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Η παγκόσμια αγορά πληροφοριακών συστημάτων 

Διαχείρισης Πελατειακών χέσεων (CRM) σημειώνει 

πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια (τα έσοδα 

των εταιριών πώλησης για το 2021 ήταν περίπου 50 

δις δολάρια, ενώ πέντε χρόνια πριν, το 2016, ήταν 

περίπου στο μισό, 24 δις δολάρια). Αυτό και μόνο το 

στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη και το δυσμενές 

οικονομικό τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο, 

καταδεικνύει τη σημασία των συστημάτων CRM για 

τις επιχειρήσεις.: 

A. Αναφέρετε και αιτιολογήστε εν συντομία τα σημαντικότερα οφέλη που 
έχει μία σύγχρονη επιχείρηση από τη χρήση ενός συστήματος CRM 
(Ενότητα 9.3 - Laudon & Laudon, 2014).. 
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Σα υστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) συλλέγουν και ενοποιούν 
δεδομένα για τους πελάτες από όλο τον οργανισμό, οργανώνουν και αναλύουν 
αυτά τα δεδομένα, διανέμουν τις πληροφορίες για τους πελάτες σε διάφορα 
συστήματα και σημεία επαφής με πελάτες σε όλη την επιχείρηση και παρέχουν 
μία μοναδική εικόνα των πελατών σε όλη την επιχείρηση. Η διαχείριση των 
σχέσεων με τους πελάτες εφαρμόζει τεχνολογία που εξετάζει τους πελάτες από 
μια πολυεδρική οπτική γωνία.  

 

5 

Σα συστήματα CRM χρησιμοποιούν ένα σύνολο ενοποιημένων εφαρμογών για να 
αντιμετωπίσουν όλες τις πτυχές των σχέσεων με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης 
της εξυπηρέτησης των πελατών, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. 

Σα πακέτα CRM ποικίλουν από εργαλεία κόγχης αγοράς μέχρι επιχειρησιακές 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας  

Σα πιο περιεκτικά έχουν λειτουργικές μονάδες για:  

  Διαχείριση σχέσεων με συνεργάτες (PRM)  

o Ολοκλήρωση ευκαιριών για πωλήσεις, τιμολόγηση, προωθητικές ενέργειες, 
σύνθεση παραγγελιών και διαθεσιμότητα  

o Εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης συνεργατών  

  Διαχείριση σχέσεων με προσωπικό (ERM)  

π.χ. καθορισμός στόχων, διαχείριση απόδοσης εργαζόμένων, αμοιβή ανάλογη με την 
απόδοση και εκπαίδευση προσωπικού 
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• Σο λογισμικό διαχείρισης των σχέσεων με τους 
πελάτες είναι ένα ενιαίο σημείο προκειμένου οι 
χρήστες (επιχειρήσεις) να διαχειρίζονται και να 
αξιολογούν καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω 
πολλαπλών καναλιών, όπως το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, η άμεση αλληλογραφία, το 
τηλέφωνο, ο Ιστός και τα ασύρματα μηνύματα. Σα 
επιχειρηματικά οφέλη τους εντοπίζονται στην 
αυξημένη ικανοποίηση πελατών, στη μείωση των 
δαπανών άμεσου μάρκετινγκ, γενικά σε πιο 
αποτελεσματικό μάρκετινγκ, σε μείωση κόστους 
απόκτησης και διατήρηση πελατών, σε αύξηση 
εσόδων πωλήσεων, ενώ αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία ελέγχου του ποσοστού απώλειας 
πελατών (Churn rate) καθώς μπορεί η εταιρεία 
να ελέγχει τον αριθμό των πελατών που 
σταματούν να αγοράζουν ή να χρησιμοποιούν 
προϊόντα ή υπηρεσίες καθώς και το δείκτη 
ανάπτυξης ή συρρίκνωσης της πελατειακής 
βάσης μιας επιχείρησης. 
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• Σα νθέιε από ηε ρξήζε ηνπ CRM είλαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά. Από 
ηε , ηελ αύμεζε ηνπ 

 θαη ησλ εζόδσλ, κέρξη ηε κείσζε ησλ εμόδσλ θαη 
πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ. 
Με ηε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ 
νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ ηνπο 
ρξεζηκνπνηώληαο νινθιεξσκέλα 

 θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππνςήθησλ πειαηώλ ηνπο, 
κε εθηίκεζε ησλ εζόδσλ, κε  
θαη γεληθά ελίζρπζε ηνπ e – commerce θαη πνιιά άιια. Δπίζεο, 
κπνξνύλ λα ζπιιέγνπλ (κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπο πάληα) ηα 
ζηνηρεία ησλ πειαηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη λα κπνξνύλ έηζη 
λα εθκεηαιιεπηνύλ λέεο επθαηξίεο, λα δηαρεηξηζηνύλ θαιύηεξα ηηο 
θακπάληεο marketing θαη λα πξνζθέξνπλ 

 (One2one marketing), πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
αλάγθεο ηνπο. Μέζα από πην  κπνξνύλ λα 
πξνζεγγίζνπλ πειάηεο ζην θαλάιη ηεο επηινγήο ηνπο, είηε κέζσ 
ησλ social media, ησλ emails ή ησλ θακπαληώλ 

9 

• . ε επίπεδν ε εκπεηξία ησλ πειαηώλ βειηηώλεηαη θαη νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθόλα ησλ πειαηώλ ηνπ θαη έηζη κπνξνύλ λα 

επηιύζνπλ απνηειεζκαηηθά ηπρόλ πξνβιήκαηα, από ηελ πξώηε επαθή. Δπίζεο, 

απμάλεηαη ε απνδνηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο ράξε ζηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξνγξακκαηηζκέλα follow-ups, έλα 

ζύζηεκα CRM κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο νκάδεο πσιήζεσλ, κάξθεηηλγθ θαη 

εμππεξέηεζεο λα πεηύρνπλ πεξηζζόηεξα, θαηαβάιινληαο ιηγόηεξε πξνζπάζεηα. 

