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ΓΛΧΑΡΙΟ 

 

Αλάιπζε Όξσλ - Οξνινγία - Έλλνηεο. 

ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλνη εμεηδηθεπκέλνη φξνη ησλ νπνίσλ ε 

αληίζηνηρε επεμήγεζε παξαηίζεηαη, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, παξαθάησ: 

BATCH PROCESSING. Οκαδηθή - εηξηαθή επεμεξγαζία. 

DATA BASE (Βάζε δεδνκέλσλ). Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα (data) θαη απφ πξνγξάκκαηα 

(software) πνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ (hardware) ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ (users) γηα πιεξνθφξεζε. 

DATA PROCESSING. Γεδνκέλα γηα επεμεξγαζία.  

FIELD (πεδίν). Δίλαη ην κηθξφηεξν θνκκάηη δεδνκέλσλ ζην νπνίν κπνξνχκε λα 

αλαθεξζνχκε κέζα ζηε Βάζε δεδνκέλσλ. 

FILE (αξρείν). Δίλαη ε ζπιινγή απφ πνιιά φκνηα ζηνηρεία (records) ηεο Βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

FOREIGN KEY (Δμσηεξηθό θιεηδί). Δίλαη έλα πεδίν πνπ πεξηέρεηαη ζην αξρείν 

θαη νη ηηκέο ηνπ είλαη απφ ην ίδην πεδίν ηηκψλ κε ην πξσηεχνλ θιεηδί θάπνηνπ άιινπ 

αξρείνπ. 

HARDWARE. Μεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο (πζθεπέο). 

ΗUB (πγθεληξσηήο). πζθεπή πνπ έρεη σο απνζηνιή ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ.  

LOCAL AREA NETWORK (LAN). Σνπηθφ δίθηπν εξγαζίαο 

MODEM. πζθεπή ηειεπηθνηλσλίαο Ζ/Τ (δηακνξθψλεη- απνδηακνξθψλεη ην 

ζήκα) 

ON LINE PROCESSING. Δπεμεξγαζία επί πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (άκεζε κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο δνζνιεςίαο ζην ΖΤ). 

PATCH PANEL. Πίλαθαο δηαζχλδεζεο 

PL/SQL. Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πάλσ ζε ρεζηαθέο 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

PRIMARY KEY (πξσηεύσλ θιεηδί). Δίλαη έλα πεδίν ή ζπλδπαζκφο πεδίσλ πνπ 

αλαγλσξίδεη κνλαδηθά κία εγγξαθή (record). 

RDBMS ORACLE. Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη δηαρείξηζεο 

ρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.  

REAL TIME PROCESSING. Πξαγκαηηθφο ρξφλνο επεμεξγαζίαο. 

RECORD (εγγξαθή). Δίλαη ε ζπιινγή απφ δηαθνξεηηθά πεδία πνπ πεξηέρνπλ φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζηνηρείν ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ. 

REMOTE Τπνζηήξημε. Απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

REPLICATION. Δίλαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν : 

α. Ζ βάζε δεδνκέλσλ κηαο εθαξκνγήο εγθαζίζηαηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο data 

servers. 

β. Τπάξρεη ζχλδεζε (δίθηπν) αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν data servers. 

γ. Οη δχν βάζεηο δεδνκέλσλ δέρνληαη αλεμάξηεηα ζπλαιιαγέο απφ ρξήζηεο θαη νη 

ζπλαιιαγέο απηέο ηθαλνπνηνχληαη ρσξηζηά θαη αλεμάξηεηα, απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ. 

δ. Σν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε "ελ επζέησ ρξφλσ" λα 

ζπγρξνλίζεη απηέο ηηο δχν βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 



 

5 

 

 

replication είλαη ην γεγνλφο φηη ν αλσηέξσ ζπγρξνληζκφο επηηπγράλεηαη θαη φηαλ ην 

δίθηπν δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία, αθνχ ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε, φηαλ ε γξακκή επηθνηλσλίαο απνθαηαζηαζεί, λα επηθέξεη ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ 

δχν βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

ROUTER (Γξνκνινγεηήο). πζθεπή πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ ηνπηθφ server ηεο Μνλάδαο.  

SERVER. Τπνινγηζηήο εμππεξέηεζεο δηθηχνπ 

SOFTWARE. Λνγηζκηθφ (Λεηηνπξγηθά  Πξνγξάκκαηα - Πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ 

θιπ). 

SQL. Λνγηζκηθφ εξσηαπνθξίζεσλ κε ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ 

UNIX. Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Ζ/Τ 

WIDE AREA NETWORK (WAN). Δπξείαο έθηαζεο δίθηπν εξγαζίαο 

Δπηζθεπαζηηθή Ιθαλόηεηα Μνλάδνο (Δ.Ι.Μ.) ή (BASE REPAIR RATE). Δίλαη 

ε δπλαηφηεηα επηζθεπήο ζε επίπεδν Μνλάδνο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ πιηθψλ Κχθινπ 

Δπηζθεπήο. 

ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΙΑ (PC). πγθξφηεκα κεραλνγξαθηθψλ ζπζθεπψλ, 

απνηεινχκελν απφ κία θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, Modem, κία νζφλε, έλα 

πιεθηξνιφγην θαη έλαλ εθηππσηή ραξαθηήξσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή 

δνζνιεςηψλ ζην ΜΖΠΤ. Οη ηαζκνί Δξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινλ Microsoft 

Windows θαη εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ηφζν ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηνπηθνχ server φζν 

θαη ζην Κεληξηθφ χζηεκα. 

Τιηθά Κύθινπ Δπηζθεπήο (REPAIR CYCLE ITEMS ) Δίλαη ην πιηθά ηα νπνία 

απφ ηε θχζε ηνπο επηδέρνληαη επηζθεπή θαη ην νπνία θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

ππφθεηληαη ζε θζνξά, αιινίσζε ή βιάβε πνπ κπνξεί λα επαλνξζσζεί εθφζνλ θξηζεί 

νηθνλνκηθνηερληθά ζπκθέξνλ. είηε απφ ηε Μνλάδα, είηε απφ ηα εθηφο Μνλάδαο 

επηζθεπαζηηθά θέληξα (Κξαηηθφ Δξγνζηάζην Αεξνζθαθψλ, ΔΑΒ  Α.Δ., Κέληξα 

Δζσηεξηθνχ ή Δμσηεξηθνχ). 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ βαζηθή επηδίσμε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πιηθψλ ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία είλαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε ηνπ πιηθνχ ηεο. Με ηνλ φξν 

“Γηνίθεζε Τιηθνχ”¨(MATERIAL MANAGEMENT) ελλννχληαη νη ιεηηνπξγίεο 

δηεχζπλζεο, θαηεχζπλζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ πνπ αζθνχλ νη αξκφδηνη θνξείο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ απηψλ ησλ θνξέσλ κέζσ 

ελφο πνιπζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο νξγαληθά ζπλδεδεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ζπγθέληξσζεο, 

θαηαγξαθήο, επεμεξγαζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εθνδηαζκνχ ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία.  ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο 

γίλεηαη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ ηεο ΠΑ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ θαη ηελ εθδήισζε ησλ 

θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία κε ηξφπν νξζνινγηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ. 

 

ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιπζε ελφο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ ηεο ΠΑ θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ 

θαη ηελ εθδήισζε ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία κε ηξφπν νξζνινγηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ. 
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Κεθάιαην 1 

 
Οινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ,  Αλάιπζε – ρεδηαζκόο- 

Δμέιημε ηεο επηζηήκεο ησλ απνθάζεσλ 
 

 1.  πζηήκαηα ππνβνήζεζεο ιήςεο απνθάζεσλ  

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε δηαξθψο απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ηνκέα δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα απνδνηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. Ζ αλάγθε απηή έθεξε ζην πξνζθήλην 

λένπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, νη νπνίνη αληηθαηέζηεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ξφιν 

ηνπ ηαιαληνχρνπ επηρεηξεκαηία κε κηα επηζηεκνληθή αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Οξγάλσζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ εμέιημε ησλ 

λέσλ απηψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγψλ ηνπο. 

Άζρεηα κε ην πεξηερφκελν ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηνπο  ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξνληαη, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε: 

 

  α. Πνζνηηθά ζηνηρεία 

  β. Πνηνηηθά ζηνηρεία 

  γ. ηνηρεία θαη ησλ δπν θαηεγνξηψλ. 

 

 Ζ γλψζε θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ νξζήο επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηεξίδεηαη ηφζν ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε φζν 

θαη ζηελ εκπεηξία. Γελ κπνξεί φκσο λα ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θαη κφλε ζπληαγή αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν θαη ηε δηδαζθαιία επηινγήο, γηα ηε ιήςε 

νξζήο απφθαζεο. Άιισζηε κηα επηρεηξεκαηηθή απφθαζε θξίλεηαη σο νξζή εθ ησλ 

πζηέξσλ ή αλάινγα κε ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν. Κάζε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ 

ηειηθνχ ζηφρνπ. είηε απηφο ν ζηφρνο είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνο, είηε απιά 

ππνλνείηαη, Ζ ιήςε απφθαζεο, ζπλεπψο κπνξεί λα ιερζεί φηη ζηεξίδεηαη ζε κηα ινγηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ δε νξζφηεηά ηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη αμηνινγείηαη 

απφ ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ έλλνηα ηνπ νξζνχ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

πεγάδεη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο εζηθήο δενληνινγίαο. Πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ 

άπνςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη ηνπ δπλαηνχ, ηνπ εθηθηνχ, ζηα νπνία 

άιισζηε ζηεξίδεηαη γεληθά θαη ε πνιηηηθή ζηελ επηρεηξεκαηηθή αιιά θαη ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη θαλέλαο ινγηθφο άλζξσπνο ήηαλ πνηέ, εμαξρήο θαη απφιπηα 

βέβαηνο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ζηελ αληηθεηκεληθή επζπθξηζία ηνπ θαη 

ηε δενληνινγηθή πιεξφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ. Σα ζρέδηα δξάζεσο (Business Plans) 

αλαζεσξνχληαη, νη πξνυπνινγηζκνί αλαηξέπνληαη, νη απνθάζεηο αλαβάιινληαη θαη νη 

κέζνδνη πνιηηηθήο πξνζαξκφδνληαη. Οη αξηζκνί θαη νη ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο 

αλαθέξνληαη ζην ρζεο πνπ ίζσο δελ ζα επαλαιεθζεί αχξην. Οη πξνβιέςεηο καο 

ζηεξίδνληαη θαη ζε παξαδνρέο, πνπ ίζσο είλαη κελ ινγηθέο, αιιά φρη απαξαίηεηα 

δπλαηέο. Σέινο ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο γεγνλφηνο είλαη θαη απηή αβέβαηε 

ζπλζήθε.    

  ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 εκθαλίδεηαη, σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο, ε Δπηζηήκε ησλ Απνθάζεσλ κε βαζηθφ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε θαη 
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ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ επηζηήκε 

ησλ απνθάζεσλ πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζε πξνβιήκαηα θαη ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ βαζκφ δφκεζεο, φπνπ δελ είλαη δπλαηή αιιά νχηε 

επηζπκεηή ε απηνκαηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ απνθαζηδφλησλ. ην πνιχπινθν θαη 

αζηαζέο πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ε ιήςε απνθάζεσλ 

είλαη απνηέιεζκα ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ πνπ μεθεχγνπλ απφ ηελ επζχλε ηνπ ελφο θαη 

κφλν αηφκνπ.  

 Οη δηαδηθαζίεο απηέο απνζθνπνχλ ζηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ 

ελδερνκέλσλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηε ζχγθιηζε πξνο ηειηθέο πξνηάζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (αηφκσλ, ηνκέσλ, 

δηεχζπλζε θ.ά.). Ζ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο γίλεηαη κέζα απφ ζπλερείο θχθινπο 

κειέηεο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ ή αθφκε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο απφθαζεο. 

  Ζ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα (ΔΔ), σο ηνκέαο πξνπαξαζθεπήο Γηνηθεηηθψλ 

Απνθάζεσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ ζε 

ζχλζεηα πξνβιήκαηα απφθαζεο, νη εθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθέο επηζηήκεο 

(Μηθξννηθνλνκία, Μαθξννηθνλνκία θ.ά.) κε αληηθείκελν ηε κέηξεζε θαη πξφβιεςε 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηέινο, ε Δπηζηήκε ηεο πκπεξηθνξάο (Behavioural Science), 

σο κεζνδνινγία κειέηεο θαη αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, απνηεινχλ απηνηειείο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο κε θνηλφ φκσο ζηφρν, ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο νη νπνίεο 

απνξξένπλ ελ γέλεη απφ ηελ αλάγθε θαηαλνκήο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο.    

 Ζ Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Computer Science), κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ινγηζκηθνχ (Software) θαη πιηθνχ (Hardware) θαζψο θαη 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, θαηέζηεζε εθηθηνχο ηνπο ζηφρνπο πξνο κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. 

Μέζα ζηνλ θφζκν ηεο αβεβαηφηεηαο ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Information 

Systems) απνζθνπνχλ ζηελ ράξαμε πιαηζίσλ ζθέςεο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Management.  

 Σειεπηαία ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζπλδπαδφκελε κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφθαζεο είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΤΑ, Decision 

Support Systems). ηφρνο ησλ ΤΑ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ιήπηε απνθάζεσλ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηνίθεζε. Σα ΤΑ ζπκπιήξσζαλ παξά αληηθαηέζηεζαλ ηα παξαδνζηαθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Γηνίθεζεο (ΠΓ), ησλ νπνίσλ ε εκθάληζε ηνπνζεηείηαη ζεο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60. ηφρνο ησλ ΠΓ είλαη ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαθφξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηνκέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Σα ΠΓ θαη ηα ΤΑ; 

ζπλζέηνπλ ζήκεξα έλα δπλακηθφ πιαίζην γηα απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε. 

 

 2.  Αλάιπζε θαη ρεδηαζκόο πζηεκάησλ 

 

 2.1  Γεληθνί Οξηζκνί 

 

 Όηαλ νη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο (Ζ/Τ) πξσηνθάλεθαλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ (δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ) αλαδεηήζεθαλ απαληήζεηο γηα 
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ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Δίλαη ηερληθά δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο Α επηρεηξήζεσο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ππνινγηζηή; 

 Δίλαη ζπκθέξνπζα κηα ηέηνηα ελέξγεηα; 

 Πνηα πξέπεη λα είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ε ησξηλή ιεηηνπξγία ηεο Α 

επηρεηξήζεσο ζα κεηαπέζεη ζε κία άιιε, πνπ ζα έρεη ζαλ θχξην κέζν πινπνηήζεσο έλαλ 

ππνινγηζηή; 

 Απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, φπσο θαη ζ‟ άιια παξφκνηαο θχζεσο, 

δφζεθαλ κε ηελ βνήζεηα κεζφδσλ ή ηερληθψλ, πνπ νλνκάζζεθαλ: 

 

Μειέηε θνπηκφηεηαο (FEASIBILITY STUDY) 

Μειέηε Δθαξκνγήο (APPLICATION STUDY)  

Αλάιπζε θαη ρεδίαζε πζηεκάησλ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN) 

 

 Πξνηνχ επηρεηξεζεί ε αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ ή ηερληθψλ είλαη 

απαξαίηεην λα θαζνξηζζεί πξνθαηαβνιηθά ε ζεκαζία κε ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ιέμεηο θιεηδηά. Πιεξνθνξία (INFORMATION) θαη ηνηρεία 

(DATA) πιεξνθνξηψλ. 

  Έζησ ε θξάζε: Σν ξνπιεκάλ κε θσδηθφ αξηζκφ αλαγλσξίζεσο ABSRG έρεη 

εζσηεξηθή δηάκεηξν 10 ρηι. ηνπ κέηξνπ, πάρνο 20 ρηικ, εμσηεξηθή δηάκεηξν 40 ρηικ. θαη 

αμία αγνξάο 1000 δξρ. ην θνκκάηη.  

 Ζ θξάζε απηή είλαη κία πιήξεο πιεξνθνξία   

 Αλ ε πιεξνθνξία απηή αλαιπζεί, ζα δηαπηζησζεί φηη απνηειείηαη απφ ιέμεηο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα θαηαηαγνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: επεμεγήζεηο ζηνηρείσλ θαη ζηνηρεία, 

πνπ αληηζηνηρνχληαη έλα πξνο έλα 

 

Δπεμεγήζεηο      ηνηρεία 

Ολνκαζία αληαι/θνπ    ξνπιεκάλ 

Κσδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο   ΑΒ356 

Δζση. Γηάκεηξνο ζε ριζηκηξα  20 

Δμση. Γηάκεηξνο ζε ριζηκηξα   20 

Πάρνο ζε ριζηκηξα     20 

Αμία αγνξάο ην θνκκάηη    1000 

Μεηά απφ ηελ αλάιπζε απηή είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζνχλ νη νξηζκνί: 

 

  α. ΣΟΗΥΔΗΟ είλαη: 

   (1) Μηα παξάζηαζε θσδηθνπνηεκέλε ή φρη γεγνλφησλ, ηδεψλ ή νδεγηψλ 

θαηάιιειε γηα επηθνηλσλία κεηάθξαζε ή επεμεξγαζία απφ ρεηξνγξαθηθά ή ειεθηξνληθά 

κέζα. 

