές ούτε τα 
υλικά.

Η λειτουργία της Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής (Operations 
Management) σε μια επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πόρων 
αυτών, δηλ. για την σύνταξη των προδιαγραφών, την προμήθεια, την εγκατά-
σταση και λειτουργία, την συντήρηση και την αντικατάστασή τους. Το είδος 
του συστήματος παραγωγής επηρεάζει σημαντικά την σχετική σημασία των 
παραπάνω πόρων και, επομένως, την έμφαση που δίνεται από τη λειτουργία 
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της Διοίκησης Παραγωγής. Π.χ. στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος παράγει 
τεχνικά έργα, η έμφαση δίνεται στο προσωπικό και τον κεφαλαιουχικό εξοπλι-
σμό, στις βιομηχανίες τροφίμων και εν γένει καταναλωτικών αγαθών καθώς και 
στις βιομηχανίες οικοδομικών υλικών η έμφαση δίνεται στα υλικά, ενώ η ενέρ-
γεια, τα υλικά και ο εξοπλισμός προέχουν στις βιομηχανίες παραγωγής ενέρ-
γειας και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (π.χ. αλουμίνιο). Στους κλάδους παρα-
γωγής υπηρεσιών, συχνά ο κύρια διακινούμενος πόρος είναι η πληροφορία 
(π.χ. τράπεζες, ασφάλειες).

Πίσω από την εργώδη δραστηριότητα στις κάθε λογής παραγωγικές εγκα-
ταστάσεις, η οποία μάλιστα μερικές φορές φαίνεται χαώδης, δεν φαίνεται, μα 
υπάρχει ένα σύστημα πληροφορίας και ελέγχου το οποίο συντονίζει όλα τα 
ανθρώπινα και φυσικά στοιχεία του συστήματος. Μια ενδιαφέρουσα αναλογία 
μεταξύ συστημάτων παραγωγής και άλλων συστημάτων δίδεται στο άρθρο 
του Morris Tanenbaum, προσαρμοσμένο από τον Ιωάννη Παππά (2004), όπου 
αναφέρει σε ένα μέρος:

«Έχουμε την θεώρηση ενός συστήματος παραγωγής ως ενός συνόλου μέ-
σων των οποίων η δράση συντονίζεται από ένα δίκτυο πληροφοριών κατά τρό-
πο ώστε το επιθυμητό output να παράγεται ως ανταπόκριση σε ένα συγκεκρι-
μένο ερέθισμα, ή input του συστήματος. Από αυτήν την άποψη, το σύστημα πα-
ραγωγής μοιάζει πολύ με άλλα πράγματα που έχομε περισσότερο συνηθίσει να 
τα θεωρούμε ως συστήματα. Παίρνοντας έναν αριθμό με το πληκτρολόγιο ενός 
τηλεφώνου δημιουργείται σύνδεση με την επιθυμητή τηλεφωνική συσκευή. μια 
εντολή εξαπόλυσης στέλνει ένα βλήμα στην επιθυμητή τροχιά.

Το σύστημα παραγωγής διαφέρει όμως από το σύστημα τηλεπικοινωνίας ή 
το σύστημα εξαπόλυσης του βλήματος ως προς μια θεμελιώδη άποψη: Το σύ-
στημα παραγωγής είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Το σύστημα του βλήματος ανέ-
χεται μόνο περιορισμένη απόκλιση από τον προσχεδιασμένο τρόπο λειτουργίας 
του. αλλιώς προκαλείται «αποβολή» του βλήματος. Επίσης ακόμη και τα εξελιγ-
μένα συστήματα τηλεφωνικής επικοινωνίας έχουν ένα σχετικά περιορισμένο 
αριθμό τρόπων με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μια ορισμένη σύνδεση. 
Αντίθετα, ένα εργοστάσιο μπορεί να λειτουργήσει με πάρα πολλούς τρόπους. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένα εργοστάσιο παραγωγής καλωδί-
ων μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μηχανές του για να παραγάγει ένα καλώδιο 
και, παρόμοια, υπάρχουν πολλοί τρόποι για την κατανομή του προσωπικού του 
εργοστασίου. Εμφανίζεται μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων που δεν είχαν προβλε-
φθεί, καθώς και εσωτερικών μεταβολών όπως είναι η βλάβη μιας μηχανής ή 
μια επιδημία γρίπης. Και ενώ αυτή η πολλαπλότητα των τρόπων εργασίας δη-
μιουργεί μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, επιτρέπει, παράλληλα, μεγαλύτερη ανο-
χή κατά την λειτουργία παρά ότι συμβαίνει σε πολύ εκμηχανισμένα συστήματα 
που δεν περιλαμβάνουν την δραστηριότητα αριθμού ατόμων.