Οη νκάδεο θαη ηα ηκήκαηα κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ πιεξνθνξίεο εζσηεξηθά 

επηηπγράλνληαο λα πξνζθέξνπλ θαιύηεξε εκπεηξία ζηνπο πειάηεο. 

• To CRM ασηομαηοποιεί κάθε ζημείο επαθής ηης επιτείρηζης με ηοσς 

πελάηες ηεο, από ηελ πξνζέιθπζε ησλ πειαηώλ κέρξη ηελ βειηίσζε ησλ 

πξντόλησλ, ηηο πσιήζεηο, ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηώλ 

(Rigby θαη Ledingham, 2004). 

• Γηα παξάδεηγκα, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην CRM γηα ην ηκήκα ησλ 

πσιήζεσλ είλαη όηη μπορεί να βλέπει ηη δραζηηριόηηηα ηοσ πελάηη ζηην 

ιζηοζελίδα, ηην ηελεσηαία θορά ποσ ζσνδέθηκε, ηις ζελίδες ποσ διάβαζε 

ηις περιζζόηερες θορές θ.α. Δπίζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα δεη 

νπνηεζδήπνηε αγνξέο είλαη ζε εθθξεκόηεηα θαη λα ηηο ππελζπκίζεη ζηνλ πειάηε. 

Ζ εθαξκνγή δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (CRM) από ηελ επηρείξεζε, 

ζπλεπάγεηαη σθέιεηα ζεκαληηθνύ ρξόλνπ θαη θόζηνπο.  

 10 
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Σο CRM προσφέρει ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων με τους υπάρχοντες 
πελάτες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε (Bradshaw & Brash, 2001, Rigby et al. 
2002):  

 Καιύηεξν ζπγρξνληζκό ηεο αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ κε ηελ πξόβιεςε ησλ 

θαηαλαισηηθώλ αλαγθώλ, βάζεη ηζηνξηθνύ.  

 Απνηειεζκαηηθόηεξν εληνπηζκό ησλ αλαγθώλ ηνπ πειάηε, αθνύ θαηαλνεζνύλ νη εηδηθέο 

ηνπ απαηηήζεηο.  

 ηαπξνεηδήο πσιήζεηο ησλ άιισλ πξντόλησλ, επηζεκαίλνληαο θαη πξνηείλνληαο 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ή βειηηώζεηο.  

 Πξνζδηνξηζκόο πειαηώλ θιεηδηά (Key accounts).  

 

11 

• Η τακτική αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διάθεση των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, αφού εστιάζεται σε (Swift, 2001, Greenberg, 2001):  

• τοχευμένες και αποτελεσματικές επικοινωνίες μάρκετινγκ, οι οποίες απευθύνονται ειδικά σε 
ανάγκες των πελατών.  

• Εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών.  

• Η εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων από την επιχείρηση, η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε:  

• Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και άρα τη διατήρηση αυτών. 

• Εξασφάλιση της καλής φήμης της επιχείρησης.  

• Αυξημένη αξία των υπαρχόντων πελατών λόγω του μειωμένου κόστους που συνδέεται με την 
υποστήριξη και τη συντήρησή τους, γεγονός το οποίο οδηγεί αύξηση της συνολικής απόδοσης της 
επιχείρησης. 

• Βελτίωση της κερδοφορίας, μέσω της εστίασης στους πλέον επικερδείς πελάτες.  

12 
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Β. Επιλέξηε μία επισείπηζη πος δπαζηηπιοποιείηαι ζηην ελληνική 

αγοπά και παποςζιάζηε ηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ CRM πος 

σπηζιμοποιεί. Εναλλακηικά, μποπείηε να πποηείνεηε για μία ςποθεηική 

επισείπηζη οποιοςδήποηε κλάδος ένα ζύζηημα CRM πος θα 

μποπούζε να σπηζιμοποιήζει και να εξηγήζεηε ηοςρ λόγοςρ επιλογήρ 

ηος. 

13 

• Η επιχείρηση μέσω του CRM μπορεί να υποστηρίξει και να οργανώσει αποτελεσματικά τις 
πωλήσεις της και την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών της, να κατανοήσει καλύτερα 
τις ανάγκες των πελατών της, να διαμορφώσει και να συστηματοποιήσει την επικοινωνία 
μαζί τους και την πολιτική της, να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης και 
να ταξινομήσει πληροφορίες σχετικές με τον ανταγωνισμό, την αγορά, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες. 

• Σο CRM αναφέρεται στην διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, η οποία πραγματοποιείται 
με την βοήθεια ειδικού λογισμικού ειδικά σχεδιασμένου στις ανάγκες της επιχείρησης. Οι 
επιχειρήσεις με την χρήση CRM εργαλείων έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώνουν 
δεδομένα για τους πελάτες τους, καθώς επίσης και για τους συνεργάτες ή προμηθευτές τους 
και να τα μετασχηματίζουν σε γνώση προς την βελτιστοποίηση της συνολικής 
επιχειρηματικής τους στρατηγικής (Αραμπατζής, 2008). 

• Με την χρήση CRM λογισμικού, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυτοματοποιούν λειτουργίες 
των πωλήσεων αλλά και του marketing, να πραγματοποιούν καλύτερες καμπάνιες 
προώθησης και να βελτιστοποιούν ακόμα και την διαχείριση της εφοδιαστικής τους 
αλυσίδας, συνδυάζοντας εργαλεία ERP (Αραμπατζής, 2008). 