   (2) Οπνηαδήπνηε παξάζηαζε, φπσο ραξαθηήξεο, ή αλαινγηθέο 

πνζφηεηεο, ζηελ νπνία δίλεηαη ή είλαη δπλαηφλ λα δνζεί κηα ζεκαζία 

  β. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ είλαη: 

 Ζ ζεκαζία, πνπ ν άλζξσπνο δίλεη ζηα ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα γλσζηψλ 

ζπκθσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεο παξαζηάζεηο ηνπο. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ή 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. 

 Σα ζηνηρεία κπνξνχλ λα επεμεξγαζζνχλ κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα ιεπηνκεξεηψλ. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο θνηλέο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο 

αλεμάξηεηα αλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη κε ηε ρξήζε ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ, ή 

ππνινγηζηψλ. Οη θνηλέο απηέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε θαηαρψξεζε, ε ηαμηλφκεζε, ν 

ππνινγηζκφο, ε δηάηαμε θαηά κηα νξηζκέλε ζεηξά, ε ζχδεπμε θαη ε αλαθεθαιαίσζε. Ζ 
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άιιε θνηλή ιεηηνπξγία, πνπ ππάξρεη ζε φια ηα είδε επεμεξγαζίαο είλαη ε ινγηθή κε ηελ 

νπνία ηα ζηνηρεία επεμεξγάδνληαη Οπνηνδήπνηε κέζνλ επεμεξγαζίαο θαη αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηθή δελ κπνξεί παξά λα είλαη κηα. Δθείλν πνπ δηαθέξεη θαη 

εμαξηάηαη πάληνηε απφ ην κέζνλ είλαη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο. 

 

 χζηεκα Ζ γεληθή έλλνηα ηεο ιέμεο απηήο είλαη ε αθφινπζε: 

 

 Έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν αλζξψπσλ, κεραλψλ θαη κεζφδσλ ελσκέλσλ απφ κηα 

ξπζκηδφκελε αιιειεπίδξαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ. Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθήο 

πνιππινθφηεηαο (θάπνην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο βίδαο θαη 

θάπνην άιιν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζηαινχλ νη αζηξνλαχηεο ζηε ειήλε). 

 

  Α.  χζηεκα Γεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ / επηρεηξήζεσλ 

χλνιν αηφκσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πιηθά θαη πιεξνθνξίεο γηα λα 

παξάγνπλ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. 

 

  Β.  χζηεκα Πιεξνθνξηψλ 

Έλα ζχλνιν αηφκσλ, κηα ζεηξά απφ θαλφλεο θαη κεξηθέο ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, πνπ επηιέγνπλ, απνζεθεχνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη αλαδεηνχλ 

ζηνηρεία, γηα λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο Πξντζηακέλνπο θαη Γ/ληεο ψζηε απηνί λα 

ιάβνπλ έγθαηξεο θαη ζσζηέο απνθάζεηο. 

 

 Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη δέρνληαη θάηη απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπο (ΔΗΟΓΟ - INPUT), επεμεξγάδνληαη απηφ ην θάηη θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξάγνπλ θάηη άιιν (ΔΞΟΓΟ - OUTPUT) πνπ απνδίδεηαη πίζσ ζην 

πεξηβάιινλ. Όια ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πξσηφηππν (model) 

 

Δίζνδνο  Δπεμεξγαζία  Έμνδνο  Αλάδξαζε 

 

 2.2  πζηαηηθά ησλ ζπζηεκάησλ 

 

 Γηα λα δηεπθνιπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θάζε ζχζηεκα κπνξεί λα αλαιπζεί ζε επηά επί κέξνπο ζπζηαηηθά: 

 

  α Σηο επηδηψμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηέο θιηκαθψλνληαη ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ηεο Γηνίθεζεο. 

  β. Σνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα είλαη λνκηθνί, νηθνλνκηθνί, πξνζσπηθνχ, 

  γ. Σελ έμνδν, ην ηη δειαδή ζα παξάγεη ην ζχζηεκα. 

  δ. Σελ επεμεξγαζία, κε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα παξαρζεί ε έμνδνο. 

  ε. Σελ είζνδν δειαδή ηελ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία ζα παξαρζεί ε έμνδνο. 

  ζη. Σνπο ειέγρνπο, πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ κέζα ζην ζχζηεκα γηα λα ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα 

  δ. Σν κεραληζκφ αλαζεσξήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ρξεηάδεηαη πάληνηε γηα λα 

είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 2.3  πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ. 
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 Όινη νη Οξγαληζκνί, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, απνζηνιή θαη δνκή έρνπλ θάπνην 

ηχπν ζπζηήκαηνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επεμεξγαζία απηή κπνξεί 

λα γίλεηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ κεραλνγξαθηθά ή φρη. Σν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ ελφο νξγαληζκνχ φπσο θαη ν νξγαληζκφο ν ίδηνο απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν ππνζπζηεκάησλ απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα είλαη θνληά ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο δεκνζίνπο, ζηξαηησηηθνχο ή ηδησηηθνχο. Σα ππνζπζηήκαηα πνπ ζπλήζσο 

ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

  α. Παξαγσγή / Λεηηνπξγία 

  β. Έιεγρνο απνζεκάησλ 

  γ. Έξεπλα αγνξάο 

  δ. Οηθνλνκηθφ 

  ε. Πξνζσπηθφ 

  ζη. Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 

 Σα ππνζπζηήκαηα απηφ είλαη αιιεινζπλδεκέλα θαη ε κε ζσζηή ιεηηνπξγία έζησ 

θαη ελφο απφ απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζνβαξή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ππνζπζηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ αληηζηνηρνχλ ζηα 

ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ηνπηθφ 

ηδησηηθφ νξγαληζκφ θάζε έλα απφ ηα ππνζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα έρεη εληαρζεί κέζα ζε 

έλα ηκήκα (π.ρ. Σκήκα πξνζσπηθνχ, ηκήκα ειέγρνπ απνζεκάησλ θ.ιπ.) πνπ λα 

δηεπζχλεηαη απφ έλα μερσξηζηφ πξντζηάκελν. Κάζε ηέηνην ηκήκα έρεη ηελ δηθή ηνπ 

απνζηνιή πνπ ζπκβάιεη ζηε ζπλνρή ηνπ νξγαληζκνχ ζαλ ζχλνιν. Γηα λα εθηειέζνπλ 

ηελ απνζηνιή ησλ ηκεκάησλ νη Γηεπζπληέο θαη ην πξνζσπηθφ απηψλ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πιεξνθνξηψλ.    

 Σν ηκήκα Δπεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ηελ πνιχ δχζθνιε 

απνζηνιή λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ζε πιεξνθνξίεο θάζε ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

  ηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ κε Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην 

Σκήκα Δπεμεξγαζίαο ηνηρείσλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζ‟ απηή ηελ απνζηνιή πξέπεη λα 

αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα γηα θάζε ηκήκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα 

Οκάδα ή Έλα ζχζηεκα απφ Πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ θάζε ιεηηνπξγία. Τπάξρεη 

θαηά ζπλέπεηα έλα ζχζηεκα απφ πξνγξάκκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

παξαγσγήο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ θ.ιπ. Απηά ηα πξνγξάκκαηα 

ζπγθξνηνχλ ην χζηεκα Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ, πνπ νλνκάδεηαη ιφγσ ηνπ 

ππνινγηζηή χζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ή Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 

 

 2.4  Αλαιπηήο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Πιεξνθνξηώλ 

 

 Δίλαη ην άηνκν, πνπ καδεχεη ζηνηρεία πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη, είηε 

ζηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πιεξνθνξηψλ ελφο ππνζπζηήκαηνο (π.ρ. έιεγρνο 

απνζεκάησλ) ή ζ‟ νιφθιεξν ην ζχζηεκα ελφο Οξγαληζκνχ ή κηαο Δπηρεηξήζεσο. Σν 

άηνκν απηφ αλαιχεη ηα ζηνηρεία πνπ κάδεςε, ζπλζέηεη θαη ζρεδηάδεη έλα βειηησκέλν 

ζχλνιν κεζφδσλ επεμεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία πνιχ πην απνηειεζκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο Αλαιπηήο ζπζηεκάησλ 

πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ιεπηνκεξείο γλψζεηο ησλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ ηεο 

αλαιχζεσο, ησλ δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ ζρεδηάζεσο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. 
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 2.5  Μειέηε ζθνπηκόηεηαο (FEASIBILITY STUDY) 

 

 Δίλαη ε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη φηη ππάξρεη πξαγκαηηθή 

αλάγθε ρξεζηκνπνηήζεσο ελφο ππνινγηζηή ζε κηα εθαξκνγή Ζ αλάγθε απηή πξνθχπηεη, 

είηε γηαηί ππάξρεη κεγάινο φγθνο ζηνηρείσλ πιεξνθνξηψλ πξνο επεμεξγαζία, είηε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο Γηνηθήζεσο (MANAGEMENT) ηεο Δπηρεηξήζεσο κέζα ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ξνή ησλ ζηνηρείσλ, είηε θαη γηα ηνπο δχν ιφγνπο. 

 Ζ εθηέιεζε κηαο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γίλεηαη κφλνλ φηαλ αληηκεησπίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά ε ρξήζε ππνινγηζηή ζε κία ηέηνηα δηαδηθαζία Όηαλ ζε παξφκνηεο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγεί ήδε ππνινγηζηήο, ηφηε ζέκα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο δελ 

αληηκεησπίδεηαη. Με άιια ιφγηα είλαη κία πξφηαζε γηα ην πψο έλα ζχζηεκα ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί κέζα ζ‟ έλαλ νξγαληζκφ. Ζ πξφηαζε απηή γίλεηαη γηα 

λ‟απνηειέζεη ηε βάζε ηεο απνθάζεσο αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 2.6  Μειέηε Δθαξκνγήο (APPLICATION STUDY) 

 

 Δθαξκνγή (APPLICATION) είλαη ην ζχζηεκα ή πξφβιεκα ζην νπνίν έλαο Ζ/Τ 

είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί. Μειέηε εθαξκνγήο, θαηά ζπλέπεηα, είλαη ε αλάιπζε 

θαη ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κεζφδσλ, 

θαζψο θαη ε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πνπ 

είλαη  απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζζέληνο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ. Ζ κειέηε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο εο αξρηθέο εγθαηαζηάζεηο  

ζπγθξνηεκάησλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ 

ππνινγηζηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ. 

 

 3.   Γηαδηθαζίεο Βήκα Βήκα (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN) 

  

 Αλάιπζε είλαη κία ζρνιαζηηθή κειέηε. πνπ απνηειείηαη απφ ιεπηνκεξείο κεζφδνπο 

ζπιινγήο, νξγαλψζεσο θαη εθηηκήζεσο πιεξνθνξηψλ, πνπ ξένπλ κέζα ζ‟ έλαλ 

Οξγαληζκφ, κε θχξην αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη κε θχξην κέζν ηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή. ρεδίαζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

πεξηγξαθή ηεο θχζεσο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαζηαηηθψλ εληχπσλ ή κέζσλ 

εηζφδνπ, ησλ αξρείσλ (FILES) θαη ησλ κέζσλ εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή. Ζ ζρεδίαζε 

πεξηιακβάλεη αθφκε ηελ Οξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ αιιειεπηδξάζεσο ησλ κε θχξην 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ή βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γεληθά Όινη νη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. Γηα 

λα εγθαζηδξπζνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα απαηηείηαη πνιχ ζθέςε θαη πξνζπάζεηα. Τπάξρεη 

φκσο κία κέζνδνο έμη βεκάησλ πνπ αθνινπζνχκε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη 

ηέηνην. Οη κεγάινη νξγαληζκνί είλαη δπλαηφ λα θάλνπλ κεγάια ιάζε. Γηα παξάδεηγκα ε 

General Motors μφδεςε $40.000.000, γηα λα ηνπνζεηήζεη robots θαη γεληθά πςειήο 

ηερλνινγίαο ζπζθεπέο ζηα εξγαζηήξηα ηεο. Σν 1987 παξφπιηζε πνιιέο απφ εο ζπζθεπέο 

απηέο αληηθαζηζηψληαο ηεο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηκάληα παξαγσγήο. Γηα πνην ιφγν απηφ 

ην πςειήο ηερλνινγίαο ζχζηεκα παξαγσγήο απέηπρε; Ο πηζαλφηεξνο ιφγνο είλαη φηη ε 

GM δελ επέλδπζε αξθεηά ζην λα εθπαηδεχζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ζην πψο λα 

ρεηξίδεηαη ηα λέα ζπζηήκαηα. Κπβεξλήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ κεγάια ιάζε.  

 Θεζκηθέο ξπζκίζεηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ ιφγν γηα νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο. Όκσο απηέο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε θάζε νξγαληζκφ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε έηζη ψζηε λα αληηδξά κε επηηπρία ν 
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νξγαληζκφο ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Σα δχν παξαπάλσ 

παξαδείγκαηα θαλεξψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εθηελή ζρεδηαζκφ - εηδηθφηεξα φηαλ 

έλαο νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη έλα λέν ζχζηεκα. Παξά ηηο απνηπρίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ππάξρεη έλαο ηξφπνο γηα λα απνθεπρζνχλ ηέηνηα ιάζε.  

 Σνλ ηξφπν απηφ, καο ηνλ πεξηγξάθεη ε κέζνδνο ησλ έμη βεκάησλ πνπ 

πξναλαθέξακε. Ζ αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ινηπφλ, είλαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ εμέηαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ βειηίσζε 

ηνπο. Ση αθξηβψο είλαη έλα ζχζηεκα; Μπνξνχκε λα ην πεξηγξάςνπκε ζαλ κία ζπιινγή 

ελεξγεηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνηρείσλ νξγαλσκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί 

θάπνηνο ζηφρνο.  

 Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη κία ζπιινγή απφ κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ. 

αλζξψπνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί γηα ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ 

απαξαηηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ παξαγσγή ελφο νξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ παξαγσγή θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη γηα θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξίεο ζαλ θέξδνο.  

 Οη πιεξνθνξίεο - γηα παξαγγειίεο πξντφλησλ, απνζηνιή πξντφλησλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θιπ, - εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ππάξρνληα απνζέκαηα, γηα εο πξνκήζεηεο πνπ 

παξειήθζεζαλ, ηνπο ρξεψζηεο θιπ., εηζέξρνληαη επίζεο ζηνλ νξγαληζκφ. Γηα ηελ 

απνθπγή ζπκθφξεζεο, απηή ε εηζξνή πιεξνθνξίαο πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνην 

ζχζηεκα. Παξά ηαχηα θαηά δηαζηήκαηα νη νξγαληζκνί ρξεηάδεηαη λα αιιάδνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. Οη ιφγνη κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζαλ πηζαλέο 

επεθηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπγρσλεχζεηο, επθαηξίεο θάιπςεο λέσλ αγνξψλ, αιιαγέο 

ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ζηνπο λφκνπο, εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ή άιινη 

ιφγνη.  

 

Οη θάζεηο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Οη έμη θάζεηο, γλσζηέο σο θχθινο δσήο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη: 

 

  1ε  Ζ Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε: ηε θάζε απηή ην πξφβιεκα αλαγλσξίδεηαη. 

  2ε  Αλάιπζε ζπζηήκαηνο: Δδψ ην ππάξρνλ ζχζηεκα κειεηάηαη ζε βάζνο. 

Καζνξίδνληαη νη λέεο απαηηήζεηο. 

  3
ε
  ρεδηαζκφο πζηήκαηνο: Έλα λέν ή ελαιιαθηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζρεδηάδεηαη. 

  4ε  Αλάπηπμε πζηήκαηνο: Νέν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ αγνξάδεηαη, 

αλαπηχζζεηαη θαη δνθηκάδεηαη 

  5ε  Τινπνίεζε πζηήκαηνο: Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη 

θαη ην πξνζσπηθφ εθπαηδεχεηαη ζηε ρξήζε ηνπ. 

  6ε  πληήξεζε πζηήκαηνο: ε απηή ηε θάζε, ην ζχζηεκα δηαξθψο 

αμηνινγείηαη, ξπζκίδεηαη θαη ζπληεξείηαη ψζηε λα ζπλερίδεη λα πιεξνί ηηο αλάγθεο ηνπ  

νξγαληζκνχ. 