Από την άλλη πλευρά αυτή η ελαστικότητα καθιστά άκρως δύσκολο τον κα-
θορισμό εκείνου του τρόπου λειτουργίας που είναι ο πραγματικά βέλτιστος 
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–που θα κάνει την πιο αποτελεσματική χρήση όλων των πόρων. Είναι ακόμη 
πιο δύσκολο να διαρθρώσει κανείς ένα σύστημα τέτοιου είδους κατά έναν πλή-
ρως καθορισμένο (ντετερμινιστικό) τρόπο, παρά ότι είναι με ένα σύστημα τηλε-
πικοινωνίας.»

Προφανώς ένα σύστημα παραγωγής με ένα δίκτυο πληροφοριών και ελέγ-
χου κατά τρόπο προγραμματισμένο, σαφώς καθορισμένο, και εύκολα αντιλη-
πτό, θα προσεγγίσει περισσότερο την αποτελεσματικότερη χρήση όλων των 
πόρων, παρά ένα σύστημα που χρησιμοποιεί έναν άτυπο, διαισθητικό έλεγχο. 
Στο Σχήμα 1.2 προτείνεται από το Πανεπιστήμιο του Bordeaux ( Doumeingts, 
1998) η αρχιτεκτονική συστημάτων βιομηχανικής διοίκησης GRAI, η οποία συνί-
σταται από τέσσερις όψεις (views):

Το 1. φυσικό σύστημα εκτέλεσης της παραγωγής
Οι 2. λειτουργίες διοίκησης παραγωγής
Το 3. σύστημα πληροφοριών που ενσωματώνει τα συστήματα πληροφο-
ρικής
Το 4. σύστημα αποφάσεων 

Σχήμα 1.2 Δομή συστήματος παραγωγής (Πηγή: Doumeingts, et al, 1998)
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1.2 Το φυσικό σύστημα

Περιλαμβάνει τις διεργασίες (processes) για τη μεταποίηση των προϊόντων ή 
τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών. Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα υλικά ρέουν 
δια μέσου μιας ή περισσοτέρων βαθμίδων της διεργασίας. το αν ρέουν πραγμα-
τικά, όπως τα παράγωγα του πετρελαίου σε ένα διυλιστήριο, ή αν παρουσιά-
ζουν διαλείπουσα κίνηση, όπως τα τεμάχια σε ένα μηχανουργείο, δεν έχει ση-
μασία. Και στις δύο περιπτώσεις η διοίκηση ενδιαφέρεται για την αποτελεσμα-
τική κίνηση ή ροή των υλικών δια μέσου των βαθμίδων της διεργασίας. Οι δρα-
στηριότητες που γίνονται σ’ ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής ομαδοποιού-
νται σε πέντε (5) κατηγορίες, με τα αντίστοιχα σύμβολά τους: 

1. Κατεργασίες,

2. Αποθηκεύσεις,

3. Μεταφορές, και

4. Έλεγχοι / µετρήσεις

5. Αναµονές

Η ομαδοποίηση αυτή βοηθά σημαντικά στη βελτιστοποίηση της ροής υλι-
κού. Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάζεται να προηγηθεί σχεδιασμός –σχεδια-
σμός τόσο του προϊόντος που θα παραχθεί όσο και της διεργασίας που θα το 
παραγάγει. Έτσι, σε κάθε φυσικό σύστημα παραγωγής υπάρχουν τρία βασικά 
στοιχεία:

Σχεδιασμός προϊόντος (design product)• 
Σχεδιασμός διαδικασίας (process planning)• 
Ροή υλικού (logistics)• 

Αυτά τα κεντρικά στοιχεία επηρεάζονται από διάφορους άλλους παράγο-
ντες. Γι’ αυτό, το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός των πολλών παραγόντων 
που ενυπάρχουν σε κάθε σύστημα παραγωγής. Οι ποικίλες δραστηριότητες 
της παραγωγής υφίστανται κυρίως για να διευκολύνουν την αποτελεσματική 
κίνηση του υλικού μέσα από μια παραγωγική διαδικασία σχεδιασμένη ορθολο-
γικά. 

Ο διευθύνων που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα παραγωγής έχει πρωταρχι-
κό έργο να εντοπίσει τους παράγοντες που έχουν σημασία και να εκτιμήσει τις 
συσχετίσεις μεταξύ τους. Κατά κάπως περίεργο τρόπο, όλοι οι σημαντικοί πα-
ράγοντες είναι μοιραίο να ελκύσουν, αργά ή γρήγορα, την προσοχή. Εάν ο διευ-
θύνων δεν τους αναγνωρίσει, λόγω της φύσεως της παραγωγής, που είναι 
έντονα πολύπλοκη, θα δημιουργηθούν σημεία ανωμαλίας. Αυτό γίνεται φανερό 
με μερικά σύντομα παραδείγματα:
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Εάν αλλαχθούν οι προδιαγραφές υλικού για ένα προϊόν (αλλαγή σχεδιασμού) 
και αν δεν ληφθεί πρόνοια για μακρύτερο προσαρμογής τον οποίο απαιτεί το 
νέο υλικό (αλλαγή διεργασίας), θα αυξηθεί το ποσοστό των σκάρτων (ποιότη-
τα).

Εάν ένας παραγωγός αυξήσει το ποσοστό τελικών προϊόντων που παράγει, 
χωρίς να προγραμματίσει περαιτέρω, πριν περάσει καιρός θα αντιμετωπίσει 
υπερφόρτωση του τμήματος σχεδιασμού, σύγχυση στον έλεγχο παραγωγής, 
και ελάττωση του αριθμού των παραγομένων τεμαχίων.

Το δίδαγμα είναι φανερό. Επιτυχημένο φυσικό σύστημα εκτέλεσης της πα-
ραγωγής είναι εκείνο, το οποίο επιτυγχάνει την ολοκλήρωση σε ένα ενιαίο σύ-
νολο όλων των παραγόντων του σχεδιασμού (product), της διαδικασίας 
(process), και της ροής υλικού (logistics) του προϊόντος του.

1.3 Οι λειτουργίες διοίκησης παραγωγής και εφοδιασμού

Ένα σύστημα παραγωγής εκτός από το φυσικό σύστημα χρειάζεται και το 
σύστημα διοίκησης, το οποίο πρέπει να έχει όλες τις συνιστώσες / λειτουργίες 
που χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε διαδικασία του μάνατζμεντ (Drucker, 1974), 
δηλαδή:

1. Οργάνωση
2. Προγραμματισμό
3. Ελεγχο
4. Διεύθυνση/Ηγεσία

1.3.1 Οργάνωση

Η λειτουργία της Οργάνωσης αναλύει τις εργασίες, αποφάσεις και σχέσεις στο 
σύστημα παραγωγής και το κατανέμει σε ελεγχόμενες δραστηριότητες. Στη συ-
νέχεια ομαδοποιεί αυτές τις δραστηριότητες σε μία οργανωτική δομή (τμημα-
τοποίηση-καθορισμός επιπέδων). Επιλέγει άτομα με τις κατάλληλες ικανότητες 
για το μάνατζμεντ αυτών των τμημάτων και τις εργασίες που πρέπει να γί-
νουν (στελέχωση). Η πλέον αποδεκτή σήμερα οργανωτική διάρθρωση δραστη-
ριοτήτων στην επιχείρηση έχει προταθεί από τον Michael Porter του Πανεπι-
στημίου Harvard, βλ. Σχήμα 1.3, όπου κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(supply chain) διακρίνονται κύριες δραστηριότητες (primary activities) και υπο-
στηρικτικές δραστηριότητες (support activities).