 

14 
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• Μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα και έχει υιοθετήσει πρακτικές CRM είναι 
και η ΤΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕ (Nespresso). Η εταιρεία 
έχει εμπιστευτεί την υλοποίηση του CRM 
σχεδιασμού του λογισμικού της Soft1 ERP στην 
ελληνική εταιρεία Softone. Αυτό που αναζητούσε η 
εταιρεία ήταν μία ολοκληρωμένη λύση 
μηχανογράφησης, η οποία θα διαχειρίζεται 
λειτουργίες από το σύνολο των αναγκών της, με 
στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών 
της και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Έτσι 
υιοθέτησε ένα εργαλείο CRM το οποίο βελτίωσε 
την ταχύτητα που λαμβάνονται οι τηλεφωνικές 
παραγγελίες, απλοποίησε τις διαδικασίες 
εξυπηρέτησης, αναβάθμισε τις πωλήσεις, ενώ 
παράλληλα αξιοποιεί τα δεδομένα εξάγοντας 
αναφορές μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των 
πελατών. Παράλληλα, μείωσε τα λάθη που 
πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία 
καταχώρησης δεδομένων και μείωσε το κόστος 
λειτουργίας και πιο ειδικά το κόστος διαχείρισης 
αποθήκης και διακίνησης εμπορευμάτων 
επιτυγχάνοντας αποδοτικότερη εταιρική οργάνωση 
και λειτουργία (softone, 2022). 

15 

• Η Nespresso, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών της 
ενώ έχει διακριθεί και με το πρώτο βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό «Teleperformance 
Greece CRM Grand Prix 2015». Ακολουθώντας μια πελατοκεντρική φιλοσοφία, προσφέρει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της με το Nespresso Club.  Επίσης, έχει στην 
διάθεση των πελατών της ειδικούς του καφέ, γνωστούς ως «Coffee Specialists», οι οποίοι 
είναι διαθέσιμοι εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, 
προκειμένου να προτείνουν τις ιδανικές ποικιλίες καφέ για κάθε γούστο, αλλά και να 
βοηθήσουν σε τεχνικά ζητήματα και να ανταποκριθούν σε αιτήματα (Ναυτεμπορική, 2016). 

• Η διεκπεραίωση των παραγγελιών γίνεται ταχύτατα μέσω της δυνατότητας προβολής 
ιστορικού εμπορικών συναλλαγών έως και δέκα (10) προηγούμενων χρήσεων, ενώ 
αναπτύχθηκαν διαδικασίες εντοπισμού και αξιοποίησης ευκαιριών πώλησης, καθώς και 
αναλυτική απεικόνιση πωλήσεων με πλήθος παραμετροποιήσιμων επιλογών (χρονικές-
γεωγραφικές περιόδους, εμπορικές κατηγορίες ειδών-πελατών κα.) (softone, 2022). 

16 
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• ύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης, στόχος της εταιρείας είναι να κάνει κάθε μέλος να 
νιώθει «μοναδικό» (Ναυτεμπορική, 2016) και το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
που έχει επιλέξει έχει συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

• Πέρα από την εξυπηρέτηση των πελατών τηλεφωνικά ή με email, whatsapp ή άλλους 
παραδοσιακούς τρόπους, η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω live chat, το 
οποίο είναι διαθέσιμο στους πελάτες της που θα κάνουν login (nespresso, 2022). 

• Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν το ιστορικό των παραγγελιών τους, να 
πραγματοποιήσουν εύκολα νέες παραγγελίες, να ενημερώνεται για τα τελευταία νέα και τις 
προσφορές της εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό του μπορεί να 
έχει πρόσβαση σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, όπως καφέδες, μηχανές και αξεσουάρ, 
αλλά και ειδικά Kit αφαλάτωσης, υπηρεσίες ανακύκλωσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες 
παράδοσης και παραγγελίας, μέσω του nespresso club.  

17 

Γ. Μία ζημανηική μέηπηζη πος πποκύπηει από ένα ζύζηημα CRM 

είναι η διασπονική αξία πελάηη (ζελ. 434 - Laudon & Laudon, 2014). 

Γιαηί, καηά ηη γνώμη ζαρ, είναι ζημανηικό για μια επισείπηζη να έσει 

ηιμέρ αςηήρ ηηρ μέηπηζηρ για ηοςρ πελάηερ ηηρ;. 

18 
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• Η διαχρονική αξία του πελάτη - Customer Lifetime Value  ουσιαστικά αποτελεί τα 
μελλοντικά κέρδη που αναμένετε να κερδίσει μία επιχείρηση μέσα από την 
διαχρονική της σχέση με τον πελάτη. Η διαχρονική αξία πελατών προέκυψε καθώς 
τα στελέχη είχαν όλο και περισσότερο την ανάγκη να γνωρίζουν την αξία των 
πελατών τους προκειμένου να κάνουν πιο στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ. 

• Η διαχρονική αξία του πελάτη επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την εν γένει ανάπτυξη 
µιας επιχείρησης (Zahay κ.ά., 2010). Ένας βελτιωµένος τρόπος µέτρησης της 
διαχρονικής αξίας ενός πελάτη, σύµφωνα µε τον Werner (2007), είναι ο δείκτης 
"Αξία Πελατειακής Επένδυσης" ή στα αγγλικά "Customer Placement Value". Σο 
CPV συνδέεται άµεσα, οδηγεί ουσιαστικά, στον υπολογισµό της διαχρονικής αξίας 
ενός πελάτη για µια εταιρία (Lifetime Value).  

19 

20 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ απηνύ ηξόπνπ 

µέηξεζεο είλαη:  

1. Δμεηάδεη έλα µέξνο ησλ πσιεζέλησλ πξντόλησλ 

θαη ππεξεζηώλ θαη γηα έλα πεξηνξηζµέλν ρξνληθό 

δηάζηεµα. 