 

 Οη έμη απηέο θάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, 

γλσζηνχο σο αλαιπηέο ζπζηεκάησλ, Σα άηνκα απηά κειεηνχλ ηα ζπζηήκαηα ελφο 

νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ ζην λα 

εθαξκφζνπλ απηέο ηηο ελέξγεηεο - απνθάζεηο.  

 Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηέηνηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
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θαη κεηαηξνπή κειεηψλ ελφο νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγαδφκαζηε. Απηφο είλαη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έμη απηέο 

θάζεηο ιεηηνπξγνχλ. Οχησο ή άιισο εκείο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν κπνξνχκε 

λα αληηιεθζνχκε θαη λα πεξηγξάςνπκε φ,ηη ρξεηάδεηαη ζηε δηθή καο ζέζε εξγαζίαο.  

 Ζ αλάπηπμε ελφο κεγάινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή 

απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, αλαιπηψλ ζπζηεκάησλ θαη 

πξνγξακκαηηζηψλ. Οη ηειεπηαίνη θάλνπλ ηελ ηερληθή δνπιεηά αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Πξφζζεηα ε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ απηήο βνεζάεη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηθψλ καο εξγαζηψλ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ιίγνπο εξγαδνκέλνπο 

θαη επίζεο καο θέξλεη πην θνληά ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο θάλνληάο καο 

απαξαίηεηνπο ζηνλ νξγαληζκφ καο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη θάζεηο ηνπ θχθινπ 

ελφο ζπζηήκαηνο. 

 

 3.1  Φάζε 1ε: Πξνθαηαξηηθή Δμέηαζε 

 

 ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηα πξνβιήκαηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαη 

πξνηείλνληαη θάπνηεο ιχζεηο,. ηελ πξψηε απηή θάζε εμεηάδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο 

ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο εξσηήζεηο πξνο 

θάπνην ηειηθφ ρξήζηε ή δηεπζπληή ν νπνίνο ζέιεη θάπνηα πιεξνθνξία ε νπνία ηψξα δελ 

παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα.  

 Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζε κηα ζεηξά θαηαζηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα πεη: Γελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ην ηη αθξηβψο γίλεηαη κε εο πσιήζεηο ηειενξάζεσλ 

θαη αλ απηέο απνηεινχλ ην έλα ηέηαξην ησλ ζπλνιηθψλ καο πσιήζεσλ. Μπνξεί λα γίλεη 

θάηη ψζηε απηά λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζχληνκα; ηε θάζε 1 ν ηειηθφο 

ρξήζηεο ή ν αλαιπηήο απαζρνιείηαη κε ηξεηο δνπιεηέο:(α) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, (β) ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη (γ) πξνεηνηκαζία κηαο έθζεζεο. Με βάζε 

απηή ηελ έθζεζε ε δηνίθεζε ζα απνθαζίζεη αλ ζα επεμεξγαζηεί ιεπηνκεξέζηαηα ην 

ζέκα. 

  α) Καζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο Απηφ ζεκαίλεη ηελ εμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο 

ζην ζχζηεκα πιεξνθνξίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο, απφ 

πνηνλ, πφηε θαη γηαηί απηή απαηηείηαη. γίλεηαη κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη παξαηήξεζεο. Αλ 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη κεγάιν ηφηε ε έξεπλα απηή γίλεηαη απφ ηνπο αλαιπηέο. 

Αλ είλαη κηθξφ γίλεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

  β) Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο: θνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα πξνηαζνχλ 

θάπνηα απιά ζρέδηα ζαλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε εηαηξία ειεθηξηθψλ εηδψλ ζα κπνξνχζε λα πξνζιάβεη ππαιιήινπο λα 

ηειεθσλνχλ ζηα δηάθνξα καγαδηά θαη λα παίξλνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Θα 

κπνξνχζε επίζεο λα εγθαηαζηήζεη ππνινγηζηή. 

  γ) Πξνεηνηκαζία ζπλνπηηθήο έθζεζεο: Οη αλαιπηέο ή νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα θάλνπλ κηα έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη ζρεδίσλ 

κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν έγγξαθν απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζηε 

δηνίθεζε ε νπνία ζα απνθαζίζεη αλ ζα πξνρσξήζεη ζηε δεχηεξε θάζε, ηελ αλάιπζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

 3.2  Φάζε 2ε: Αλάιπζε πζηήκαηνο 

 

 ηε θάζε απηή εμεηάδεηαη ζε βάζνο ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαη θαζνξίδνληαη νη λέεο 

απαηηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα ην ππάξρνλ ζχζηεκα Σα 

δεδνκέλα απηά αλαιχνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο απφ ην λέν ζχζηεκα Ο 
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ζρεδηαζκφο ζα γίλεη ζηε θάζε 3. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα:  

  (α) ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ,  

  (β) αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη  

  (γ) πξνεηνηκαζία ζπλνπηηθήο έθζεζεο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί. 

 

 α) πγθέληξσζε ζηνηρείσλ:  

Δδψ ν αλαιπηήο ή ν ρξήζηεο επεθηείλεηαη ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ 1ε Φάζε. Πξνζζέηεη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. 

 Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη ηψξα φρη κφλν κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ αιιά θαη κε ηελ εμέηαζε εληχπσλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σα ζρεδηαγξάκκαηα απηά θαλεξψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηελ ηεξαξρία. Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ εξσηεκάησλ πνπ κνηξάδνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

 β) Αλάιπζε δεδνκέλσλ:  

ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα αλαιχνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί πνηα ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα ζα αθνινπζεζνχλ. Μηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθφηεξα: 

Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ (Data Flow Diagrams): ε απηά εκθαλίδεηαη ε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο ζην ζχζηεκα. 

 Γηάγξακκα Ρνήο πζηήκαηνο (System Flow Charts): Δδψ εκθαλίδνληαη ηα είδε ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηεο 

ξνήο ηνπο. 

 Γηάγξακκα Πιέγκαηνο (Grid Charts): ε απηά θαλεξψλεηαη ε κεηαμχ ησλ εληχπσλ 

πνπ εηζέξρνληαη κε απηά πνπ εμέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα. 

 Πίλαθεο Απνθάζεσλ (Decision Tables): Οη πίλαθεο απηνί θαλεξψλνπλ ηνπο 

θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο παίξλεηαη κηα απφθαζε φηαλ πιεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Δπίζεο ζε απηνχο εκθαλίδνληαη ε ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρψξα 

ζαλ απνηέιεζκα θάζε απφθαζεο. 

 Καηάινγνο Διέγρνπ (Checklist): Ζ ιίζηα απηή είλαη ρξήζηκε ζην λαπεξηιάβεη ην 

θαηά πφζν ζεκαληηθά ζέκαηα έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη έρνπλ αμηνινγεζεί ζην ππάξρνπλ 

ζχζηεκα. 

 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο (Top-Down): Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην 

βαζηθφ ζηνηρείν θάζε δηαδηθαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ζηα 

επηκέξνπο κηθξφηεξα ζηνηρεία ηνπ θαη απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη λα θηάζνπκε ζηα πιένλ 

ζηνηρεηψδε ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηηο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 ΖΗΡΟ δηαγξάκκαηα (Hierarchy - Input - Process - Output): Απηά απνηεινχληαη απφ 

ηξία μερσξηζηά δηαγξάκκαηα: (1) δηάγξακκα νληνηήησλ (πεξηγξάθεη ηηο ελφηεηεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο), (2) ην 3D δηάγξακκα πνπ  εκθαλίδεη ηελ ΔΗΟΓΟ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ-

ΔΞΟΓΟ θάζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο θαη (3) ην Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα πνπ 

παξνπζηάδεη ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε δηαδηθαζία πνπ ζα εθηειείηαη. 

 Απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία ζρεδίαζεο: Δίλαη ηα γλσζηά Computer -Aided - 

Software - Engineering (CASE) παθέηα ινγηζκηθνχ. Πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο αλαιπηέο 

ζηελ αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε ινγηζκηθφ θαη πιηθφ γηα ην πξνο πινπνίεζε 

ζχζηεκα. Έλα γλσζηφ ηέηνην παθέην είλαη ην Exelerator, ην νπνίν βνεζάεη ηνλ Αλαιπηή 

πζηεκάησλ λα ζρεδηάζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη έλα πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. 
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 γ) Ζ έθζεζε ηνπ Αλαιπηή πζηεκάησλ:  

Ζ έθζεζε απηή απεπζχλεηαη ζηελ 

δηνίθεζε. Πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θάζεο, ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ην πηζαλφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Δθφζνλ ε δηνίθεζε ζπκθσλήζεη ην έξγν πξνρσξάεη ζηελ επφκελε θάζε - ην 

ζρεδηαζκφ. 

 

 3.3  Φάζε 3ε: ρεδίαζε πζηήκαηνο 

 

 ηε θάζε απηή έλα λέν ή ελαιιαθηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζρεδηάδεηαη. Ζ 

θάζε απηή απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα: 

  (α) ζρεδηαζκφο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ - ζπζηεκάησλ,  

  (β) επηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο θαη  

  (γ) ζπγγξαθή κηαο έθζεζεο γηα ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 

 

 α) ρεδηαζκφο ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ:  

Απηφ ζεκαίλεη πξνβιεκαηηζκφ κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θφζηνπο κηα θαη ζπλήζσο ην 

πην απνδνηηθφ ζχζηεκα είλαη θαη ην πην αθξηβφ. Οη αλαιπηέο πξέπεη πάληα λα 

αλαξσηηνχληαη θαηά πφζν ην πξνο ζρεδίαζε ζχζηεκα είλαη πινπνηήζηκν. Με απηφ 

ελλννχκε: 

 Οηθνλνκηθή πινπνηεζηκφηεηα (Μήπσο θνζηίζεη πνιχ αθξηβά ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 

καο παξέρεη;) 

 Σερλεηή πινπνηεζηκφηεηα (Δίλαη επαξθέο ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ θαη ην 

εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ γηα λα θάλεη ην ζχζηεκα λα δνπιεχεη;) 

 Λεηηνπξγηθή πινπνηεζηκφηεηα: (Θα κπνξέζεη ην ζχζηεκα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηνλ νξγαληζκφ ή νη ρξήζηεο ηνπ δελ ζα ην απνδερζνχλ;) 

 

 β) Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο:  

Καηά ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα έρεη ππφςε ηεο ηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο: 

  i. Θα ηαηξηάμεη ην ζχζηεκα κε ην γεληθφηεξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα; 

  ii. Θα είλαη αξθεηά εχθακπην ην ζχζηεκα ψζηε λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

ζην κέιινλ; 

  iii. Θα κπνξεί λα είλαη αζθαιέο απέλαληη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε; 

iv. Αμίδεη ην φθεινο ην απαηηνχκελν θφζηνο; 

 

 γ) πγγξαθή ηεο έθζεζεο γηα ηε θάζε ζρεδηαζκνχ:  

Όπσο θαη νη πξνεγνχκελεο εθζέζεηο, απεπζχλεηαη πξνο ηε δηνίθεζε θαη παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο (ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πιενλεθηήκαηα 

κεηνλεθηήκαηα, πξνηεηλφκελε ιχζε).  

 

 3.4  Φάζε 4ε: Αλάπηπμε πζηήκαηνο 

 

 ηε θάζε αλάπηπμεο, λέν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ αγνξάδεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη 

ειέγρεηαη. Ζ θάζε απηή μεθηλάεη φηαλ έρεη επηιερζεί ε πξνηεηλφκελε κέζα απφ ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ θάζε ηεο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βήκαηα: 

  (α) αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.  

  (β) πξνκήζεηα πιηθνχ,  

  (γ) εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη 

  (δ) έιεγρνο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 
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 α) Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ:  

Σα πξνγξάκκαηα γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ κε δχν ηξφπνπο:Μπνξεί λα αγνξαζηεί έηνηκν ή λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

γξαθεί κε βάζε ηηο εηδηθέο αλάγθεο. 

 

 β) Πξνκήζεηα Τιηθνχ:  

Κάπνηα λέα ζπζηήκαηα δελ απαηηνχλ λένπο ππνινγηζηέο αιιά κεξηθά απαηηνχλ. Σν 

είδνο απηψλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί. 

 

 γ) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ:  

Σφζν νη ηερληθνί φζν θαη νη απινί ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη πξηλ αθφκα παξαιεθζεί 

ην ζχζηεκα έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

 δ) Έιεγρνο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο:  

Αθνχ νινθιεξσζνχλ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα ην ζχζηεκα αξρίδεη λα ειέγρεηαη απφ 

πιεπξάο απνδνηηθφηεηαο. Δηζάγνληαη έηνηκα - εηθνληθά δεδνκέλα ζην ζχζηεκα, ηα 

νπνία ζηελ ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξάγνληαη είλαη ηα αλακελφκελν. Σν βήκα απηφ κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο 

αλ ην ζχζηεκα είλαη αξθεηά πνιχπινθν. 

 

 3.5  Φάζε 5ε: Τινπνίεζε πζηήκαηνο 

 

 ηε θάζε απηή εγθαζίζηαηαη ην λέν ζχζηεκα θαη εθπαηδεχνληαη νη ρξήζηεο ηνπ. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιείηαη θαη κεηάπησζε απφ ην παιηφ ζχζηεκα ζην λέν. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη λα γίλεη απηφ: 

 Απεπζείαο: Απηφ ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηνπ παιηνχ θαη μεθίλεκα ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο κε ην λέν θάηη πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά ξηςνθίλδπλν. 

 Παξάιιεια: ε απηή ηελ πεξίπησζε ην παιηφ θαη ην λέν ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ 

ηαπηφρξνλα κέρξηο φηνπ λα δηαπηζησζεί λέν ζχζηεκα είλαη 

αμηφπηζην. 

 Πηινηηθά: Σν λέν ζχζηεκα δνθηκάδεηαη αξρηθά κφλν ζε έλα ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη αξγφηεξα πινπνηείηαη γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

  Καηά θάζεηο: Σν λέν ζχζηεκα πινπνηείηαη ζηαδηαθά θαηά θάζεηο.  

 

 3.6  Φάζε 6ε: πληήξεζε πζηήκαηνο 

 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία θαη γίλεηαη γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ην ζχζηεκα θάλεη φηη ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε λα θάλεη. Μεηά ηελ 

πινπνίεζε, ην λέν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη αλ ρξεηάδεηαη λα επαλαδηακνξθψλνληαη θάπνηα θνκκάηηα ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερψο ζηα λέα ζπζηήκαηα, γηα λα 

δηαπηζηψλεηαη αλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ή φρη. Ζ δηαδηθαζία απηή, ε νπνία 

απνηειεί ηα ηειεπηαίν βήκα ηνπ «θχθινπ δσήο» ελφο ζπζηήκαηνο θαιείηαη ζπληήξεζε. 

 

 4.  Πξνηππνπνίεζε  

 

 Ζ πξνηππνπνίεζε απνηειεί ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ ηνπ λένπ 
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ζπζηήκαηνο γηα λα δνθηκαζηεί απφ ηνπο ρξήζηεο. Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί 

πηζηά θάζε θάζε ηεο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ; Κάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη ζεκηηφ. 

αιιά ζπλήζσο δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα γίλεη Γηα παξάδεηγκα ην πιηθφ κπνξεί λα 

εμειίζζεηαη ηφζν γξήγνξα ψζηε λα κελ ππάξρεη ρξφλνο λα αμηνινγεζεί, ζρεδηαζηεί θαη 

ειεγρζεί φπσο πεξηγξάθεθε. 

 Μηα ηαρχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε πξνηππνπνίεζε. Απηφ ζεκαίλεη ην λα 

δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν ή πξσηφηππν. ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα ηξνπνπνηεζεί πξηλ 

εγθαηαζηαζεί ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα Γηα παξάδεηγκα έλαο πηζαλφο ηχπνο νζνλψλ 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ δνθηκάζνπλ νη ρξήζηεο πξηλ πινπνηεζεί ην 

λέν ζχζηεκα. 