Οι κύριες δραστηριότητες (primary activities) περιλαμβάνουν:
Δ/νση Logistics• 

Inbound logistics (διακίνηση υλικών στην αποθήκη, παραδόσεις / πα- ▲

ραλαβές υλικών)
Outbound logistics (παραγγελιοληψία, αποστολές) ▲
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Δ/νση Παραγωγής (Operations) • 
Μονάδες παραγωγής – Τμήματα κατεργασιών ▲

Συναρμολόγηση/Τμήματα συναρμολόγησης ▲

Εμπορική Δ/νση (Marketing and Sales) – διαχείριση των 4P• 
Προϊόν ( ▲ Product)
Τιμολογιακή πολιτική ( ▲ Pricing)
Προώθηση ( ▲ Promotion)
Διανομή ( ▲ Place)

Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης (Service)• 
 Εξυπηρέτηση πελατών (Customer service) ▲

Συντήρηση (Repair) ▲

Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες (support activities) περιλαμβάνουν:
Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (Organization Infrastruc-• 
ture)
Δ/νση Προσωπικού (Human Resources)• 
Δ/νση Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Technology)• 
Δ/νση Προμηθειών (Purchasing)• 

1.3.2 Προγραμματισμός

Η λειτουργία του προγραμματισμού θέτει στόχους για την επιχείρηση και επι-
λέγει τρόπους και ενέργειες για την επίτευξή τους. Στα πλαίσια το προγραμ-
ματισμού γίνονται έρευνες αγοράς και προβλέψεις. Συνήθως ο προγραμματι-
σμός εξειδικεύεται σε:

στρατηγικό προγραμματισμό (προϊόντα- αγορές), βλ. Ansoff (1990),• 
προγραμματισμό οικονομικών αποτελεσμάτων (budgeting), • 

Σχήμα 1.3 Οργανωτική διάρθρωση δραστηριοτήτων (Πηγή: Μ. Porter)
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προγραμματισμό πωλήσεων (sales planning), • 
προγραμματισμό παραγωγής (production planning), • 
προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού (personnel planning), • 
προγραμματισμό προμηθειών (purchase planning), • 
προγραμματισμό ποιότητας (quality planning), • 
προγραμματισμό επενδύσεων (investment planning) και • 
ταμειακό προγραμματισμό (cash flow planning).• 

1.3.3 Ελεγχος

Η λειτουργία του ελέγχου διασφαλίζει την ικανή αποδοτικότητα για την επί-
τευξη των στόχων της επιχείρησης. Περιλαμβάνει (α) τον καθορισμό προτύ-
πων μέτρησης της απόδοσης, (β) τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, (γ) την επι-
σήμανση των αποκλίσεων της πραγματικής από την προγραμματισμένη από-
δοση και (δ) τη λήψη μέτρων για τη διόρθωση των αποκλίσεων. Στο σύστημα 
παραγωγής ενδιαφέρουν πρωτίστως οι παρακάτω έλεγχοι:

Έλεγχος παραγωγής (υλικά, χρόνοι)• 
Έλεγχος ποιότητας• 
Έλεγχος κόστους• 

1.3.4 Δεύθυνση/Ηγεσία

Τέλος, η λειτουργία της διεύθυνσης ή ηγεσίας (directing ή leadership) επικοι-
νωνεί και παρακινεί το προσωπικό (άτομα ή ομάδες) σε πρόθυμη και αρμονική 
συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Adair, 1990).