2. Δμεηάδεη ηηο πσιήζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ 

πώιεζε ησλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ απηώλ (π.ρ. ηα 

έζνδα από ην Service πνπ ζα ρξεηαζηεί ην πξντόλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ). 
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• Έτσι , εστιάζει στο εισόδημά που δημιουργεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και στο τι αποφέρει το 
προϊόν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι στην καθαυτού πώληση αυτού του προϊόντος 
ή υπηρεσίας. «Τπολογίζει την αξία που δημιουργείται από την προώθηση ενός συνδυασμού 
υλικών και άυλων προΩοντικών χρησιμοτήτων σε έναν πελάτη µιας οικονομικής µμονάδας» 
(Βασιλειάδης, 2008). 

• Είναι σημαντικό να προσφέρουν οι επιχειρήσεις πελατοκεντρικές υπηρεσίες που θα τις 
βοηθήσουν να αυξήσουν την αξία των πελατών τους και τη διάδοση της φήμης τους. Μέσα από 
την δημιουργία πιστών πελατών και τη συγκράτηση τους αυξάνεται η φήμη της εταιρείας και 
πολλαπλασιάζονται τα κέρδη της. Μεταξύ πελατών που θεωρούνται οι πιο κερδοφόροι, το 
ποσοστό πρόθεσης διακοπής του συμβολαίου είναι μεγαλύτερο σε εκείνους που εμφανίζουν 
χαμηλή πρόθεση διάδοσης «καλής φήμης» σε σύγκριση µε εκείνους που παρουσιάζουν υψηλή 
πρόθεση. Από την άλλη, στους πελάτες που έχουν δεν επιθυμούν αποσύνδεση  παρατηρείται 
θετική επίδραση της διάδοσης «καλής φήμης» στην διαχρονική αξία του πελάτη. 

21 

• Γενικά η «καλή φήμη» συνδέεται με τη διαχρονική αξία του πελάτη η οποία αυξάνεται 
περισσότερο µέσω της μείωσης του άμεσου κόστους απόκτησης νέων πελατών και την 
εκτεταμένη διάρκεια καθώς οι πελάτες διαδίδουν περισσότερο την «καλή φήμη» . 

• Η αγοραστική συμπεριφορά των πελατών είναι η καλύτερη ένδειξη για την αφοσίωση και την 
ικανοποίηση τους. Για αυτό και οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες 
εκείνους που συνθέτουν την «συµπεριφορική» διάσταση των πελατών, αν θέλουν να 
διατηρήσουν τους πελάτες τους. Η αξία του πελάτη σαν κεφάλαιο της επιχείρησης είναι πολύ 
σημαντική παράμετρος μιας μακροχρόνιας επιτυχημένης πορείας. Μέσα από ένα σύγχρονο 
σύστημα CRM οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τους πιο κερδοφόρους πελάτες τους και 
επομένως να αυξήσουν τη διαχρονική τους αξία. 

22 
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H Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPM) έχει στόχο 

να αποτυπώνει, σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και 

βελτιώνει τις διεργασίες μιας επιχείρησης (Κεφ. 3.4 σελ. 152). 

Για μία επιχείρηση της επιλογής σας, να απαντήσετε στα 

παρακάτω ερωτήματα:.  

Α. Να προσδιοριστούν δύο διεργασίες που πιστεύετε ότι χρήζουν 

αλλαγής, και αφού τεκμηριώσετε τους λόγους που την επιβάλλουν, να 

αναλύσετε με τη μορφή διαγράμματος τις υφιστάμενες διεργασίες (βλ. 

σελ. 153 και Εικόνες 3.6 & 3.7). 

 

23 

• Προκειμένου οι οργανισμοί να εφαρμόσουν με επιτυχία την επιχειρηματική τους 
στρατηγική, χρειάζεται να αλλάξουν τις επιχειρηματικές διεργασίες τους.  Αν αυτές 
οι εργασίες βασίζονται στην τεχνολογία, τότε μπορούν να ανασχεδιαστούν έτσι ώστε 
να γίνουν πιο αποτελεσματικές μέσω αυτής (Laudon & Laudon, 2014). 

• Η διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών (ΒΡΜ) συνδυάζει και εξορθολογίζει τα 
βήματα των επιχειρηματικών διεργασιών με σκοπό την εξάλειψη της 
επαναλαμβανόμενης και περιττής εργασίας, καθώς και την επίτευξη θεαματικών 
βελτιώσεων στην ποιότητα, την ταχύτητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η διαχείριση 
επιχειρηματικών διεργασιών είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν 
χρησιμοποιείται για να ισχυροποιήσει ένα καλό υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο και 
όταν ενισχύει διεργασίες που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση της επιχείρησης 
(Laudon & Laudon, 2014, σελ. 152-153). 

 

24 
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• Σο Business Process Management έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών 
διεργασιών. Φρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία και μεθοδολογίες για την κατανόηση των 
υφιστάμενων διεργασιών, το σχεδιασμό νέων και τη βελτιστοποίηση τους. Η διαχείριση 
επιχειρηματικών διεργασιών δεν ολοκληρώνεται ποτέ μιας και είναι συνεχής αναζήτηση και 
εφαρμογή βελτιώσεων και συνεπάγεται διαρκείς αλλαγές. Οι εταιρείες που υιοθετούν τη διαχείριση 
επιχειρηματικών διεργασιών ακολουθούν τα βήματα (Laudon & Laudon, 2014, σελ. 152-153): 

• Να προσδιορίσουν τις διεργασίες προς αλλαγή 

• Να αναλύσουν τις υφιστάμενες διεργασίες 

• Να σχεδιάσουν τη νέα διεργασία 

• Να υλοποιήσουν τη νέα διεργασία 

• Να πραγματοποιούν συνεχείς μετρήσεις. 