 Ζ πξνηππνπνίεζε δεκηνχξγεζε έλα γξήγνξν ηξφπν ειέγρνπ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηηξέπεη απφ ηελ αξρή ζηνπο ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ πνηεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ζα 

βνεζήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο είλαη θαη ξηςνθίλδπλν δηφηη ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα αιιαρζεί ή εγθαηαζηαζεί ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ην θφζηνο ή 

άιινη παξάγνληεο. Γηα ηε κείσζε απηνχ ηνπ ξίζθνπ, ε πξνηππνπνίεζε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε πξνζεθηηθά αθνινπζνχκελεο εο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο 

θαη ζρεδηαζκνχ.  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ζε ππνινγηζηή είλαη ζηελ νπζία κηα δηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Ο θφζκνο πηζηεχεη φηη ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία 

πιεθηξνιφγεζεο ιέμεσλ θαη αξηζκψλ ζε έλα ππνινγηζηή. Παξφια απηά είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ απηφ. Ο πξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη κφλν ε πιεθηξνιφγεζε εληνιψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο γξακκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Δίλαη επίζεο κηα δηαδηθαζία επίιπζεο ιαζψλ, ε νπνία εκπεξηέρεηαη 

ζε κηα απφ ηηο θάζεηο Αλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ, ηελ επφκελε θάζε απηή ηεο αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ. 
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Κεθάιαην 2 
 

 

Πιεξνθνξίεο - Παξαδνρέο 

 
ηελ παξνχζα εξγαζία θαζνξίδνληαη θαη αλαιχνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

παξακέηξνπο αλάπηπμεο ελφο Π.. ζηελ Π.Α. θαη εηδηθφηεξα:  

 α. Ζ γεληθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 β. Οη ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ΠΑ πνπ εκπιέθνληαη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 γ. Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην επίπεδν ησλ Μνλάδσλ 

ηεο ΠΑ.  

 δ. Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα Βαζηθά θαη ηα 

Πξνσζεκέλα Δθνδηαζηηθά Κέληξα ηεο ΠΑ.  

 ε. Οη κεραλνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πιαηζηψλνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην 

ζχζηεκα.  

Αληηθείκελν ηνπ Π.. είλαη ε πιήξεο ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη δηνίθεζε ηνπ 

πιηθνχ ηεο ΠΑ, ηφζν ζην επίπεδν ησλ Μνλάδσλ Δθνδηαζκνχ φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

εθνδηαζηηθά αλεμάξηεησλ Μνλάδσλ κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

πιεξνθνξηθήο. 

Δηδηθφηεξα ε πιήξεο κεραλνγξαθηθή ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή παξαθνινχζεζε 

ηνπ πιηθνχ ησλ αλεμάξηεησλ εθνδηαζηηθά Μνλάδσλ έρεη σο πξνυπφζεζε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπηθψλ πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΖΤ). 

Οη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Π.. ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 α. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κεραλνγξάθεζεο γηα ηελ 

επίηεπμε νξζφηεηαο θαη αθξηβείαο ζηελ ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ πιηθνχ, σο θαη 

ηαρχηαηεο επεμεξγαζίαο ησλ εθνδηαζηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 β. Ο απηφκαηνο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθνδηαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν. 

 γ. Ζ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε απηφκαηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 δ. Ζ ζπγθέληξσζε, κεζνδηθή ηαμηλφκεζε θαη εθκεηάιιεπζε πιήζνπο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηελ ελ γέλεη θαιχηεξε δηνίθεζε 

ηνπ πιηθνχ. 

 ε. Ζ ζχληκεζε ησλ ρξφλσλ αληαπφθξηζεο ηνπ θπθιψκαηνο Αίηεζε – 

ρνξήγεζε – Παξαιαβή πιηθνχ, ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ 

εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ, θαη φια απηά κε ζηφρν ηελ παξνρή έγθαηξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηηο δπλάκεηο ηεο ΠΑ. 

Δηδηθφηεξα κε ηελ ηειεζχλδεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ εθνδηαζηηθά 

αλεμάξηεησλ ινγηζηηθψλ Μνλάδσλ κε ην Κεληξηθφ ΖΤ ηνπ Βαζηθνχ Δθνδηαζηηθνχ 

Κέληξνπ (Β.Δ.Κ) θαη κε ηελ ελεκέξσζε ηεο Βάζεο Πιεξνθνξηψλ (ΒΠ) ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ κε ηα ζηνηρεία ηεο απνζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ, βαζηθή επηδίσμε είλαη: 

 

1. Ο Κεληξηθφο Έιεγρνο θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Τιηθνχ ηεο ΠΑ πνπ 

επηηπγράλνληαη κε ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αδξαλψλ 

απνζεκάησλ πιηθνχ ησλ Μνλάδσλ γηα ηελ ελέξγεηα αλαθαηαλνκψλ πιενλαδφλησλ 

πιηθψλ. Δπίζεο κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αλεθνδηαζκνχ κε ηνλ 
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απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πιηθνχ ησλ Μνλάδσλ θαη ζχλδεζε 

ελαιιαθηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ ζε φια ηα επίπεδα. 

 

2. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ Ύςνπο ησλ Σεξνχκελσλ Απνζεκάησλ κε ηελ 

εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ ησλ 

Δθνδηαζηηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ, βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηηθήο 

αλάισζεο, ρξεζηκνπνίεζεο ή επηζθεπήο ηνπ πιηθνχ ζην επίπεδν επηζηαζηψλ – 

ζπλεξγείσλ. Με ηνλ νξζνινγηθφ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ζπλζέζεσλ πιηθνχ θαη κε 

ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε ησλ αλακελφκελσλ πιηθψλ απφ παξαγγειίεο ή απφ εληνιέο 

επηζθεπψλ, σο θαη ησλ νθεηιφκελσλ λα ρνξεγεζνχλ πιηθψλ ζε επηζηαζίεο γηα 

παξαγγειία θαη απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία πιενλάδνληνο πιηθνχ ζε φια ηα επίπεδα. 

 

3. Ζ Δπηηάρπλζε ηεο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Αηηήζεσλ Τιηθνχ θαη ε Αχμεζε 

ηεο Δθνδηαζηηθήο Τπνζηήξημεο κε ηε δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ πιηθνχ ησλ Μνλάδσλ 

κέζσ γξακκψλ επηθνηλσληψλ ή κε άιια γξήγνξα κέζα γηα άκεζε είζνδν ζην Κεληξηθφ 

ΖΤ ηνπ Β.Δ.Κ., πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ θάιπςε ηεο 

αίηεζεο κε αληίζηνηρε παξαγγειία, πξνκήζεηα ή εληνιή επηζθεπήο ηνπ πιηθνχ. Σν 

ζχζηεκα αλαιακβάλεη επίζεο ηελ απηφκαηε αλαπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο αλεθνδηαζηηθέο ελέξγεηεο ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο θάιπςεο 

εθηάθησλ αλαγθψλ ή αλαγθψλ γηα λέα είδε πιηθψλ.  

 

4. Ζ εθηίκεζε ησλ Πηζηψζεσλ Πξνκήζεηαο Τιηθνχ Με ηελ δπλαηφηεηα 

απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα επίπεδα ησλ αλεθνδηαζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ , 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην 

εθνδηαζηηθφ θαη επηζθεπαζηηθφ πξφγξακκα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΠΑ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Β.Δ.Κ. θαη ησλ ινηπψλ Μνλάδσλ ηεο ΠΑ. 

 

5. Ζ Βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηεο Π.Α. κε ηελ 

πξννδεπηηθή επέθηαζε ηεο κεραλνγξάθεζεο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθνδηαζκνχ θαη κε ηελ αληαιιαγή κεραλνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηψλ κε ηα ινηπά 

ζπζηήκαηα ΖΤ ηεο ΠΑ, ησλ άιισλ Κιάδσλ ησλ ΔΓ θαη ησλ ζπκκαρηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Κεθάιαην 3 

 
ρεδηαζκόο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο Τιηθνύ 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

1. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πζηήκαηνο απνηειεί θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ζπγθέληξσζεο, νξγάλσζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

εθνδηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ΠΑ. ή πξνέξρνληαη απφ 

πζηήκαηα πκκαρηθψλ ή άιισλ Τπεξεζηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ή έρνπλ δνζνιεςίεο 

κε ηελ ΠΑ. 

Ζ ζχλζεζε θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Π.. 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ πζηήκαηνο θαη απφ 

ηελ εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο. Ο εμνπιηζκφο απηφο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

έρεη ηα αθφινπζα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

 1. Σν Βαζηθφ Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (Β.Δ.Κ) . 

Σν Κεληξηθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Κεληξηθφ ΖΤ) βξίζθεηαη ζην 

Β.Δ.Κ., πξνθπιάζζεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη αζθαιηζκέλν ρψξν (computer 

room). Δίλαη ηζρπξήο ππνινγηζηηθήο δχλακεο κε δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αξρείσλ 

άκεζεο πξνζπέιαζεο γηα ηελ εγγξαθή πνιχ κεγάινπ πιήζνπο πιεξνθνξηψλ θαη κε 

δπλαηφηεηεο άκεζεο δηεθπεξαίσζεο δνζνιεςηψλ (real time processing) πνπ εηζάγνληαη 

απφ ηνπηθνχο ή απνκαθξπζκέλνπο server ή απφ Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο – Personal 

Computers κέζσ γξακκψλ επηθνηλσληψλ. Πεξηιακβάλεη δχν Κεληξηθνχο server (T600, 

K370), κνλάδα καγλεηηθήο απνζήθεπζεο ζθιεξψλ δίζθσλ cluster κε ηερλνινγία mirror, 

switch HUB, router, HUBs , HUBs νπηηθψλ ηλψλ, patch panel, terminal server (annex), 

BLI modems, modems, converters ελψ επίζεο βξίζθεηαη θαη ν θαηαλεκεηήο ηνπ Β.Δ.Κ. 

Σν ινγηζκηθφ (ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα) εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

αξρείσλ θαη ηελ παξάιιειε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time), 

ζε νκάδεο (batch), ζε πξνγξάκκαηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ζε 

κνξθή θαηακεξηζκνχ ρξφλνπ (time sharing).  

 2. Δπηκέξνπο Γίθηπα Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ (LΑΝ – WAN). 

  (1) Σα δίθηπα ησλ Μνλάδσλ πεξηιακβάλνπλ server, κνλάδα ζθιεξνχ 

δίζθνπ καγλεηηθήο απνζήθεπζεο, router, terminal server, BLI modems, modems.  

  (2) Ζ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ LAN θαη WAN αθνινπζεί ηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ replicated θαηαλεκεκέλσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, δειαδή επηκέξνπο 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηελ θχξηα Βάζε Γεδνκέλσλ ζην Β.Δ.Κ, κε ηε 

ρξήζε replication (δειαδή αληαιιαγή δεδνκέλσλ απφ ηηο επηκέξνπο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα). ηφρνο απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε κεξηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ απφ ην Β.Δ.Κ.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο καγλεηηθέο κνλάδεο απνζήθεπζεο 

(cluster) ηνπ Β.Δ.Κ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζηνηρείσλ ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ πιηθνχ ηεο ΠΑ. Αληίζηνηρα νη καγλεηηθέο κνλάδεο 

απνζήθεπζεο ησλ LAN πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Μνλάδα.  

Οη πιεξνθνξίεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζε ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ (κε χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ORACLE) δειαδή κε ζρεηηδφκελεο ζε έλλνηα 
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εγγξαθέο κε ινγηθέο δηαζπλδέζεηο κε ζθνπφ ηελ άκεζε πξνζπέιαζε θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε επαλάιεςεο απνζήθεπζεο κίαο πιεξνθνξίαο. Δπίζεο πιεξνθνξίεο 

Δθνδηαζηηθέο θαη πζηήκαηνο είλαη απνζεθεπκέλεο θαη κε ηε κνξθή αξρείσλ ζην 

χζηεκα ηνπ UNIX ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο καγλεηηθήο απνζήθεπζεο. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Π.. θαη εθηχπσζε κεραλνγξαθηθψλ 

πξντφλησλ ππάξρνπλ κεγάινη εθηππσηέο δηθηχνπ ηχπνπ TALLY θαζψο θαη κηθξφηεξνη 

ηχπνπ ΟΚΗ θαη ζην Β.Δ.Κ. θαη ζηα δίθηπα ησλ Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ. 

ηνλ θάζε Σεξκαηηθφ ηαζκφ – PC ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηα 

απνιχησο αλαγθαία ηεο Δθαξκνγήο ζε Λεηηνπξγηθφ χζηεκα windows. Δπίζεο εηδηθέο 

ξπζκίζεηο ζηελ registry ηνπηθά γηα ην θάζε Σ – PC θξνληίδνπλ γηα απαξαίηεηεο 

παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο.   

Γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ γίλνληαη 

έιεγρνη κε ρξήζε ζπλζεθψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη κε θαηάιιεια κελχκαηα 

εηδνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ θαηάζηαζε (status) θάπνηαο δηεξγαζίαο ή δνζνιεςίαο. 

Ζ εμαηνκίθεπζε ησλ δνζνιεςηψλ γίλεηαη κε ηνλ “Κψδηθα Αλαγλψξηζεο Γνζνιεςίαο” 

πνπ ελεξγνπνηεί ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη δηεθπεξαίσζήο ηεο. Ζ 

δηεθπεξαίσζε αξρίδεη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο δνζνιεςίαο (νξζφηεηαο, 

πιεξφηεηαο, ινγηθφηεηαο θαη ζπζρέηηζεο κε ζσζηνχο Πίλαθεο θαη Αξρεία). 

Δάλ κία δνζνιεςία ή κία δηεξγαζία έρεη ζθάικαηα ή δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηφηε ν ρξήζηεο παίξλεη κήλπκα ιάζνπο ή απφξξηςεο. Δάλ πξφθεηηαη 

γηα νξζή δνζνιεςία ε δηεθπεξαίσζε ζπλερίδεηαη, κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε φηη ε 

δνζνιεςία θαηαρσξήζεθε, κε ηελ ελεκέξσζε Πηλάθσλ ή Αξρείσλ, κε ηελ παξνρή 

ελεκεξσηηθψλ ζηνηρείσλ φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, κε ηελ ελεκέξσζε πξνζσξηλψλ ή 

ελδηάκεζσλ αξρείσλ θαη αλ πξνβιέπεηαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ Ζκεξήζηαο 

Γξαζηεξηφηεηαο (ΑΖΓ) ή άιισλ αλαθνξψλ (reports ή log files). 

Ζ θνηλή θαη επαλαιακβαλφκελε ρξήζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπλζεθψλ ειέγρνπ 

νδήγεζε ζηελ ρξήζε βηβιηνζεθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο κεραλνξγάλσζεο. Οη βηβιηνζήθεο θαινχληαη γηα εθηέιεζε κφιηο εηζαρζεί 

ζην χζηεκα κία ζπγθεθξηκέλε δνζνιεςία ή έλα ζπγθεθξηκέλν θχξην πξφγξακκα. 

Ζ εηζαγσγή δνζνιεςηψλ γηα δηεθπεξαίσζε απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

Δθαξκνγήο ηνπ Π.. κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 α. ηελ Κχξηα Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Β.Δ.Κ. : 

  (1) Με άκεζε δηεθπεξαίσζε (real time transaction) πνπ ζεκαίλεη ηελ 

άκεζε δηαβίβαζε δνζνιεςηψλ. 

  (2) Με πεξηνδηθή δηαβίβαζε δεδνκέλσλ κε ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ απφ ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ  κε 

ηελ ρξήζε replication. 

  (3) Με πξνγξάκκαηα νκαδηθήο επεμεξγαζίαο δνζνιεςηψλ (BATCH 

ή BIBO), φηαλ ην πιήζνο είλαη πoιχ κεγάιν γηα λα εηζαρζνχλ απφ Σ – PC ή φηαλ 

θάπνηεο επηπιένλ εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ.  

 β. ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ : 

  (1) Με άκεζε δηεθπεξαίσζε (real time transaction). 

  (2) Με πεξηνδηθή δηαβίβαζε δεδνκέλσλ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ απφ ηελ  Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ 

Β.Δ.Κ. κε ηελ ρξήζε replication. 

  (3) Με πξνγξάκκαηα νκαδηθήο επεμεξγαζίαο δνζνιεςηψλ (BATCH 

ή BIBO), παξφκνηα κε απηά ηνπ Β.Δ.Κ. 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ replication είλαη: 

 α. Ζ βάζε δεδνκέλσλ κηαο εθαξκνγήο εγθαζίζηαηαη ζε πνιινχο data 
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servers. 

 β. Τπάξρεη ζχλδεζε (δίθηπν) αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο data servers. 

 γ. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ δέρνληαη αλεμάξηεηα ζπλαιιαγέο απφ ρξήζηεο θαη 

νη ζπλαιιαγέο απηέο ηθαλνπνηνχληαη ρσξηζηά θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ. 

 δ. Σν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα ζπγρξνλίζεη απηέο 

ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κεηά ηελ παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 ε. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ replication είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ ην 

δίθηπν δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία, ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε, 

φηαλ ε γξακκή επηθνηλσλίαο απνθαηαζηαζεί, λα επηθέξεη ζπγρξνληζκφ θαη  νξζή 

ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ιήςε ζηνηρείσλ ή πξαγκαηνπνίεζε δνζνιεςηψλ γίλεηαη κε ηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο γηα λα πξνβεί 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία ζε ζπλδπαζκφ ηνπ επείγνληνο ηεο αλάγθεο ηεο δηεξγαζίαο. 