Στο βιβλίο του ο John Adair απαριθμεί τις λειτουργίες της ηγετικής δραστη-
ριότητας:

Προγραμματισμός (συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που υπάρ-• 
χουν, καθορισμός του έργου ή των στόχων της ομάδας, κατάρτιση ρεα-
λιστικού προγράμματος εργασίας).
Ενεργοποίηση (ενημέρωση της ομάδας, ανάθεση εργασιών, καθορισμός • 
προτύπων για την εργασία της ομάδας).
Ελεγχος (διατήρηση των προτύπων της ομάδας, εξασφάλιση προόδου • 
προς τους στόχους, «πίεση» για εργασία και λήψη αποφάσεων).
Υποστήριξη (έκφραση αναγνώρισης για τη συμβολή στην εργασία κάθε • 
μέλους της ομάδας, έπαινοι και επιπλήξεις κατά περίπτωση, δημιουργία 
ομαδικού πνεύματος, χαλάρωση της έντασης με χιούμορ, συμβιβασμός 
διαφωνούντων).
Πληροφόρηση (αποσαφήνιση του έργου και των διαδικασιών, συνεχής • 
ενημέρωση της ομάδας, λήψη πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας, 
σύνθεση και συνοπτική παρουσίαση ιδεών και προτάσεων).
Αξιολόγηση (έλεγχος δυνατότητας πραγματοποίησης των ιδεών, εξέτα-• 
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ση συνεπειών, αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας, συμπαράσταση 
της ομάδας στην αυτό-αξιολόγηση).

1.4 Το σύστημα πληροφοριών

Καθώς τα συστήματα αποτελούνται από τμήματα που προορίζονται να συ-
νεργάζονται, πρωταρχική σημασία έχει η επικοινωνία. Τα συστήματα παραγω-
γής χρειάζονται βάσεις δεδομένων και συστήματα πληροφορικής (βλ. Σχήμα 
1.2) προκειμένου να υποστηριχθούν τόσο το φυσικό σύστημα (π.χ. βιομηχανι-
κοί αυτοματισμοί), όσο και οι διοικητικές λειτουργίες (προγνώσεις, πλάνα πα-
ραγωγής, διανομή της εργασίας, έλεγχος ποιότητας και κόστους) και το σύστη-
μα αποφάσεων (δείκτες διοικητικού ελέγχου, παραγωγή αναφορών, αναλύσεις, 
κλπ). Η ροή όλων αυτών των πληροφοριών αποτελεί ένα ευρύ, δευτερεύον δί-
κτυο που διευκολύνει το πρωτεύον δίκτυο της ροής υλικού.

Το κύκλωμα πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει, ως σύστημα ανά-
δρασης. Δεν αρκεί όμως το υποσύστημα πληροφοριών να δίνει στον διευθύνο-
ντα τη δυνατότητα να λαμβάνει διορθωτικές ενέργειες στο εσωτερικό του συ-
στήματος παραγωγής. Για να εξακολουθήσει το σύστημα παραγωγής να διατη-
ρεί την ζωτικότητά του, το υποσύστημα επικοινωνίας πρέπει να θέτει ενώπιον 
του διευθύνοντος πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να εκμεταλλευθεί νέες 
ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει το συναγωνιστικό περιβάλλον.

Καίριο για κάθε επιχείρηση, και για κάθε ομαδική επιδίωξη, είναι λοιπόν η 
καλή επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της. Με αυτό δε, εννοούμε την καλή 
μετάδοση πάσης φύσεως πληροφοριών. Ως τρόπους επικοινωνίας, μπορούμε 
να διακρίνομε, κατά το χρησιμοποιούμενο μέσο:

Προφορική επικοινωνία• 
Έγγραφη επικοινωνία• 
Τηλεφωνική επικοινωνία• 
Επικοινωνία με άλλα μέσα διαβιβάσεως φωνής (π.χ. voice-mail)• 
Επικοινωνία με φάξ• 
Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)• 
Σύνδεση με βάσεις δεδομένων• 
Σύνδεση με το διαδίκτυο (internet)• 