 

26 
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• Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέξαμε τα καταστήματα «ΚΚ Jewels»  τα οποία εμπορεύονται 
κοσμήματα και  διαθέτουν 2 καταστήματα στην Αττική και ένα στην Φαλκιδική. Πρόκειται για μια 
επιχείρηση με παρουσία πάνω από 20 χρόνια όπου μπορεί κάποιος να βρει κοσμήματα σε ασήμι, χρυσό 
καθώς και με ημιπολύτιμους και πολύτιμους λίθους και ρολόγια.  Προμηθευτές της επιχείρησης είναι 
είτε χονδρέμποροι ρολογιών και κοσμημάτων είτε εργαστήρια και μικρότεροι κατασκευαστές.  

• Η επιχείρηση δεν διαθέτει κάποιο πληροφοριακό σύστημα (διαθέτει απλές ταμειακές) ούτε έχει eshop. 
το κάθε κατάστημα της Αττικής απασχολούνται από 2 υπάλληλοι πλέον των δύο ιδιοκτητών. Ενώ 
στην Φαλκιδική το κατάστημα λειτουργεί με 3 υπαλλήλους. 

27 

• Για να αγοράσει κάποιος κοσμήματα θα χρειαστεί να μεταβεί σε ένα από τα καταστήματα και λόγω της 
πανδημίας η διαδικασία περιλαμβάνει το κλείσιμο ραντεβού και την αποστολή SMS επιβεβαίωσης 
ραντεβού στον κάθε πελάτη. Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας Covid19 υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός ατόμων μέσα στο κατάστημα (1 ανά 25 τετραγωνικά) Και με περιορισμένο 
χρόνο παραμονής σε αυτό. τις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η κατά παραγγελία Παρασκευή 
ενός κοσμήματος (δαχτυλίδι ή βραχιόλι) στα μέτρα του πελάτη, καθώς για πρακτικούς και 
οικονομικούς λόγους είναι αδύνατο να διαθέτει κάθε κατάστημα όλα τα νούμερα, από κάθε σχέδιο, ανά 
πάσα στιγμή έτοιμα. 

• Ο πελάτης εφόσον επιλέξει το σχέδιο που επιθυμεί (σε ένα κοντινό νούμερο που θα δοκιμάσει) και 
φυσικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο στο συγκεκριμένο κατάστημα, τότε θα 
πρέπει να βάλει παραγγελία. την συνέχεια, ο πωλητής του εκάστοτε καταστήματος που μπήκε η 
παραγγελία θα πρέπει να ρωτήσει αν υπάρχει το κόσμημα διαθέσιμο σε κάποιο από τα άλλα 
καταστήματα διαφορετικά θα πρέπει να το παραγγείλει από κάποιο εργαστήριο παρασκευής 
κοσμημάτων (προμηθευτής). ε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί οι πελάτες να έρθουν για να κάνουν 
κάποιες επισκευές σε κάποιο κόσμημα ή ρολόι τους (πχ αλλαγή μπαταρίας, λουράκι κτλ). Η 
διαδικασία για κάθε παραγγελία από το κατάστημα προς τον κάθε προμηθευτή πραγματοποιείται 
τηλεφωνικά.  

 

28 
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• Για να αγοράσει κάποιος κοσμήματα θα χρειαστεί να μεταβεί σε ένα από τα καταστήματα και λόγω της 
πανδημίας η διαδικασία περιλαμβάνει το κλείσιμο ραντεβού και την αποστολή SMS επιβεβαίωσης 
ραντεβού στον κάθε πελάτη. Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας Covid19 υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός ατόμων μέσα στο κατάστημα (1 ανά 25 τετραγωνικά) Και με περιορισμένο 
χρόνο παραμονής σε αυτό. τις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η κατά παραγγελία Παρασκευή 
ενός κοσμήματος (δαχτυλίδι ή βραχιόλι) στα μέτρα του πελάτη, καθώς για πρακτικούς και 
οικονομικούς λόγους είναι αδύνατο να διαθέτει κάθε κατάστημα όλα τα νούμερα, από κάθε σχέδιο, ανά 
πάσα στιγμή έτοιμα. 

• Ο πελάτης εφόσον επιλέξει το σχέδιο που επιθυμεί (σε ένα κοντινό νούμερο που θα δοκιμάσει) και 
φυσικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο στο συγκεκριμένο κατάστημα, τότε θα 
πρέπει να βάλει παραγγελία. την συνέχεια, ο πωλητής του εκάστοτε καταστήματος που μπήκε η 
παραγγελία θα πρέπει να ρωτήσει αν υπάρχει το κόσμημα διαθέσιμο σε κάποιο από τα άλλα 
καταστήματα διαφορετικά θα πρέπει να το παραγγείλει από κάποιο εργαστήριο παρασκευής 
κοσμημάτων (προμηθευτής). ε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί οι πελάτες να έρθουν για να κάνουν 
κάποιες επισκευές σε κάποιο κόσμημα ή ρολόι τους (πχ αλλαγή μπαταρίας, λουράκι κτλ). Η 
διαδικασία για κάθε παραγγελία από το κατάστημα προς τον κάθε προμηθευτή πραγματοποιείται 
τηλεφωνικά.  

 

29 
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• Για το σχεδιασμό της νέας διεργασίας αποτυπώνεται η επιδιωκόμενη βελτίωση της, η πιο 
εξορθολογισμένη ευκταία διεργασία. την προκειμένη περίπτωση αυτό που θα πρέπει να επιδιωχθεί 
είναι η λειτουργία ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα δίνει τη 
δυνατότητα να γίνεται πιο γρήγορα και άμεσα η παραγγελία, ο έλεγχος αποθεμάτων στα 
υπόλοιπα καταστήματα καθώς και το κλείσιμο του ραντεβού.  