Σα απαξαίηεηα αξρεία δηαθπιάζζνληαη ζε καγλεηηθά κέζα γηα backup (cd rom, 

data save tapes, δηζθέηεο) γηα ηελ πεξίπησζε επαλεγθαηάζηαζεο ή επαλάθηεζεο 

Δθαξκνγήο, Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ, Αξρείσλ θαη ηνηρείσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

θαη ηνπ πζηήκαηνο. 

Σν Β.Δ.Κ. έρεη ηελ επζχλε ηεο δηακφξθσζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Π.., ηεο ξχζκηζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο εθπφλεζεο, δνθηκήο, 

εθαξκνγήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο νξγάλσζεο, 

ελεκέξσζεο, πξνζπέιαζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ Αξρείσλ, ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ηελ Δθαξκνγή θαη ηνπ ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ. Δπίζεο επζχλεηαη γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ , 

ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ηεο Δθαξκνγήο θαζψο θαη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ 

ησλ Δπηηειείσλ – Μνλάδσλ.  

Όινη νη ρξήζηεο ηνπ Π.. έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ, 

έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ, ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ 

αξρείσλ κε ινγηθά θαη ζσζηά ζηνηρεία, ζσζηφ ρεηξηζκφ ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ην 

Π.. πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηνπ Β.Δ.Κ. γηα ιήςε νδεγηψλ. 

 

2. Μεραλνγξαθηθά αξρεία ζπζηήκαηνο 

Σα αξρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηελ Δθαξκνγή ηνπ Π.. έρνπλ ζπγθξνηεζεί κε κνξθή 

αξρείσλ πζηήκαηνο ζην UNIX. Οη πιεξνθνξίεο είλαη απνζεθεπκέλεο θπξίσο ζε 

ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ (κε χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ORACLE) 

ή ζε αξρεία ηεο COBOL θαζψο θαη ζε άιιεο γιψζζεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

απφ ην UNIX. Ζ δνκή ησλ αξρείσλ ηνπ πζηήκαηνο αθνινπζεί κηα αιιεινπρία πνπ 

ζπληίζεηαη φπσο παξαθάησ : 

 α. ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ). Απνηειεί ζπιινγή απφ ζρεηηδφκελα 

δεδνκέλα. Δίλαη κία ινγηθά ζπλεθηηθή θαη δηεπζεηεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε εγγελή 

ζεκαζία ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (ινγηζηηθή θαη δηνίθεζε πιεξνθνξηψλ) πνπ 

πξννξίδεηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Δθαξκνγή 

(Π..). Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε Πίλαθεο. Οη Πίλαθεο ηεο ΒΓ ζπλδένληαη 

ινγηθά κε ζρέζεηο, γηα απηφ θαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ ραξαθηεξίδεηαη ρεζηαθή. Ζ 
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απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ή λα 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε επαλάιεςε απνζήθεπζεο κίαο πιεξνθνξίαο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ απνζήθεπζεο θαζψο θαη ε ζπλεθηηθή θαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 β. Πίλαθαο ΒΓ. χλνιν κε εγγξαθέο δεδνκέλσλ πνπ ζηελ ινγηζηηθή ή 

ζηελ δηνίθεζε πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδεη απηνλνκία ζαλ έλλνηα θαη πεξηγξάθεη θάπνηα 

νληφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Οη εγγξαθέο απηέο παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο 

ηδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ν πίλαθαο ΤΛΗΚΧΝ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα φια ηα πιηθά 

πνπ έρεη θσδηθνπνηεκέλα ην Β.Δ.Κ.. 

 γ. Αξρείν. χλνιν απφ εγγξαθέο νκνεηδψλ δεδνκέλσλ. 

 δ. Δγγξαθή. Μηθξφηεξε ινγηθή ελφηεηα ζηνηρείσλ κε απηνηέιεηα ζε 

κηθξφηεξν επίπεδν (ζε επίπεδν γξακκήο αξρείνπ). Γηα παξάδεηγκα ε γξακκή πνπ 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πιηθνχ απφ ηνλ πίλαθα ΤΛΗΚΧΝ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

Αξηζκφ Ολνκαζηηθνχ. Ζ εγγξαθή απνηειείηαη απφ πεδία. 

 ε. Πεδίν. Μηθξφηεξε ινγηθή ελφηεηα θαη αλαθέξεηαη ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν γλψξηζκα ηεο εγγξαθήο π.ρ. πεξηγξαθή πιηθνχ. Σν πεδίν απνηειείηαη απφ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο. 

 ζη. Υαξαθηήξαο. Γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ ή αξηζκφο ή εηδηθφ ζχκβνιν (!, @, 

#β θιπ). Οη ραξαθηήξεο ζε ζεηξά θαη ζε ζπλδπαζκνχο ζπλζέηνπλ ην πεδίν. Οη 

ραξαθηήξεο θαίλνληαη ζην πιεθηξνιφγην. Έλαο ραξαθηήξαο απνηειείηαη απφ bytes.  

 δ. Byte. Μηθξφηεξε κνλάδα απνζήθεπζεο θαη ζηεξίδεηαη ζην δπαδηθφ 

ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηελ γιψζζα κεραλήο. 

Παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1 θαη κία ζεηξά απφ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν ηηκψλ καο θάλεη 

έλα ραξαθηήξα. 

Οη ζρεηηδφκελεο εγγξαθέο ζηνπο πίλαθεο έρνπλ εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ζρέζε 

απηή πεξηγξάθεηαη θαη σο master – detail ή father – child θαη εθθξάδεηαη κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θνηλά πεδία ζηνπο Πίλαθεο, πνπ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ δειψλνληαη σο 

references. Απηή ε ζρέζε πεξηγξάθεη θαη ηελ αληίζηνηρε αλαινγία ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν (π.ρ. έλαο αξηζκφο νλνκαζηηθνχ κπνξεί λα έρεη πνιινχο αξηζκνχο 

δεθαηεηξαςήθηνπ). Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ORACLE δίλεη 

πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Δπίζεο ε κνλαδηθφηεηα κίαο 

εγγξαθήο θαη ε ηαρχηεηα ζηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ  εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 

πξσηεπφλησλ θιεηδηψλ (primary keys) θαζψο θαη δεηθηψλ (indexes). Γηα λα ζπλδεζεί ν 

πίλαθαο master κε ηνλ πίλαθα detail ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πξψηνπ πξέπεη λα απνηειεί 

πεδίν ζηνλ δεχηεξν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ foreign key. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Β.Δ.Κ. έρνπλ 

ζπλνπηηθά σο εμήο : 

 α. Τιηθψλ Β.Δ.Κ.. Πεξηιακβάλνπλ ζε επηκέξνπο ρσξηζηέο εγγξαθέο ηηο 

πιεξνθνξίεο αλαγλψξηζεο θαη δηνίθεζεο θάζε πιηθνχ, ηα απνζέκαηα ησλ δηαρεηξίζεσλ, 

ηηο ζέζεηο θαη ηηο παξηίδεο πιηθνχ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ή θαηαλάισζεο ηνπ 

πιηθνχ, ην πξνβιεπφκελν χςνο απνζέκαηνο γηα θάζε πιηθφ, ηα απνζέκαηα ησλ 

Πξνσζεκέλσλ Δθνδηαζηηθψλ Κέληξσλ (ΠΔΚ) θ.α. 

 β Τιηθψλ Μνλάδσλ. Πεξηιακβάλνπλ ζε ρσξηζηέο εγγξαθέο (γηα θάζε 

Μνλάδα θαη πιηθφ) ηα απνζέκαηα ησλ Γεληθψλ θαη Μεξηθψλ Απνζεθψλ, ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ρξήζεο ή θαηαλάισζεο ηνπ πιηθνχ θαη δηαθίλεζεο επηζθεπαζίκσλ, 

αλεθνδηαζηηθά ζηνηρεία (αλακελφκελα – νθεηιφκελα – ζε δηαθίλεζε πιηθά), ην 

πξνβιεπφκελν χςνο απνζέκαηνο θ.α.  

 γ. Αλακελφκελσλ – Οθεηιφκελσλ Β.Δ.Κ.. Πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά ηηο 

εθθξεκείο αηηήζεηο πιηθνχ ησλ Μνλάδσλ, ηηο εθθξεκείο παξαγγειίεο πιηθνχ πξνο ηηο 

δηάθνξεο πεγέο εθνδηαζκνχ, ηηο εθθξεκείο εληνιέο επηζθεπήο πιηθνχ θαη ηηο ζρεηηθέο 
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πιεξνθνξίεο πξνφδνπ ηθαλνπνίεζεο απηψλ (STATUS). 

 δ. Πηζηψζεσλ Πξνκήζεηαο Τιηθψλ. Πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα ηηο 

πηζηψζεηο πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή απφ άιια πξνγξάκκαηα, πνπ 

δεζκεχηεθαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειηψλ ή ηελ ελέξγεηα πξνκεζεηψλ – επηζθεπψλ 

θαη νη νπνίεο αλαιψζεθαλ ηειηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Σα ζηνηρεία είλαη 

αλαιπηηθά θαηά έηνο, θψδηθα, θνξέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θψδηθα ζχκβαζεο ή 

πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 ε. Δλαιιαθηηθφηεηαο Τιηθψλ. Πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ησλ 

πιηθψλ ζε νκάδεο ελαιιαθηψλ θαη ππνθαηάζηαησλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζρέζε 

ελαιιαθηηθφηεηαο – ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θάζε νκάδαο. 

 ζη. πζρέηηζεο – Γηνίθεζεο Τιηθψλ. Πεξηέρνπλ ζπζρεηίζεηο ελφο αξηζκνχ 

νλνκαζηηθνχ κε άιινπο αξηζκνχο νλνκαζηηθνχ πνπ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

(π.ρ. κεηαγξαθέο) ή κε θξάζεηο πιεξνθνξηψλ ζε θσδηθνπνηεκέλε ή αλνηθηή γιψζζα. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη ζπζρέηηζε κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηνπο θψδηθεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πιηθνχ, κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ πνπ αλαθέξνπλ ην 

πιηθφ, κε ηνπο θψδηθεο ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ νίθσλ επηζθεπήο 

ηνπ πιηθνχ, σο θαη κε ζηνηρεία δηεξεχλεζεο αγνξάο (ηηκέο πξνκήζεηαο θιπ). 

 δ. Αληαιιαθηηθψλ Δπηζθεπήο Τιηθψλ. Πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ησλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή θάζε ζπγθξνηήκαηνο ή 

ππνζπγθξνηήκαηνο πνπ αμηνπνηείηαη ζε εξγνζηάζηα ηεο ΠΑ , ηνπο ζρεηηθνχο 

ζπληειεζηέο αληηθαηάζηαζεο θαη αρξήζηεπζεο, ηελ πνζφηεηα αλά ζπγθξφηεκα θ.α. 

 ε. Τιηθψλ Δμνπιηζκνχ. Πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλζέζεηο ησλ Κπξίσλ Τιηθψλ 

Δμνπιηζκνχ Μείδνλνο θαη Διάζζνλνο εκαζίαο σο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηηο 

Μνλάδεο θαη ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Μνλάδσλ  

 ζ. Τιηθψλ Παξαθνινπζνχκελσλ κε Αξηζκφ εηξάο. Πεξηιακβάλνπλ ηα 

παξαπάλσ πιηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ζεηξάο πνπ έρεη δψζεη ν 

θαηαζθεπαζηήο ή θαη ε ΠΑ (αξηζκνί νρεκάησλ) θαη ινηπά ζηνηρεία πξνέιεπζεο, έηνο 

θαηαζθεπήο θ.α. 

 η. Κσδηθνπνηεκέλσλ ηνηρείσλ Διέγρνπ – Πξνζπέιαζεο ζηελ Β.Γ. Δίλαη 

Πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα δηεθπεξαίσζεο ησλ δνζνιεςηψλ, 

Πίλαθεο Δπσλπκηψλ – Γηεπζχλζεσλ Καηαζθεπαζηψλ – Πξνκεζεπηψλ, Πίλαθεο 

Κσδηθψλ, βνεζεηηθά αξρεία πξνζπέιαζεο ζηελ Β.Γ. θ.α. 

 ηα. Απαηηήζεσλ Β.Δ.Κ. θαη Μνλάδσλ. Δίλαη αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

ηξέρνπζεο απαηηήζεηο Β.Δ.Κ. πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε παξαγγειίεο σο θαη ηηο 

ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ησλ Μνλάδσλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε αηηήζεηο πξνο ην 

Β.Δ.Κ.. Δπίζεο πεξηιακβάλεη πιενλάδνληα πιηθά γηα αλαθαηαλνκή πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ δπλακηθά θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπλζέζεσλ – 

απαηηήζεσλ. 

 ηβ. Έθδνζεο Αλαθνξψλ – Γηθαηνινγεηηθψλ. Πεξηιακβάλεη ελδηάκεζα αξρεία 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εκεξήζηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηελ έθδνζε επξεηεξίσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη Καηαζηάζεσλ Ζκεξήζησλ 

Γνζνιεςηψλ, ηελ δηαβίβαζε – ιήςε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη 

Σεξκαηηθψλ ζηαζκψλ – Personal Computer (Σ – PC).  

Οη βαζηθέο νκάδεο εγγξαθψλ ησλ αξρείσλ άκεζεο πξνζπέιαζεο ησλ Μνλάδσλ θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπο έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο : 

 α. Αξρείν πιηθνχ Γεληθψλ Απνζεθψλ. Σν αξρείν απηφ πεξηέρεη απνζέκαηα 

θαη ηα ινηπά βαζηθά ζηνηρεία ησλ κεξίδσλ πιηθνχ ησλ Μνλάδσλ  

 β. Αξρείν πιηθνχ Μεξηθψλ Απνζεθψλ. ην αξρείν απηφ ηεξνχληαη ηα 

ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξενχκελνπ πιηθνχ, φισλ ησλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ ηεο 

Μνλάδαο  Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ απηνχ εμππεξεηεί θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ 
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δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

 γ. Αξρείν πιηθνχ Πνιεκηθψλ Απνζεκάησλ. 

 δ. Αξρείν Δπηζθεπάζηκνπ Τιηθνχ. ην αξρείν απηφ ηεξνχληαη ηα 

απνζεκαηηθά θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πιηθψλ Κχθινπ Δπηζθεπήο ηεο Μνλάδαο 

(Δπηζθεπαζηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Μνλάδαο – ΔΗΜ). 

 ε. Αξρείν ζηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ Τιηθνχ. Πεξηέρεη ηα ηαηηζηηθά ηνηρεία 

Καηαλάισζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πλζέζεσλ Τιηθνχ ηεο Μνλάδαο.  

 ζη. Αξρείν ζπζρέηηζεο Πιεξνθνξηψλ επί ηνπ Τιηθνχ. Πεξηέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζπζρέηηζεο ηνπ πιηθνχ κε άιια πιηθά, πιεξνθνξίεο πξνκήζεηαο, 

πιεξνθνξίεο ζε ειεχζεξν θείκελν, ζπζρέηηζεο ηνπ Αξηζκνχ Ολνκαζηηθνχ κε ηνλ 

Αξηζκφ. Καηαζθεπαζηή (STOCK NUMBER / PART NUMBER), θαζψο θαη ζπζρέηηζεο 

ηνπ Αξηζκφ. Ολνκαζηηθνχ κεηαγξαθφκελσλ πιηθψλ. 

 δ. Αξρείν πηζηψζεσλ. Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ησλ 

πηζηψζεσλ ηεο Μνλάδαο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ, θαζψο θαη ζηνηρεία ζχληαμεο 

Πξνυπνινγηζκνχ – Απνινγηζκνχ ηεο Μνλάδαο. 

 ε. Αξρείν Οθεηιφκελσλ ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ. Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία: 

  (1) Σσλ νθεηιφκελσλ πιηθψλ απφ ηηο Γεληθέο Απνζήθεο ζηηο Μεξηθέο 

Απνζήθεο ηεο Μνλάδαο. 

  (2) Σσλ Δθθξεκψλ Δμαγσγψλ ηεο Μνλάδαο πξνο ην Β.Δ.Κ. ή άιιεο 

Μνλάδεο ηεο ΠΑ απφ εληνιέο επηζηξνθήο πιενλαδφλησλ ή ιφγσ εληνιψλ 

αλαθαηαλνκήο πιηθψλ θ.α. 

  (3) Σσλ Δπηζθεπψλ πνπ εθθξεκνχλ ζηα ζπλεξγεία ηεο Μνλάδαο. 

 ζ. Αξρείν Αλακελφκελσλ ηεο Μνλάδαο. ην αξρείν ηνχην ηεξνχληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ Δθθξεκψλ Δηζαγσγψλ ηεο Μνλάδαο απφ ην Β.Δ.Κ. ή απφ άιιεο Μνλάδεο 

ηεο ΠΑ. 