Από διοικητική άποψη, μπορούμε να διακρίνομε τρόπους επικοινωνίας ως 
εξής (Παππάς, 2004):

Ιεραρχική επικοινωνία, δηλαδή κατά μήκος των συνδέσεων γραμμής στο • 
οργανόγραμμα, και μάλιστα

εντολές από τις ανώτερες θέσεις προς τις κατώτερες, και  ▲

αναφορές από τις κατώτερες προς τις ανώτερες ▲

Επιτελική επικοινωνία• 
εισηγήσεις των επιτελικών θέσεων προς τις θέσεις γραμμής από τις  ▲
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οποίες εξαρτώνται, 
εντολές στο πλαίσιο της λειτουργικής αρμοδιότητας των επιτελικών  ▲

θέσεων προς κατώτερες θέσεις γραμμής (άσχετα αν τέτοιες εντολές 
προβλέπονται ρητώς ή όχι).

Τέλος, είναι χρήσιμο να διακρίνουμε:
Την προγραμματισμένη επικοινωνία, που γίνεται στο πλαίσιο των διοι-• 
κητικών αρμοδιοτήτων και σε καθορισμένα διαστήματα (π.χ. τακτικές 
συσκέψεις, αναφορές, προγράμματα) και 
Την απρογραμμάτιστη επικοινωνία, που γίνεται έξω από το πλαίσιο • 
των διοικητικών αρμοδιοτήτων (π.χ. πληροφορίες ανεπίσημες «λειτουρ-
γικές» εντολές επιτελικών θέσεων, κουτσομπολιό).

Η διάκριση αυτή, δεν έχει σκοπό να καταδικάσει κάθε απρογραμμάτιστη, 
ανεπίσημη επικοινωνία μέσα σε μια επιχείρηση, παρ’ όλο που ορισμένου είδους 
τέτοια επικοινωνία σαφώς δεν προάγει τους σκοπούς της επιχείρησης. η ανε-
πίσημη επικοινωνία είναι όμως πρώτον αναπόφευκτη και δεύτερον συχνά πο-
λύ χρήσιμη.

Για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσα σε μια επιχείρηση, αναπτύσσε-
ται η οργάνωση της τεκμηρίωσης / αρχειοθέτησης που, ευρύτατα οριζόμενη, 
καλύπτει τους τρόπους και τα πρότυπα για την σύνταξη, διαβίβαση και αρχει-
οθέτηση κάθε είδους τεκμηρίων όπως (Παππάς, 2004):

Σχέδια• 
Έγγραφα• 
Πίνακες υλικών ή Συνταγολόγια• 
Πίνακες φάσεων κατεργασίας (Φασεολόγια)• 
Καρτέλες λογιστικής• 

Βασικότατο συναφώς είναι το πρόβλημα της κωδικοποίησης μέσα στην 
επιχείρηση, ώστε κάθε αντικείμενο, σχέδιο, έντυπο, θέση κόστους, να χαρακτη-
ρίζεται με έναν κωδικό αριθμό, ώστε πρώτον να υπάρχει ένας μονοσήμαντος 
χαρακτηρισμός και δεύτερον, συνάμα, ένας τρόπος ταξινόμησης. Η εκλογή συ-
στήματος κωδικοποίησης δεν είναι απλό θέμα όπως φαίνεται από τις εξής κυ-
ριότερες απαιτήσεις που πρέπει ένα σύστημα κωδικοποίησης να πληροί:

Να καλύπτει όλη την επιχείρηση (σχέδια, πίνακες υλικών, καρτέλες απο-• 
θήκης και λογιστηρίου, προϊόντα, εξαρτήματα, πρώτες ύλες, μηχανήμα-
τα, κτίρια, ...) και μάλιστα κατά ενιαίο τρόπο (π.χ. αριθμός προϊόντος, 
αριθμός σχεδίου, αριθμός αποθήκης, να ταυτίζονται τουλάχιστον ως 
προς το μεγαλύτερό τους μέρος).
Οι αριθμοί να είναι κατά το δυνατό σύντομοι ώστε να τους θυμάται εύ-• 
κολα άνθρωπος και να απασχολούν λίγο χώρο στη μνήμη του Η/Υ.
Οι αριθμοί να εκφράζουν όσο το δυνατόν περισσότερα π.χ.• 

Είδος προϊόντος (π.χ. αντλία)  ▲

Σειρά τύπων (π.χ. αντλία καταθλίψεως μανομετρικού ύψος 50 μέ- ▲

τρων)
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Τύπος (ονομαστική παροχή 0,2 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο) ▲

Βαθμίδα παραγωγής (π.χ. τεμάχιο) ▲

Σχήμα (π.χ. επίπεδο, στρογγυλό) ▲

Υλικό (π.χ. ορείχαλκος) ▲

Το σύστημα αρίθμησης να μπορεί εύκολα να επεκταθεί ώστε να περιλά-• 
βει και άλλες ενότητες (προϊόντα, μηχανήματα, ...) χωρίς ολοκληρωτική 
αναθεώρηση.
Το πεδίο αριθμών να χρησιμοποιείται ομοιόμορφα χωρίς μεγάλα κενά.• 

Φυσικά πολλές από αυτές τις απαιτήσεις είναι μεταξύ τους αντίθετες και 
πρέπει κάθε φορά να αναζητείται η βέλτιστη συμβιβαστική λύση.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών βιομηχανικής διοίκησης θα πρέ-
πει μέσα από κοινές βάσεις δεδομένων και δίκτυα επικοινωνιών να υποστηρίζει 
όλη την ιεραρχία του συστήματος παραγωγής. (Σχήμα 1.2). Το φυσικό σύστη-
μα εκτέλεσης της παραγωγής υποστηρίζεται από ένα σύνολο εφαρμογών Βιο-
μηχανικής Πληροφορικής ή CIM (Computer Integrated Manufacturing, ενώ το 
σύστημα διοικητικών λειτουργιών και το σύστημα αποφάσεων υποστηρίζεται 
από τις εφαρμογές λογισμικού επιχειρησιακής οργάνωσης με το όνομα ERP 
(Enterprise Resources Planning). 

1.4.1 Εφαρμογές/Συστήματα ERP βιομηχανικής πληροφορικής (CIM)

Το αντικείμενο των συστημάτων πληροφορικής ERP (Enterprise Resources 
Planning), που είναι ο συντονισμός και η ορθολογική χρήση των επιχειρησιακών 
πόρων (εργασία, υλικά, κεφάλαια) αποτελεί πρόβλημα τόσο πολύπλοκο και 
ογκώδες, ώστε να προσφέρεται ιδανικά για λύσεις με την υποστήριξη Η/Υ (Τα-
τσιόπουλος/Χατζηγιαννάκης, 2008)

Το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού ERP είναι ένα πολύγλωσσο 
και πολυεταιρικό πακέτο λογισμικού που μπορεί να διαχειρίζεται δεδομένα έτσι 
προσαρμοσμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από πολ-
λούς χρήστες που εργάζονται σε πολλές εταιρίες που είναι κατανεμημένες σε 
πολλές χώρες (καλύπτοντας τις λογιστικές και φορολογικές νομοθεσίες τους 
παράλληλα με τις γενικά αποδεκτές αρχές της Λογιστικής) και επικοινωνούν σε 
πραγματικό χρόνο με συνεργάτες (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, εργαζομένους 
κ.λ.π.) σε όλον τον κόσμο. 