• Επομένως, οι δύο διεργασίες που θα χρειαστούν ανασχεδιασμό είναι η εφοδιαστική αλυσίδα 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου αποθεμάτων και δεύτερον η επικοινωνία με τους πελάτες για 
ραντεβού καθώς και η δυνατότητα τήρησης αρχείων πελατών με βασικές πληροφορίες τους, όπως 
ιστορικό αγορών, επιθυμητή λίστα, επιβεβαιωμένα μεγέθη καρπού και δαχτύλων κτλ. 

 

31 

Β. Σηη ζςνέσεια, να ζσεδιάζεηε ηιρ νέερ διεπγαζίερ και να επιζημάνεηε 

πού και γιαηί, καηά ηην άποτή ζαρ, ςπάπσει βεληίυζη ζε ζσέζη με 

ηην πποηγούμενη καηάζηαζη (ζελ. 153-158). 

32 
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• Ο αλαζρεδηαζκόο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηνρεύεη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

βάζεη ησλ δηαδηθαζηώλ. Ζ δνκή, ε ιεηηνπξγία, ε πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο, νη αξρέο θαη νη 

αμίεο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Βξέληδνο, 2002). 

• Ζ επηρείξεζε αθνύ εληνπίζεη ην πξόβιεκα πξνρσξάεη ζηνλ ζρεδηαζκό ιύζεσλ. Θα πξέπεη λα αμηνινγήζεη πνηα 

είλαη ε βέιηηζηε ή βέιηηζηεο ιύζεηο γηα λα ηηο πινπνηήζεη.  

• Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ απνζεκάησλ θαη παξαγγειίαο από ηνπο πειάηεο ζην θαηάζηεκα θαη θαηόπηλ από ην 

θαηάζηεκα ζηνλ πξνκεζεπηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζεί. Ο αλαζρεδηαζκόο ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ ρξόλν πνπ νη εξγαδόκελνη μνδεύνπλ ζε κε παξαγσγηθέο 

εξγαζίεο. 

• Οη πειάηεο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα έρνπλ άκεζε απάληεζε γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα ηνπ θνζκήκαηνο πνπ 

επηζπκνύλ λα αγνξάζνπλ θαζώο θαη λα κπνξνύλ λα παξαγγείινπλ επηηόπνπ νη ππεύζπλνη ηεο επηρείξεζεο από 

ηνπο πξνκεζεπηέο. Με ηελ δεκηνπξγία θαη ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο, νη πειάηεο ζα κπνξνύλ λα βιέπνπλ αλ 

είλαη έλα θόζκεκα δηαζέζηκν θαη λα βάδνπλ ηελ παξαγγειία ηνπο. 

 

34 

Επίσης, θα μπορούν να προγραμματίσουν 

ακόμα και ραντεβού για την επίσκεψη και 

την πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση τους 

στο κατάστημα. Εκεί θα μπορούν να 

δοκιμάσουν ότι επιθυμούν και να 

αγοράσουν ή να παραγγείλουν το κόσμημα 

της αρεσκείας τους. 
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Μία βιομηχανική επιχείρηση διαθέτει μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, 

στα οποία πραγματοποιεί συχνά διάφορες ενέργειες συντήρησης, που 

αναθέτει σε διάφορες επιχειρήσεις – συντηρητές μηχανολογικού 

εξοπλισμού, και παράλληλα εποπτεύουν υπάλληλοί της με τεχνική 

ειδικότητα (κάθε ενέργεια συντήρησης αναλαμβάνεται από μία από 

τις επιχειρήσεις – συντηρητές μηχανολογικού εξοπλισμού με τις 

οποίες η επιχείρησή μας συνεργάζεται, και εποπτεύεται από έναν 

υπάλληλό μας τεχνικής ειδικότητας). Η επιχείρηση ενδιαφέρεται για 

τη δημιουργία μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, στην οποία θα 

αποθηκεύει όλες τις παραπάνω πληροφορίες, ώστε να παρακολουθεί 

πλήρως όλη τη δραστηριότητα συντήρησης των μηχανημάτων της 

(Ενότητα 6.1). . 

35 

Α. Να προσδιοριστούν οι βασικές οντότητες (entities) για τις οποίες 

θα πρέπει να αποθηκεύουμε και να διατηρούμε πληροφορίες, οι 

κυριότερες ιδιότητες (attributes) κάθε μιας, καθώς επίσης και οι 

μεταξύ τους σχέσεις (relationships). Επιπλέον, να σχεδιασθεί το 

σχετικό διάγραμμα οντοτήτων- 

σχέσεων (entities-relationships diagram), όπου να φαίνεται ο τύπος 

της κάθε σχέσης (one-to-one, one-to-many, many-to-many) (βλ. 

Εικόνες 6.3 και 6.6).  

36 
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Ζ ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε θαηεμνρήλ κέζνδνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
ηήξεζε δεδνκέλσλ ζε έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζήκεξα. Σα δεδνκέλα είλαη 
νξγαλσκέλα ζε πίλαθεο δύν δηαζηάζεσλ κε γξακκέο θαη ζηήιεο, νη νπνίνη 
νλνκάδνληαη ζρέζεηο. 

Κάζε πίλαθαο πεξηέρεη δεδνκέλα γηα κηα νληόηεηα θαη γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο. Κάζε 
γξακκή αληηπξνζσπεύεη κηα εγγξαθή, ελώ θάζε ζηήιε αληηπξνζσπεύεη κηα ηδηόηεηα 
ή πεδίν.  

Κάζε πίλαθαο πεξηέρεη έλα πεδίν – θιεηδί κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά θάζε 
εγγξαθή γηα αλάθηεζε ή ρεηξηζκό. 

Σν δηάγξακκα νληνηήησλ – ζρέζεσλ αλαπαξηζηά ζρεκαηηθά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 
νληόηεηεο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνύ ηνπο, έηζη ώζηε 
λα ειαρηζηνπνηείηαη ν πιενλαζκόο ηνπο θαη νη άβνιεο πνιπζήκαληεο ζρέζεηο, 
νλνκάδεηαη θαλνληθνπνίεζε. 