 η. Αξρείν Απνζεθψλ. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία 

(θψδηθεο) ησλ Γεληθψλ θαη Μεξηθψλ Απνζεθψλ ηεο Μνλάδαο  

 ηα. Αξρείν Κσδηθψλ Υξήζεο Τιηθψλ. Σν βνεζεηηθφ απηφ αξρείν πεξηέρεη 

ηνπο θψδηθεο ρξήζεο (APPLICABILITY) θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

 ηβ. Αξρείν Τιηθνχ ρνξεγνχκελνπ κε Γαλεηζκφ. ην αξρείν απηφ 

παξαθνινπζνχληαη ηα πιηθά ησλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ πνπ ρνξεγνχληαη κε δαλεηζκφ 

ζηνπο ρξήζηεο.  

 ηγ. Αξρεία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ. Πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ γεληθά ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία θάπνηαο Μνλάδαο φπσο πξνηάζεηο αηηήζεσλ, 

απνγξαθέο, ελζέκηα θ.α. 

 ηδ. Λνηπά βνεζεηηθά Αξρεία θαη Πίλαθεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη πνιινί πίλαθεο ππάξρνπλ ηφζν ζηελ Μνλάδα φζν θαη ζην 

Β.Δ.Κ.. Σελ ελεκέξσζε θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ απηψλ – κνλφδξνκα (one way) ή 

ακθίδξνκα (two way) – έρεη αλαιάβεη ην replication. 

ην χζηεκα ππάξρνπλ θαη βνεζεηηθά Αξρεία φπσο : 

 α. Ζκεξήζηαο Γξαζηεξηφηεηαο. Πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δνζνιεςίεο θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ απφ ην χζηεκα ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ηα 

ππφινηπα πιηθνχ φπσο ήηαλ πξηλ θαη πσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

δνζνιεςίαο θαηά ρξνλνινγηθή ηάμε. 

 β. Ηζηνξηθψλ Αξρείσλ Γνζνιεςηψλ. Πεξηιακβάλνπλ παξαπάλσ ζηνηρεία 



 

27 

 

 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο (ηξίκελν, εμάκελν, έηνο). 

 γ. Αξρείσλ Πιεξνθνξηψλ θαη άιισλ ηνηρείσλ. Σέηνηα αξρεία είλαη ηα 

Ηζηνξηθά Αξρεία Πιεξνθνξηψλ πξνφδνπ ηθαλνπνίεζεο παξαγγειηψλ, Αξρεία 

Πιεξνθνξηψλ Κσδηθνπνίεζεο πιηθνχ θ.α. 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηεο Δθαξκνγήο ηεξνχληαη BACKUP ζε ζηαζεξά θαη 

κεηαθηλνχκελα κέζα απνζήθεπζεο, Αξρεία Αλαζπγθξφηεζεο– Δπαλάθηεζεο ηεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ θαη ηνπ πζηήκαηνο θαζψο θαη ρξήζηκα αξρεία, θφξκεο θαη utilities 

(βνεζήκαηα ηεο Δθαξκνγήο). 
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Κεθάιαην 4 

 
Έλλνηα θαη Μνξθέο Γνζνιεςηώλ 

 
1. Έλλνηα δνζνιεςηώλ 

Με ην γεληθφ φξν Γνζνιεςία Τιηθνχ ελλννχκε θάζε εθνδηαζηηθή ελέξγεηα πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθφ, αλαγλσξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν θψδηθα 

θαη θαιχπηεη θάζε κεηαβνιή, πνζνηηθή, ή πνηνηηθή, ησλ απνζεκάησλ ή θαη ησλ 

αλεθνδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ γεληθψλ ή θαη ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ πιηθνχ. 

ηηο δνζνιεςίεο κε επξχηεξε έλλνηα, πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθνδηαζκνχ, φπσο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηθαλνπνίεζεο 

αηηήζεσλ θαη παξαγγειηψλ, (STATUS) νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ησλ επηζθεπψλ, 

νη ελεκεξψζεηο ησλ αξρείσλ κε κεηαβνιέο θσδηθψλ ελαιιαθηηθφηεηαο, νη 

θαηαρσξήζεηο ζπζρεηίζεσλ κε αξηζκνχο θαηαζθεπαζηψλ, νη εληνιέο αλαθαηαλνκήο 

πιηθνχ, νη ελέξγεηεο δέζκεπζεο θαη απνδέζκεπζεο απνζεκάησλ, νη εξσηήζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο Βάζεο Πιεξνθνξηψλ θιπ. 

 Γηα ηνλ εηδηθφηεξν θαζνξηζκφ ησλ εηδψλ δνζνιεςηψλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

ην Π..  θαιχπηεη ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ Β.Δ.Κ. θαη ησλ Μνλάδσλ 

πνπ ζπλδένληαη ζην ζχζηεκα. χκθσλα κε απηά ην Π..  δηεθπεξαηψλεη ηηο εμήο γεληθέο 

θαηεγνξίεο δνζνιεςηψλ: 

 α. Γνζνιεςίεο απμνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αλεθνδηαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Β.Δ.Κ. πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληηινγηζκψλ ηνπο. ηηο δνζνιεςίεο 

απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αηηήζεηο πιηθνχ πνπ εθδίδνπλ νη Μνλάδεο, νη αληίζηνηρεο 

ρνξεγήζεηο ηνπ Β.Δ.Κ., νη απμνκεηψζεηο ππνινίπσλ ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ σο θαη 

ηνπ θαζνιηθνχ ρξεσζηψλ- πηζησηψλ ηνπ Β.Δ.Κ. θιπ. 

 β. Γνζνιεςίεο απμνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αλεθνδηαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ Μνλάδσλ, σο θαη ησλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ ηνπο. ηηο Γνζνιεςίεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαθνξέο παξαιαβήο πιηθνχ απφ ην Β.Δ.Κ. ή απφ άιιεο 

Μνλάδεο, νη πιεξνθνξίεο πξνφδνπ αμηνπνίεζεο επηζθεπαζίκσλ θιπ. 

 γ. Γνζνιεςίεο εγγξαθήο λέσλ κεξίδσλ, κεηαβνιψλ Κσδηθψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζηνηρείσλ ηεο Βάζεο Πιεξνθνξηψλ ηνπ Π... 

 δ. Γνζνιεςίεο αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ απφ ηε ΒΠ ηνπ Π... 

 ε. Μεηαγξαθέο Τιηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε κεηαβνιέο ησλ αξηζκψλ 

νλνκαζηηθνχ ή κνλάδσλ κέηξεζεο ή θαη ηεο αξκφδηαο Απνζήθεο Τιηθνχ. 

Άιιε δηάθξηζε ησλ δνζνιεςηψλ, ζε ζρέζε κε ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο απφ ηνλ 

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή (ΖΤ) είλαη: 

 α. Γνζνιεςίεο Δηζφδνπ (INPUT): Δίλαη νη δνζνιεςίεο κε ηε κνξθή πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα. 

 β. Γνζνιεςίεο Δμφδνπ (OUTPUT): Δίλαη νη δνζνιεςίεο κε ηε κνξθή πνπ 

εκθαλίδνληαη κεηά ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο απφ ην ζχζηεκα. 

Κάζε δνζνιεςία αλαγλσξίδεηαη κε έλα ηξηςήθην αιθαξηζκεηηθφ θψδηθα  

(DOCUMENT IDENTIFIER CODE) πνπ ρξεζηκεχεη: 

 α. Γηα λα μερσξίδεη θάζε δνζνιεςία απφ ηηο άιιεο θαη λα θαηεπζχλεη ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα ηελ 

δηεθπεξαηψζεη θαη ζα ηελ θαηαρσξήζεη ζηε Β.Π ή θαη ζην αληίζηνηρν αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 β. Γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δνζνιεςηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 
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ζηελ νζφλε ηνπ ηεξκαηηθνχ ή ζε θαηαζηάζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηππψλνληαη 

κεραλνγξαθηθά. 

Ζ δνκή ηνπ ηξηςήθηνπ αιθαξηζκεηηθνχ θψδηθα  είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηξφπν πνπ 

λα δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο δνζνιεςίαο θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ 

πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αλεθνδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ινγαξηαζκψλ πιηθνχ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζηε Β.Π θαη ζηα ινηπά αξρεία ηνπ 

Π... Ζ δνκή ηνπ θψδηθα έρεη σο εμήο: 

 α. Ζ πξψηε ζέζε, αιθαβεηηθή, πξνζδηνξίδεη γεληθά ην είδνο ηεο 

δνζνιεςίαο κε ηνπο αλαθεξφκελνπο πην θάησ θψδηθεο: 

Α - Παξαγγειίεο ζε πεγέο αλεθνδηαζκνχ εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ (ηνπνζεηήζεηο 

–πιεξνθνξίεο- επηζπεχζεηο - αθπξψζεηο – πιεξνθνξίεο πξνφδνπ επηζθεπψλ- 

θαηαζθεπψλ). Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

Β - Μεηαβνιέο Κσδηθψλ – Θέζεσλ Τιηθνχ Δλαιιαθηηθφηεηαο Δγγξαθέο Νέσλ 

Μεξίδσλ – Μεηαγξαθέο – Πιεξνθνξίεο Πξνφδνπ Αμηνπνίεζεο Δπηζθεπαζίκσλ. 

C - Μεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ παξαθνινχζεζεο πηζηψζεσλ. 

D - Δηζαγσγέο πιηθνχ απφ πεγέο αλεθνδηαζκνχ εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ απφ 

θέληξα επηζθεπήο πιηθνχ Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

Δ - Μεηαβνιέο ζπλζέζεσλ θαη απνζεκάησλ πιηθψλ εμνπιηζκνχ (ΚΤΜ-ΚΤΔ) 

F - Γηαζέζηκνο. 

G - Πξνσζήζεηο επηζθεπαζίκσλ ή επηζεσξήζηκσλ πιηθψλ ζε θέληξα επηζθεπψλ 

γηα αμηνπνίεζε. 

Μεηαβνιέο αξρείνπ αληαιιαθηηθψλ επηζθεπήο – θαηαζθεπήο πιηθψλ (MRL). 

H - Λνγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο απνζεκάησλ ινγαξηαζκψλ πιηθνχ (επηζθεπαζίκσλ, 

άρξεζησλ, απνζεκάησλ ΠΔΚ, εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ππνινίπσλ ρξεσζηψλ- πηζησηψλ 

– πξνγξακκ. Δπηζθεπψλ). Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

I - Γηαζέζηκνο. 

J - Μεηαβνιέο ζπλζέζεσλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

δέζκεπζεο απνζεκάησλ, ΠΔΚ, Καζνιηθνχ Υξεσζηψλ – Πηζησηψλ). Υξεζηκνπνηείηαη 

κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

K - Μεηαβνιέο ππνινίπσλ Καζνιηθνχ Υξεσζηψλ- Πηζησηψλ Τιηθνχ – 

Γνζνιεςίεο. Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

L - Μεηαβνιέο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ πιηθνχ. Μεηαθνξέο 

απνζεκάησλ ζε ή απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ. Μεηαθνξέο απνζεκάησλ ζε ή απφ ΠΔΚ. 

Γηαγξαθέο άρξεζησλ πιηθψλ. Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

M - Δηζαγσγέο πιηθνχ απφ επηζηξνθέο Μνλάδσλ, απφ ΠΔΚ ή απφ Ξέλεο Αξρέο 

(ρσξίο ελεκέξσζε Καζνιηθνχ Υξεσζηψλ –Πηζησηψλ). Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην 

Β.Δ.Κ.. 

N - Δζσηεξηθέο Λνγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο Μνλάδαο.  

O - Γηαζέζηκνο. 

P - Γηαζέζηκνο  

Q - Γηαζέζηκνο. 

R - Σαθηνπνηήζεηο Γηαθνξψλ απφ παξαιαβή ή απνζηνιή πιηθνχ. Λνγηζηηθέο 

ηαθηνπνηήζεηο απνζεκάησλ εχρξεζησλ επηζεσξεζίκσλ Απνζεθψλ Β.Δ.Κ..  

S - Γνζνιεςίεο Μνλάδσλ κε ηηο Μεξηθέο Απνζήθεο ηνπο. Αηηήζεηο πιηθνχ 

Μεξηθψλ Απνζεθψλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηα απνζέκαηα ηεο Μνλάδαο θαη 

δηαβηβάδνληαη ζην Β.Δ.Κ.. 

T - Δμαγσγέο πιηθψλ ζε ζπκκαρηθέο ή Ξέλεο Αξρέο (πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην 

Καζνιηθφ Υξεσζηψλ – πηζησηψλ). Υξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ην Β.Δ.Κ.. 

U- Δγγξαθή λέσλ κεξίδσλ ησλ Μνλάδσλ ζηε ΒΠ. 

V - Αηηήζεηο θαη ρνξεγήζεηο πιηθνχ (αηηήζεηο πιηθνχ πνπ εθδίδνληαη απφ Μνλάδεο 
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πξνο ην Β.Δ.Κ., αθπξψζεηο αηηήζεσλ πιηθνχ – πιεξνθνξίεο πξνφδνπ ηθαλνπνίεζεο 

Αηηήζεσλ) ρνξεγήζεηο ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ απφ ην Β.Δ.Κ.. πγθξφηεζε εηδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ (δέζκεπζε πιηθψλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Β.Δ.Κ.. Δλεκεξψζεηο ΒΠ κε 

ζηνηρεία απνζηνιήο πιηθνχ θαη αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε Μνλάδσλ. 

W - Μεηαβνιέο ζπλζέζεσλ πιηθνχ. Μεηαβνιέο Απαηηήζεσλ, αλεθνδηαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο θαη επηζθεπψλ. 

X - Δμσηεξηθέο δνζνιεςίεο Μνλάδαο (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πιηθνχ, 

ηαθηνπνίεζε δηαθνξψλ απφ παξαιαβέο ή απνζηνιέο πιηθνχ θαη εληνιέο αλαθαηαλνκήο 

πιηθνχ θαη αξλεηηθέο απαληήζεηο. 

Τ - Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ ηε Β.Π ηνπ Π... 

 

 β. Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε ζέζε ηνπ θψδηθα πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο ηνπ 

απνζέκαηνο ή ηνπ αλεθνδηαζηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απμνκεηψλεηαη κε ηε δνζνιεςία ή δελ 

έρνπλ εηδηθή ζεκαζία θαη απιψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαηνκηθεχζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δνζνιεςία. Οη θψδηθεο κε εηδηθή ζεκαζία είλαη νη εμήο: 

A - Mεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο  επρξήζησλ πιηθψλ. 

B - Μεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο επηζεσξήζηκσλ πιηθψλ. 

C - Μεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο επηζθεπάζηκσλ πιηθψλ. 

D - Μεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο ΠΔΚ. 

E - Μεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο δεζκεπκέλσλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ. 

F - Μεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο άρξεζησλ πιηθψλ. 

K- Δμσηεξηθή Γνζνιεςία Μνλάδαο κε ην Β.Δ.Κ.. 

M- Δζσηεξηθή Γνζνιεςία Μνλάδαο γηα κεηαβνιέο ζηελ απνγξαθή 

ζπγθξνηήκαηνο. 

P - Μεηαβνιή ηνπ Αλψηαηνπ Οξίνπ χλζεζεο (ΑΟ). 

Q - Μεηαβνιή Δηδηθήο χλζεζεο. 

W - Μεηαβνιή ζηα απνζέκαηα Μεξηθήο Γηαρείξηζεο. 

0 - (Μεδέλ)  Γελ ππάξρεη κεηαβνιή (ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή αλάινγα κε ηε 

ζέζε ) ηνπ θψδηθα. 

 

 γ. Ζ ζέζε ησλ θσδηθψλ (φηαλ έρνπλ εηδηθή ζεκαζία) πξνζδηνξίδεη ηελ 

ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζην επεξεαδφκελν απφζεκα ή αλεθνδηαζηηθφ ζηνηρείν. Όηαλ ν 

θψδηθαο είλαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζεκαίλεη αχμεζε (ρξέσζε) ηνπ αληίζηνηρνπ 

απνζέκαηνο ή αλεθνδηαζηηθνχ ηνηρείνπ. Όηαλ είλαη ζηελ ηξίηε ζέζε ζεκαίλεη κείσζε 

(πίζησζε) ηνπ αληίζηνηρνπ απνζέκαηνο ή αλεθνδηαζηηθνχ ηνηρείνπ π.ρ. DAO. 

Δηζαγσγή (ρξέσζε) επρξήζηνπ απνζέκαηνο απφ παξαιαβή πιηθνχ πνπ είρε 

παξαγγειζεί ζε πεγέο εθνδηαζκνχ εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ, LAD- Δηζαγσγή 

(ρξέσζε) επρξήζηνπ απνζέκαηνο πιηθνχ πνπ απέζηεηιε ην ΠΔΚ κε παξάιιειε κείσζε 

(πίζησζε) απνζέκαηνο ΠΔΚ. 