Δομικά αποτελείται από υποσυστήματα (modules) που χρησιμοποιούν κοι-
νή βάση δεδομένων (data base) και επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας ένα μεγάλο αριθμό αυτόμα-
των ενημερώσεων.  Με την κατάλληλη παραμετροποίηση του συστήματος 
(configuration) είναι δυνατή η προσαρμογή του στις ανάγκες οποιουδήποτε 
κλάδου της οικονομίας και οποιασδήποτε επιχείρησης.

Τα πληροφοριακά συστήματα ERP έχουν τη γενική αρχιτεκτονική που φαί-
νεται στο Σχήμα 1.4.  Στον πυρήνα των συστημάτων αυτών βρίσκεται το λογι-
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σμικό συστήματος (system software) και το σύστημα βάσης δεδομένων (Data 
Base Management System όπως Oracle, Sybase, SQL Server, κλπ.).  Αυτά αποτε-
λούνται από το λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows, UNIX, OS/400, κλπ), 
τον εξυπηρετητή δεδομένων (Database server), τα εργαλεία διαχείρισης του συ-
στήματος (π.χ. διαχείριση ασφάλειας δεδομένων), το λογισμικό διαχείρισης δι-
κτύων και τον εξυπηρετητή διαδικτύου (Web server).  Ο επόμενος φλοιός του 
συστήματος ασχολείται με τη διαχείριση των κύριων αρχείων μόνιμου χαρα-
κτήρα (master files), όπως π.χ. το αρχείο ειδών.  Στη συνέχεια υπάρχουν οι 
εφαρμογές λογισμικού που κυρίως ασχολούνται με τη διαχείριση των κινήσεων 
(transactions), όπως π.χ. οι κινήσεις της αποθήκης.  Τέλος, ο εξωτερικός φλοιός 
περιλαμβάνει τις εφαρμογές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, που στηρί-
ζεται στις διαχειριζόμενες από τους εσωτερικούς φλοιούς πληροφορίες.

 Λήψη αποφάσεων
(Decision Support) 

Αρχεία κινήσεων
(Transaction files)

 

Κύρια αρχεία
(Master files)

 

System
Software
DBMS 

Σχήμα 1.4 Γενική αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων ERP

Τα κυριότερα υποσυστήματα (modules) του ολοκληρωμένου πακέτου λογι-
σμικού ERP ομαδοποιούνται στις παρακάτω ομάδες εφαρμογών (Σχήμα 1.5):

Οικονομικές εφαρμογές (ERP Financials) • 
Εφαρμογές εφοδιαστικής (ERP Logistics)• 
Εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (ERP Human Resources) • 

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης, προσφέρο-
νται και οι παρακάτω συμπληρωματικές λύσεις:

Customer Relationship Management•  για τη διαχείριση πελατειακών σχέ-
σεων 
Product Lifecycle Management•  για τη διαχείριση των λειτουργιών της ανά-
πτυξης προϊόντων (product development), της ασφάλειας προϊόντων 
(product safety), του ελέγχου ποιότητας (quality) και της συντήρησης 
(maintenance).
Supply Chain Management•  για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
Supplier Relationship Management•  για τη διαχείριση σχέσεων με τους 
προμηθευτές όπως τις προμήθειες από το διαδίκτυο (Procurement over 
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the Internet) και τις διαδικτυακές αγορές (marketplaces).
Business Intelligence•  για τη διαχείριση των πληροφοριών και την τεκμηρι-
ωμένη λήψη αποφάσεων
Enterprise Portal•  για τη διαχείριση και αποδοτική χρήση του όλου συστή-
ματος σε περιβάλλον Διαδικτύου (Internet).

Οι ευκαιρίες που δημιουργεί η εφαρμογή των συστημάτων ERP για την βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης είναι πολλές:

Ουσιαστική μείωση τόσο των αποθεμάτων μέσω του καλύτερου συντο-• 
νισμού των εμπορικών και παραγωγικών λειτουργιών παραγγελιών, όσο 

 

Σχήμα 1.5 Οι κύριες ομάδες εφαρμογών του συστήματος ERP 
(Πηγή: Τατσιόπουλος/Χατηγιαννάκης, 2008)
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