Πιένλ όκσο γηα ηύπνπο δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε δελ γίλεηαη εύθνια κε 
ην κνληέιν ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, θεξδίδνπλ έδαθνο νη κε ζρεζηαθέο 
βάζεηο δεδνκέλσλ. 

37 

• Η σχεσιακή βάση δεδομένων είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος βάσης δεδομένων  σήμερα.  τις 
χεσιακές βάσεις τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε πίνακες δύο διαστάσεων  με στήλες και γραμμές. . 
Κάθε πίνακας περιέχει δεδομένα για μια οντότητα και τις ιδιότητες της.  υνήθως, υπάρχει ένας 
πίνακας για κάθε επιχειρηματική οντότητα(Laudon & Laudon, 2015, σελ. 271). 

38 
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Βάζε δεδνκέλσλ: 

 πιινγή ζπλαθώλ αξρείσλ κε ζηνηρεία γηα αλζξώπνπο, ηόπνπο ή πξάγκαηα 

 Πξηλ από ηηο ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύζαλ θσξηακνύο αξρεηνζέηεζεο 

Οληόηεηα: 

 Γεληθεπκέλε θαηεγνξία πνπ αληηπξνζσπεύεη πξόζσπν, ηόπν ή πξάγκα, ζηελ νπνία απνζεθεύνπκε θαη ηεξνύκε 

πιεξνθνξίεο 

 π.ρ. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ΔΞΑΡΣΖΜΑ 

Ηδηόηεηεο: 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νληόηεηαο, π.ρ.: 

 όλνκα θαη δηεύζπλζε ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 πεξηγξαθή, ηηκή κνλάδνο, πξνκεζεπηήο ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΟ 

39 

• Η κάθε οντότητα περιγράφεται από ένα σύνολο ιδιοτήτων οι οποίες στην ορολογία του σχεσιακού 
μοντέλου, ονομάζονται πεδία ή χαρακτηριστικά (attributes). Ο όρος πεδίο αποδίδει τον τρόπο 
οργάνωσης της πληροφορίας ενώ ο όρος χαρακτηριστικό σχετίζεται με την περιγραφή των ιδιοτήτων 
της οντότητας.  

40 
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Οξγαλώλεη ηα δεδνκέλα ζε πίλαθεο δύν δηαζηάζεσλ (ζρέζεηο) κε ζηήιεο θαη γξακκέο  

Έλαο πίλαθαο γηα θάζε νληόηεηα  

o π.ρ. ΠΔΛΑΣΖ, ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ΔΞΑΡΣΖΜΑ, ΠΩΛΖΔΗ  

Πεδία (ζηήλες) αληηπξνζσπεύνπλ κία ηδηόηεηα ηεο νληόηεηαο  

Οη γξακκέο απνζεθεύνπλ δεδνκέλα γηα θάζε ρσξηζηή εγγραθή  

Πεδίο κλειδί: Πξνζδηνξίδεη θάζε εγγξαθή κε κνλαδηθό ηξόπν  

Πρωηεύον κλειδί:  

o Έλα πεδίν ζε θάζε πίλαθα  

o Γελ επηηξέπεηαη λα επαλαιεθζεί αιινύ  

o Δίλαη ην κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζε θάζε γξακκή 

41 

42 
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43 

Γηάγξακκα νληνηήησλ-ζρέζεσλ  

o ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθξηλίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ πηλάθσλ ζε κηα ζρεζηαθή 

βάζε δεδνκέλσλ  

Οη πίλαθεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα έρνπλ:  

o Ακθηκνλνζήκαληε ζρέζε (One-to-one) 1-1: Γηα παξάδεηγκα, έλαο εξγαδόκελνο 

κπνξεί λα επνπηεύεη κηα κόλν ελέξγεηα ζπληήξεζεο θαη θάζε ελέξγεηα 

ζπληήξεζεο επνπηεύεηαη από έλαλ κόλν εξγαδόκελν 

o Μνλνζήκαληε ζρέζε (One-to-many: Γηα παξάδεηγκα, έλα ηκήκα κπνξεί λα έρεη 

πνιινύο εξγαδόκελνπο, αιιά θάζε εξγαδόκελνο αλήθεη ζε έλα κόλν ηκήκα 

o Πνιπζήκαληε ζρέζε (Many-to-many) : Γηα παξάδεηγκα, έλαο εξγαδόκελνο κπνξεί 

λα απαζρνιείηαη ζε πνιιά έξγα θαη έλα έξγν κπνξεί λα απαζρνιεί πνιινύο 

εξγαδόκελνπο 
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45 

• ηελ πεξίπησζε ηεο Βηνκεραληθήο Δπηρείξεζεο πνπ εμεηάδεηαη νη νληόηεηεο πνπ 

κπνξνύλ λα ππάξμνπλ είλαη: 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ/ΔΠΟΠΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΝΣΖΡΖΖ/ΤΝΣΖΡΖΣΖ 

ΔΡΓΟ (ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ) 

 

Καθεμία από ηις παραπάνω ονηόηηηες αλληλεπιδρά με κάποιες άλλες. Οι 
κσριόηερες ιδιόηηηες κάθε ονηόηηηας είναι: 

46 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΓΟΡΑ 

ΚΨΔΙΚΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΚΨΔΙΚΟ 

ΕΠΟΠΣΗ(ΤΠΑΛΛΗΛΟ) 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ(ΕΠ

ΟΠΣΗ) 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΝΟΜ

Α 

ΕΠΨΝΤ

ΜΟ 

ΣΕΦΝΙΚ

Η 

ΕΙΔΙΚΟΣ

ΗΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤ

ΝΗ 

ΜΙΘ

Ο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΛΗΧΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΨΝΤΜΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝ

Η 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΕΡΓΟ 

ΚΩΔΙΚ

Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑ

ΥΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α 

ΕΠΟΠΣΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΜΗΦΑΝΗ

ΜΑ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
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Το διάγραμμα ηης ζτέζης ποσ έτοσν οι ονηόηηηες Μητάνημα και Εηαιρεία 
ζσνηήρηζης.