 

2. Αξίζκεζε δνζνιεςηώλ 

Γηα ηε κεραλνγξαθηθή παξαθνινχζεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ δνζνιεςηψλ πιηθνχ 

είλαη απαξαίηεηε ε αξίζκεζή ηνπο κε εληαίν θαη ηππνπνηεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κε 

ζπκπίπηεη λα έρνπλ δχν δηθαηνινγεηηθά ηδίσλ δνζνιεςηψλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

δηθαηνινγεηηθνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο 14ςήθηνπ αξηζκνχ πνπ είλαη 

κνλαδηθφο γηα θάζε δνζνιεςία θαη ζρεκαηίδεηαη απφ ηα εμήο κέξε: 

 α. Σνλ εμαςήθην “Κψδηθα Σαπηφηεηαο Μνλάδαο” ή Τπεξεζίαο κε ηελ 

νπνία γίλεηαη ή ζηελ νπνία αθνξά ε δνζνιεςία, φπσο θαζνξίδεηαη ζε ζρεηηθή Γηαηαγή. 

 β. Σελ Ηνπιηαλή Ζκεξνκελία έθδνζεο ηεο δνζνιεςίαο π.ρ. 1031 γηα ηελ 31 

Ηαλνπαξίνπ 2001. 
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 γ. Σνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο δνζνιεςίαο, πνπ είλαη ηεηξαςήθηνο θαη 

θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο θάζε δνζνιεςίαο.  

Ζ απνλνκή ηνπ Αξηζκνχ Γηθαηνινγεηηθνχ γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ΖΤ ζχκθσλα 

κε ηνλ Eηήζην ή Ζκεξήζην κεηξεηή πνπ ηεξείηαη αλά Μνλάδα θαη ν νπνίνο ιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ ζχκθσλα. Οη δνζνιεςίεο ησλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εηήζην κεηξεηή ελψ νη ππφινηπεο ηνλ Ζκεξήζην. 

Γηα ηηο δνζνιεςίεο πιηθψλ πνπ δελ ππάξρεη κεξίδα ζην Β.Δ.Κ. (πιηθά Δκπνξίνπ ή 

NC) ην ΖΤ απνδίδεη απηφκαηα Αξηζκφ Γηθαηνινγεηηθνχ κε ηδηαίηεξν ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο θαηαρψξεζεο απφ ηε θφξκα δνζνιεςίαο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πιηθψλ, ν Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ ζπκπιεξψλεηαη θαη 

απεηθνλίδεηαη ζε φια ηα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά κε έλα επηπξφζζεην ζηνηρείν, 

ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηαρψξεζεο ησλ πιηθψλ. (Απνλνκή ελφο Αξηζκνχ 

δηθαηνινγεηηθνχ γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πιηθά. π.ρ. ΑΑ111Α03001234-1, 

ΑΑ111Α03001234-2 θιπ) . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα νξηζκέλα είδε δνζνιεςηψλ, είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο αξηζκφο δηθαηνινγεηηθνχ ζε φιεο ηηο θάζεηο δηεθπεξαίσζεο ηεο 

δνζνιεςίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δνζνιεςίαο 

απφ ην ζχζηεκα.  

Ζ νξζφηεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ δνζνιεςηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πην πάλσ θαλφλεο 

ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη 

δνζνιεςίεο, πνπ έρνπλ ιάζε αξίζκεζεο, απνξξίπηνληαη γηα δηφξζσζε θαη λέα εηζαγσγή 

ζην ζχζηεκα. 

 

3. Γηθαηνινγεηηθά δνζνιεςηώλ 

Όιεο νη κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο δνζνιεςηψλ κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη νη 

πεξηιακβαλφκελεο ζε κεραλνγξαθηθά αξρεία κεξίδεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πιηθνχ (ινγαξηαζκνχ πιηθνχ) ή κεηαβάιινληαη ηα ζηνηρεία ησλ κεξίδσλ απηψλ πνπ 

ζεκειηψλνπλ ηελ επζχλε ησλ ππφινγσλ δηαρεηξηζηψλ πιηθνχ, ππνζηεξίδνληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Δπηηξέπνληαη κνξθνινγηθέο παξαιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζηνηρείσλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εθφζνλ εμππεξεηνχλ ηα εθαξκνδφκελα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

θαη δελ παξαβιάπηεηαη ε νπζία ηεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, δειαδή 

ηεο ελππφγξαθεο απνδνρήο απφ ηνλ ππφινγν δηαρεηξηζηή πιηθνχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δνζνιεςίαο πνπ ζεκειηψλνπλ  ή κεηαβηβάδνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ επζχλε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δνζνιεςίεο κε ηελ επξεία έλλνηα πνπ δελ αθνξνχλ ζε κεηαβνιέο 

ησλ ζηνηρείσλ δηαρεηξηζηηθήο επζχλεο ησλ ππνιφγσλ, αιιά κεηαβνιέο αλεθνδηαζηηθψλ, 

ζηαηηζηηθψλ ε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεξίδσλ πιηθνχ ή άιισλ εγγξαθψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ ή θαη ζε άιια κεραλνγξαθηθά αξρεία ηνπ 

Π.., είλαη απνδεθηφ λα κελ ππνζηεξίδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ 

δηθαηνινγεηηθά δνζνιεςηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο έγγξαθεο απεηθφληζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δνζνιεςίαο ζε εηδηθφ  παξαζηαηηθφ (έληππν) θαη ηεο ελππφγξαθεο αλάιεςεο ηεο 

επζχλεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο δνζνιεςίαο απφ ην ππεχζπλν φξγαλν εθνδηαζκνχ, 

αιιά λα εηζάγνληαη απ‟ επζείαο ζην ζχζηεκα απφ κεραλνγξαθηθά κέζα (καγλεηηθέο 

ηαηλίεο, δίζθνπο θιπ). Γηα ηε λφκηκε απνδνρή θαη θαηαρψξεζε ησλ παξαπάλσ 

δνζνιεςηψλ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο : 

 α. Να πξνέξρνληαη, απφ επίζεκε πεγή πξνβιεπφκελε απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο ή απφ δηαδηθαζία ζπκκαρηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηελ 

ΠΑ ή λα παξέρνληαη ζε εθηέιεζε ηζρπνπζψλ ζπκβάζεσλ ηεο ΠΑ κε νίθνπο ή 
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νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα. 

 β. Να θαηαρσξνχληαη ζηα ηζηνξηθά αξρεία δνζνιεςηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη λα απεηθνλίδνληαη ζηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά γηα θάζε είδνο δνζνιεςίαο. 

 

4. Παξαζηαηηθά ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο πιηθνύ 

ηα παξαζηαηηθά ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο πιηθνχ απεηθνλίδνληαη νη 

κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ επζχλε ησλ ππνιφγσλ δηαρεηξηζηψλ 

πιηθνχ, δειαδή εγγξαθέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηθαηνινγεηηθά δνζνιεςηψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε επξεηήξηα . 

Οη Μνλάδεο Δθνδηαζκνχ θαη νη ινηπέο αλεμάξηεηεο εθνδηαζηηθά Μνλάδεο  πνπ 

παξαθνινπζνχλ ινγηζηηθά ην πιηθφ ηνπο κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ζπληάζζνπλ 

θαη ηεξνχλ κε ηε κνξθή κεραλνγξαθεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηα αθφινπζα παξαζηαηηθά : 

 α. Λνγηζηηθή Απνγξαθή Απνζήθεο (ΛΑΑ).  

πληάζζεηαη ρσξηζηά γηα θάζε Απνζήθε πιηθνχ θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

κεξίδσλ πιηθνχ πνπ έρεη ρξεσζεί ν ππφινγνο δηαρεηξηζηήο κε ηα ππφινηπά ηνπο θαη κε 

ηελ εκεξνκελία πνπ δηακνξθψζεθαλ ηα ππφινηπα απηά (ηειεπηαία εκεξνκελία 

δνζνιεςίαο), φπσο απεηθνλίδνληαη ζηηο εγγξαθέο ησλ κεξίδσλ πιηθνχ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζηα κεραλνγξαθηθή, έθηαθηε ή ηειηθή. 

 β. Καηάζηαζε Ζκεξεζίσλ Γνζνιεςηψλ (ΚΖΓ). 

 πληάζζεηαη ρσξηζηά γηα θάζε Απνζήθε Τιηθνχ θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

ησλ κεραλνγξαθηθψλ εγγξαθψλ ησλ κεξίδσλ πιηθνχ πνπ θηλήζεθαλ κε δνζνιεςίεο ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα ζηελ νπνία αθνξά ε θαηάζηαζε, ηα ζηνηρεία ησλ κεραλνγξαθηθψλ 

εγγξαθψλ δνζνιεςηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κεξίδα πιηθνχ πνπ θηλήζεθε θαη ηα 

λέα ππφινηπα, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ  δνζνιεςηψλ. 

 γ. Πεξηνδηθή Καηάζηαζε Γνζνιεςηψλ (ΠΚΓ). 

πληάζζεηαη πεξηνδηθά, σο Μεληαίν Ζκεξνιφγην Γνζνιεςηψλ (ΜΖΓ) ή σο 

Σξηκεληαίν (ΣΖΓ) ή σο Δμακεληαίν Ζκεξνιφγην Γνζνιεςηψλ (ΔΖΓ) θαη πεξηιακβάλεη 

ηηο κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο δνζνιεςηψλ ηνπ θαιππηφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο σο 

θαη ην αξρηθφ – ηειηθφ ππφινηπν ησλ κεξίδσλ πιηθνχ πνπ θηλήζεθαλ θαηά ην ππφςε 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηέρεη φιεο ηηο ΚΖΓ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πνπ θαιχπηεη. 

 δ. Ζκεξνιφγην – Καζνιηθφ Απνζήθεο (ΖΚΑ). 

πγθξνηείηαη κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ αξρηθή ή ζηελ έθηαθηε Λνγηζηηθή 

Απνγξαθή κηαο Απνζήθεο Τιηθνχ ησλ επηκέξνπο Πεξηνδηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Γνζνιεςηψλ (ΠΚΓ) θαη ηεο ηειηθήο ή έθηαθηεο ηειηθήο Λνγηζηηθήο Απνγξαθήο ηεο 

ίδηαο Απνζήθεο, ψζηε λα παξέρεηαη γεληθή απεηθφληζε ησλ Μεξίδσλ ηεο Απνζήθεο 

απηήο θαη ηεο εμειηθηηθήο δηαθνξνπνίεζεο απηψλ κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο ή ζε κηα 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

 ε. Δπξεηήξηα Γηθαηνινγεηηθψλ Γνζνιεςηψλ (ΔΓΓ). 

Οη κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο δνζνιεςηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνζέκαηα ησλ 

Απνζεθψλ ππνζηεξίδνληαη απφ δηθαηνινγεηηθά, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θαηαρσξνχληαη 

ζε εηδηθφ Δπξεηήξην πνπ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά (ΔΓΓ). Σν Δπξεηήξην 

Γηθαηνινγεηηθψλ Γνζνιεςηψλ (ΔΓΓ) : 

  (1) πληάζζεηαη θαηά Απνζήθε, θάζε κέξα πνπ ππάξρνπλ 

δνζνιεςίεο, έρεη ηε κνξθή κεραλνγξαθηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο 

κεραλνγξαθηθέο εγγξαθέο δνζνιεςηψλ πνπ επεξέαζαλ ηα απνζέκαηα ηεο Απνζήθε θαη 

θαηαρσξήζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε εκεξεζίσλ δνζνιεςηψλ (ΚΖΓ).  
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  (2) Γηα θάζε δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηαρσξείηαη ζε απηφ παξέρεηαη 

πέξαλ ηνπ Αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ, ν αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ, ε κνλάδα κέηξεζεο, ε 

πνζφηεηα, ν θψδηθαο δνζνιεςίαο θαη ε εκεξνκελία (Ηνπιηαλή) θαηαρψξεζεο θνηλή γηα 

φιεο ηηο εγγξαθέο. 

  (3) Απνηειεί επίζεκν παξαζηαηηθφ θαη πεξηέρεη ηα θαηαρσξεκέλα ζ‟ 

απηφ δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηνπ ηειηθνχ ηνπο ειέγρνπ απφ ηνλ αξκφδην Οηθνλνκηθφ 

έιεγρν θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο νξηζηηθά ζην Αξρείν.  

Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ παξαζηαηηθψλ ζπλζέηνπλ έλα πιήξεο 

κεραλνινγηζηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ πιηθνχ, ζεκειηψλνπλ ηελ επζχλε ησλ 

ππνιφγσλ θαη εμππεξεηνχλ ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξάδνζε ηεο Απνζήθεο πιηθνχ ηελ νπνία αθνξνχλ. 

 

5. Πιεξνθνξίεο δηνίθεζεο πιηθνύ 

 

Ζ νξζνινγηθή δηνίθεζε ηνπ πιηθνχ ηεο ΠΑ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο 

ηνπ Π... Με ηνλ φξν “Γηνίθεζε Τιηθνχ”¨(MATERIAL MANAGEMENT) ελλννχκε 

ηηο ιεηηνπξγίεο δηεχζπλζεο, θαηεχζπλζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ πνπ αζθνχλ ηα 

αξκφδηα φξγαλα Δθνδηαζκνχ κέζσ ελφο πνιπζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο νξγαληθά 

ζπλδεδεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ζπγθέληξσζεο, θαηαγξαθήο, επεμεξγαζίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθνδηαζκνχ. θνπφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε ππνβνήζεζε ησλ νξγάλσλ εθνδηαζκνχ ζηε ιήςε νξζψλ 

απνθάζεσλ θαη ζηελ εθδήισζε ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε ΠΑ κε ηξφπν νξζνινγηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ. 

Ζ θχζε θαη ε έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο πιηθνχ πνπ εμαζθαιίδεη ην Π..  

πεξηγξάθεθε ήδε παξαπάλσ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ θαη ηεο 

Βάζεο Πιεξνθνξηψλ ηνπ πζηήκαηνο θαη εμεηδηθεχεηαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ αξρείσλ απηψλ.  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ νξζή ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο πιηθνχ απφ ην ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηα αξκφδηα εθνδηαζηηθά φξγαλα, είλαη νη αθφινπζεο: 

 α. Ο έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγνληαη 

ζην ζχζηεκα γίλεηαη ζηελ πεγή ηνπ, ψζηε λα απαιιάζζνληαη θαηά ην δπλαηφλ νη 

ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πιηθνχ απφ ηε θξνληίδα ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ. Ο έιεγρνο απηφο απφ ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κε ηελ νπηηθή 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξηλ εηζαρζεί ζην ζχζηεκα θαη ζπλερίδεηαη φηαλ 

εηζαρζεί ζην ζχζηεκα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΖΤ πνπ ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα, ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηε ζπλάθεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε πίλαθεο νξζψλ 

θσδίθσλ ή κε ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ. 

 β. Ζ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ απαηηνχλ έιεγρν, 

ελέξγεηα ή απφθαζε απφ ηνπο ρξήζηεο γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ΖΤ πνπ επηιέγεη, 

απνκνλψλεη θαη παξνπζηάδεη κφλν ηηο εμαηξέζεηο, δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ 

ελέξγεηα απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πιηθνχ (MANAGEMENT BY 

EXCEPTION). Σν ζχζηεκα εμαζθαιίδεη επίζεο ηελ θαηάιιειε δξνκνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνλ αξκφδην γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

 γ. Σν είδνο, ε ζχλζεζε θαη ε κνξθή απεηθφληζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρεη ην ζχζηεκα είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε πνπ ππνβνεζείηαη κε ζρεηηθά κελχκαηα. Σν ζχζηεκα παξέρεη επίζεο ζην 

ρξήζηε επθνιίεο αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα 

πνπ παξάγνπλ ηππνπνηεκέλεο κνξθέο απνθξίζεσλ.  
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 δ. Ζ έθηαζε, ε ζχλζεζε θαη κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο πιηθνχ πνπ 

παξέρεη ην ζχζηεκα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ εμνπζηνδφηεζε πξνζπέιαζεο πνπ έρεη ν 

ρξήζηεο, κε ην επίπεδν δηνίθεζεο πνπ βξίζθεηαη θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ (επηπέδνπ 

δηεξεχλεζεο – αξρηθήο απφθαζεο, δηεχζπλζεο – ηειηθήο απφθαζεο). 

6. Μνξθή αίηεζεο πιηθνύ πνπ ππάξρεη 

Οη αηηήζεηο ησλ απνζεθψλ γηα πιηθφ πνπ ππάξρεη δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο. 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΛΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΜΟΡΦΖ 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΜΑ: 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο δνζνιεςίαο V00 εηζάγνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

      

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

   

ΑΡΙΘΜ.& 

ΔΙΓΟ 

ΥΑΡΑΚΣ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΟΤ 

Σχπνο Γνζνιεςίαο (TTR) V(1) 

 

Σχπνο Γνζνιεςίαο. 