47 

«Κάθε ενέργεια ζσνηήρηζης αναλαμβάνεηαι από μία από ηις επιτειρήζεις – 
ζσνηηρηηές και εποπηεύεηαι από έναν σπάλληλό μας ηετνικής ειδικόηηηας» One 

to ONE

48 
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Κάθε μητάνημα μπορεί να δετηεί πολλές (διαθορεηικές) ενέργειες ζσνηήρηζης 
και κάποιες ενέργειες ζσνηήρηζης μπορεί να γίνοσν ζε πολλά μητανήμαηα 

(many to many)

49 

Κάθε μητάνημα μπορεί να δετηεί ζσνηήρηζη από διαθορεηικές εηαιρείες 
ζσνηήρηζης (ανάλογα με ηο έργο) αλλά κάθε εηαιρεία ζσνηήρηζης αναλαμβάνει 

ένα μόνο έργο (είδος ζσνηήρηζης) One to many

50 
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Κάθε ενέργεια ζσνηήρηζης σλοποιείηαι από μια εηαιρεία ζσνηήρηζης και 
εποπηεύεηαι από έναν σπαλληλο.

51 

Β. Σηη ζςνέσεια, να ζσεδιαζθεί ζσεζιακή βάζη δεδομένυν για ηην 

αποθήκεςζη ηυν παπαπάνυ πληποθοπιών: οι πίνακέρ ηηρ και ηα 

κςπιόηεπα πεδία ηοςρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν ππυηεςόνηυν 

κλειδιών ηοςρ), με κάποια δείγμαηα εγγπαθών (βλ. Εικόνα 6.5). 

52 
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53 

Βαση Δεδομένων 

54 

Βαση Δεδομένων 

Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν 

πληροφορίες που βοηθούν την 

εταιρεία να διενεργεί την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα 

πιο αποτελεσματικά, καθώς και τα 

στελέχη και το προσωπικό να 

παίρνουν καλύτερες αποφάσεις  
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ΕΔΨ ΘΑ ΕΦΟΤΜΕ: 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΟΠΣΗ(ΤΠΑΛΛΗΛΟ)

4573 22/4/2018 137 268798

4574 24/8/2019 138 144279

4576 1/9/2019 139 235894

4577 2/9/2020 140 145687

ΤΠΑΛΛΗΛΟ(ΕΠΟΠΣΗ)

ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΙΘΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

268798 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΕΣΡΟΒΑΙΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Λ. ΚΑΣΩΝΗ 3, ΠΕΙΡΑΙΑ 875,00 €                            24/3/2018

144279 ΧΡΗΣΟΦΟΡΟ ΧΑΣΖΗΠΕΣΡΟΤ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, 2, ΑΝΟΙΞΗ 1.213,00 €                         15/9/2008

235894 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΣΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΟ 23, 

ΔΙΟΝΤΟ 1.150,00 €                         1/11/2011

145687 ΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΤΛΟ

ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΠΛΑΣΩΝΟ 3, Π. 

ΦΑΛΗΡΟ 950,00 €                            11/11/2017

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ

ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ

137 ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΑΕ Λ. Χρ. μφρνης 25, Τμμητός 856

138 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΟΕ Κάρπου 48, Αθήνα 857

139 AB SYSTEMS Ηλία Ηλιοφ 43, Αθήνα 858

140 ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Μάχης Αναλάτου 85, Ν. μφρνη 859

ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΠΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ

856 28/1/2021 268798 4573 137

857 30/5/2021 144279 4574 138

858 30/3/2021 235894 4576 139

859 15/6/2021 145687 4577 140

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
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ΤΠΑΛΛΗΛΟ(ΕΠΟΠΣΗ)

ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΙΘΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

268798 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΕΣΡΟΒΑΙΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Λ. ΚΑΣΩΝΗ 3, ΠΕΙΡΑΙΑ 875,00 €                            24/3/2018

144279 ΧΡΗΣΟΦΟΡΟ ΧΑΣΖΗΠΕΣΡΟΤ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, 2, ΑΝΟΙΞΗ 1.213,00 €                         15/9/2008

235894 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΣΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΟ 23, 

ΔΙΟΝΤΟ 1.150,00 €                         1/11/2011

145687 ΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΤΛΟ

ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΠΛΑΣΩΝΟ 3, Π. 

ΦΑΛΗΡΟ 950,00 €                            11/11/2017

Οη θσδηθνί ζε θάζε πίλαθα είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί 

  

Πξσηεύνλ θιεηδί 

ΤΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ 

  

Πξσηεύνλ θιεηδί 

πζρεηίδεηαη κε 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΟΠΣΗ(ΤΠΑΛΛΗΛΟ)

4573 22/4/2018 137 268798

4574 24/8/2019 138 144279

4576 1/9/2019 139 235894

4577 2/9/2020 140 145687

ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΠΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ

856 28/1/2021 268798 4573 137

857 30/5/2021 144279 4574 138

858 30/3/2021 235894 4576 139

859 15/6/2021 145687 4577 140

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ



9/4/2022 

29 

 Ε
π

ιμ
έ
λ
ε
ια

: 
Κ

α
τε

ρ
ίν

α
 Μ

α
ρ
γ
α
ρ
ιτ

ο
π

ο
ύ

λ
ο
υ

 -
 E

cl
a
ss

4
u

.g
r 

2
0
2
2
 

57 