Λακβάλεη ηηο ηηκέο 

„‟2‟‟,‟‟3‟‟,‟‟6‟‟,‟‟8‟‟. 

 

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ 

(STNR) 
V(15) 

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ. 

 

Μνλάδα Μέηξεζεο (UI) V(2) Μνλάδα Μέηξεζεο.  
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Πνζφηεηα (QTY) Ν(5) Πνζφηεηα 

 

Πεξηγξαθή Τιηθνχ  Πεξηγξαθή Τιηθνχ 

(απηφκαηα) 

 

Part Number (PN)  Aξηζκφο Καηαζθεπαζηή  

Tερληθή Οδεγία (TO)  ηνηρεία ηερληθήο νδεγίαο 

(απηφκαηα) 

 

Καηαζθεπαζηήο (MFC)  Kψδηθαο θαηαζθεπαζηή 

(απηφκαηα) 

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ 

(DN) 

V(14) Πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

πεδία: 

 Αηηψλ(REQ): Κψδηθαο 

Σαπηφηεηαο Μνλάδαο. 

 Ζκεξνκελία 

 Α/Α  

Γηθαηνινγεηηθνχ(SER) 

Σχπνο Εήηεζεο (DEM) V(1) Κψδηθαο ηχπνπ Υνξήγεζεο. 

Λακβάλεη ηελ ηηκή “R” γηα 

επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε, 

“N” γηα κε επαλαιακβαλφκελε 

ρνξήγεζε θαη “I” γηα αξρηθή 

ρνξήγεζε. 

Eηδηθφο Λνγαξηαζκφο ή 

Μνλάδα Πξννξηζκνχ (SPAC) 

V(6) Δηδηθφο θψδηθαο 

Λνγαξηαζκνχ ή Μνλάδνο 

Πξννξηζκνχ. πκπιεξψλεηαη ν 

εηδηθφο ινγαξηαζκφο γηα ηνλ 

νπνίν αηηείηαη ην πιηθφ. 

Kψδηθαο Δμαηξέζεσο 

(TEX) 

V(1) Ζ ηηκή ιακβάλεηαη απφ 

ιίζηα ηηκψλ. 

Δηδηθφο Κψδηθαο Αηηήζεσο 

(EKA) 

V(1) Δηδηθφο θψδηθαο Αίηεζεο  

Ζκεξνκελία 

Πξνγξακκαηηζκνχ (PRJ) 

Ν(3) Ζκεξνκελία πξνγξακκαηηζκνχ 

αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ γηα 

απηεπάγγειηεο αηηήζεηο.  

Πξνηεξαηφηεηα (PRI) Ν(2) Πξνηεξαηφηεηα. 

Kψδηθαο Πιεξνθνξίαο 

(AD) 

V(2) Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο. π.ρ. 

- 2Κ: Σν πξνο 

αληηθαηάζηαζε πιηθφ είλαη 

επηζθεπάζηκν. 



 

36 

 

 

- 2L: Σν πξνο 

αληηθαηάζηαζε πιηθφ είλαη 

άρξεζην. 

- 2Μ: Αδχλαηε ε αθαίξεζε 

ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε πιηθνχ 

γηα Σερληθνχο ιφγνπο. 

- 2Ν: Αδχλαηε ε αγνξά 

πιηθνχ απφ ην ηνπηθφ εκπφξην. 

- 2F: Αηηνχκελν πιηθφ 

είλαη ΚΗΣ. 

Σχπνο πγθξνηήκαηνο 

(EQTP) 

Υ(7) Σχπνο Κπξίνπ 

πγθξνηήκαηνο. Αλαγξάθεηαη ν 

ηχπνο ηνπ Κπξίνπ 

πγθξνηήκαηνο ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πιηθφ 

ππνρξεσηηθά ζηηο επείγνπζεο 

αηηήζεηο. 

Aξηζκφο εηξάο 

πγθξνηήκαηνο (SN) 

Υ(7) Αλαγξάθεηαη ν Aξηζκφο 

εηξάο πγθξνηήκαηνο 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΔΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

ΜΟΡΦΖ 

 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΜΑ: 
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Γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο δνζνιεςίαο S00 εηζάγνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΙΘΜ. 

& ΔΙΓΟ 

ΥΑΡΑΚΣ. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΟΤ 

 

Σχπνο Γνζνιεςίαο 

(TTR) 

 

V(1) 

 

Σχπνο Γνζνιεςίαο. Λακβάλεη ηελ 

ηηκή ‟‟8‟‟ ή θελφ. 

 

SHOP V(2) πκπιεξψλεηαη ν θψδηθαο ηνπ 

ζπλεξγείνπ  

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ 

(STNR) 

V(15) Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ. 

 

Μνλάδα Μέηξεζεο 

(UI) 

V(2) Μνλάδα Μέηξεζεο.  

 

Πνζφηεηα (QTY) Ν(5) Πνζφηεηα. 

Πεξηγξαθή Τιηθνχ  Πεξηγξαθή Τιηθνχ (απηφκαηα) 

Part Number (PN)  Aξηζκφο Καηαζθεπαζηή (απηφκαηα) 

Tερληθή Οδεγία (TO)  ηνηρεία Σερληθήο νδεγίαο 

(απηφκαηα) 

Καηαζθεπαζηήο (MFC)  Kψδηθαο θαηαζθεπαζηή (απηφκαηα) 

Αξηζκφο 

Γηθαηνινγεηηθνχ (DN) 

V(14) 

 

V(6) 

Ν(4) 

Ν(4) 

 

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ. 

Πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία:  

-Αηηψλ(REQ): ΚΣΜ Μεξηθήο 

Απνζήθεο. 

-Ζκεξνκελία 

-Α/Α Γηθαηνινγεηηθνχ(SER ) 

Kψδηθαο Υνξήγεζεο 

(DEM) 

V(1) Κψδηθαο ηχπνπ Υνξήγεζεο. 

Λακβάλεη ηελ αμία “R” γηα 

επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε “N” γηα κε 

επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε θαη “I” γηα 

αξρηθή ρνξήγεζε. 

Eηδηθφο Λνγαξηαζκφο ή 

Μνλάδα Πξννξηζκνχ 

(SPAC) 

V(6) Δηδηθφο θψδηθαο Λνγαξηαζκνχ ή 

Μνλάδνο Πξννξηζκνχ. πκπιεξψλεηαη ν 

εηδηθφο ινγαξηαζκφο γηα ηνλ νπνίν 

αηηείηαη ην πιηθφ. 

Kψδηθαο Δμαηξέζεσο 

(TEX) 

V(1) Ζ ηηκή ιακβάλεηαη απφ ιίζηα ηηκψλ. 

 

Ζκεξνκελία Ν(3) Ζκεξνκελία πξνγξακκαηηζκνχ 
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Πξνγξακκαηηζκνχ (PRJ) αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ.  

Δηδηθφο Κψδηθαο 

Αηηήζεσο  

V(1) Δηδηθφο θψδ. Αίηεζεο  

Πξνηεξαηφηεηα (PRI) Ν(2) Πξνηεξαηφηεηα. 

Kψδηθαο Πιεξνθνξίαο 

(AD) 

V(2) Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο  

Σχπνο πγθξνηήκαηνο 

(EQTP) 

V(7) Σχπνο Κπξίνπ πγθξνηήκαηνο. 

Αλαγξάθεηαη ν ηχπνο ηνπ Κπξίνπ 

πγθξνηήκαηνο ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πιηθφ ππνρξεσηηθά 

ζηηο επείγνπζεο αηηήζεηο. 

Aξηζκφο εηξάο 

πγθξνηήκαηνο (SN) 

V (7) Aξηζκφο εηξάο πγθξνηήκαηνο 

 

 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 

(ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ) 

 

ΜΟΡΦΖ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΜΑ: 

Όηαλ ην πεδίν ''Σχπνο Γνζνιεςίαο'' (TTR) ηεο θφξκαο V00 ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

ηηκή ''2'', ηφηε δηαθνξνπνηείηαη ε κνξθή ηεο θφξκαο θαη εκθαλίδνληαη κφλν ηα 

απαξαίηεηα πεδία γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή δηαβίβαζε ηεο δνζνιεςίαο. 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

&ΔΙΓ. 

ΥΑΡ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΟΤ 

Σχπνο Γνζνιεςίαο 

(TTR) 

V(1) Λακβάλεη ηελ ηηκή "2". 

Πεξηγξαθή Τιηθνχ 

(DESC) 

V(22) Πεξηγξαθή Τιηθνχ. 

Αξηζκφο 

Καηαζθεπαζηή (Part 

Number) 

V(32) Αξηζκφο Καηαζθεπαζηή.  

 

Καηαζθεπαζηήο 

(MFC) 

Ν(5) Καηαζθεπαζηήο . 

Αξηζκφο 

Γηθαηνινγεηηθνχ (DN) 

V(14) 

 

V(6) 

Ν(4) 

Ν(4) 

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ. 

Πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία: 

 Αηηψλ(REQ): ΚΣΜ Μεξηθήο 

Απνζήθεο. 

 Ζκεξνκελία 

 Α/Α Γηθαηνινγεηηθνχ(SER) 

 

Όηαλ ην πεδίν ''Σχπνο Γνζνιεςίαο'' (TTR) ηεο θφξκαο V00 ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 

ηηκή ''3'', ηφηε δηαθνξνπνηείηαη ε κνξθή ηεο θφξκαο θαη εκθαλίδνληαη κφλν ηα 

απαξαίηεηα πεδία γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή δηαβίβαζε ηεο δνζνιεςίαο. 
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

& 

ΔΙΓ. ΥΑΡ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΟΤ 

Σχπνο Γνζνιεςίαο 

(TTR) 

V(1) Λακβάλεη ηελ ηηκή "3". 

Παξαηεξήζεηο γηα 

Αίηεζε/Τιηθφ 

V(22) Παξαηεξήζεηο Μνλάδνο, αλαθνξηθά 

κε ηελ αίηεζε ή ην πιηθφ. 

ηνηρεία  Σερληθήο 

Οδεγίαο  

V(37) ηνηρεία  Σερληθήο Οδεγίαο. 

Αξηζκφο 

Γηθαηνινγεηηθνχ (DN) 

V(14) 

 

V(6) 

Ν(4) 

Ν(4) 

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ. 

Πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία: 

 Αηηψλ(REQ): ΚΣΜ Μεξηθήο 

Γρζεο. 

 Ζκεξνκελία 

 Α/Α Γηθαηνινγεηηθνχ(SER) 

 

ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΟΡΦΖ 

 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΜΑ: 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο δνζνιεςίαο V006 εηζάγνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
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ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

& 

ΔΙΓ. ΥΑΡ. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΟΤ 

Σχπνο Γνζνιεςίαο 

(TTR) 

V(1) Σχπνο Γνζνιεςίαο. Λακβάλεη ηελ ηηκή ‟‟6‟‟. 

Κψδηθαο Μνλάδαο 

(CODE) 

V(2) πκπιεξψλεηαη ν KTM (π.ρ 110 ΠΜ „‟Α1‟‟) 

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ 

(STNR) 

V(15) Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ 

Μνλάδα Μέηξεζεο 

(UI) 

V(2) Μνλάδα Μέηξεζεο.  

Πνζφηεηα (QTY) Ν(5) Πνζφηεηα . 

Part Number (PN)  Aξηζκφο Καηαζθεπαζηή (απηφκαηα) 

Tερληθή Οδεγία (TO)  ηνηρεία ηερληθήο νδεγίαο  (απηφκαηα) 

Καηαζθεπαζηήο (MFC)  Kψδηθαο θαηαζθεπαζηή  (απηφκαηα) 

 

 

7. Μνξθή αίηεζεο λένπ πιηθνύ 

ΜΟΡΦΗ 

 



 

42 

 

 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΟΡΜΑ: 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο δνζνιεςίαο S0N-V0N εηζάγνληαη ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

&  

ΔΙΓ. ΥΑΡ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΓΙΟΤ 

Σχπνο Γνζνιεςίαο 

(TTR) 

V(1) Σχπνο Γνζνιεςίαο. Λακβάλεη ηελ ηηκή 

"1"  

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ 

(STNR) 

V(15) Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ. 

 

Μνλάδα Μέηξεζεο (UI) V(2) Μνλάδα Μέηξεζεο.  

Πνζφηεηα (QTY) Ν(5) Πνζφηεηα. 

Αξηζκφο 

Γηθαηνινγεηηθνχ (DN) 

V(14) 

 

V(6) 

Ν(4) 

Ν(4) 

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ. 

Πεξηιακβάλεη ηα εμήο πεδία: 

 Αηηψλ(REQ): ΚΣΜ Μεξηθήο 

Γρζεο. 

 Ζκεξνκελία 

 Α/Α Γηθαηνινγεηηθνχ(SER) 

Kψδηθαο Υνξήγεζεο 

(DEM) 

V(1) Κψδηθαο ηχπνπ Υνξεγήζεσο. 

Λακβάλεη ηελ αμία “R” γηα 

επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε “N” γηα κε 

επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε θαη “I” γηα 

αξρηθή ρνξήγεζε. 

Δηδηθφο Κψδηθαο Αηηήζεσο  V(1) Δηδηθφο θψδηθαο Αίηεζεο  

Πξνηεξαηφηεηα (PRI) Ν(2) Πξνηεξαηφηεηα. 
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Kψδηθαο Πιεξνθνξίαο 

(AD) 

V(2) Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο. 

πκπιεξψλεηαη  

Σχπνο πγθξνηήκαηνο 

(EQTP) 

V(7) Σχπνο Κπξίνπ πγθξνηήκαηνο. 

Αλαγξάθεηαη ν ηχπνο ηνπ Κπξίνπ 

πγθξνηήκαηνο ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ην πιηθφ. Τπνρξεσηηθά ζηηο επείγνπζεο 

αηηήζεηο. 

Aξηζκφο εηξάο 

πγθξνηήκαηνο (SN) 

V(7) Aξηζκφο εηξάο πγθξνηήκαηνο 

 

8. Γηεθπεξαίσζε εληνιώλ ρξενπίζησζεο  

Μεηαβνιή Πνηνηηθήο Καηάζηαζεο Απνζεκάησλ Γεληθήο Απνζήθεο Τιηθνχ 

Μεηαβνιέο ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ πιηθνχ ηεο Γεληθήο 

Απνζήθεο είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζνχλ απφ ηηο πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ πιηθνχ 

(ιήμε νξίνπ δσήο ή απνζήθεπζεο) ή απφ ηηο απνγξαθέο πιηθνχ ή απφ ηηο παξαδφζεηο 

Απνζήθεο ή λα πξνέιζνπλ απφ έθηαθηα γεγνλφηα (ζενκελίεο, θαηαζηξνθέο θιπ). ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε εληνιήο ρξενπίζησζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

απνζεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ Καζνιηθνχ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ 

εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη ρξενπηζησηηθή (Υ/Π). Οη θψδηθεο 

αλαγλψξηζεο ηεο δνζνιεςίαο έρνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε σο εμήο:  

  (1) NCA - Μεηαθνξά απνζέκαηνο απφ εχρξεζην ζε 

επηζθεπάζηκν. 

  (2) NFA - Μεηαθνξά απνζέκαηνο απφ εχρξεζην ζε άρξεζην.  

  (3) NFC - Μεηαθνξά απνζέκαηνο απφ επηζθεπάζηκν ζε 

άρξεζην. 

  (4) NCF - Μεηαθνξά απνζέκαηνο απφ άρξεζην ζε 

επηζθεπάζηκν. 

  (5) NAF - Μεηαθνξά απνζέκαηνο απφ άρξεζην ζε εχρξεζην. 

  (6) NAC - Μεηαθνξά απνζέκαηνο απφ επηζθεπάζηκν ζε 

εχρξεζην. 

 β. Ο Κψδηθαο ηεο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο  ζπκπιεξψλεηαη κε "Κ". 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο Γεληθήο Απνζήθεο Τιηθνχ, (π.ρ 110 ΠΜ „‟ΑΑ1000‟‟ Γεληθή Απνζήθε 

πιηθνχ.). 

 δ. ηελ ΔΥΠ αλαγξάθεηαη ε αηηία ηεο κεηαβνιήο ηεο πνηνηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ελέξγεηα  

Έθζεζε Δπηζεψξεζεο-Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο. 

 

Υνξήγεζε θαη Δπηζηξνθή Αηνκηθψλ Δηδψλ 

Ο ρνξεγνχκελνο ζην πξνζσπηθφ ηεο ΠΑ αηνκηθφο ηκαηηζκφο, είδε ππφδεζεο θαη 

ινηπά αηνκηθά είδε θαηαρσξνχληαη ζε νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο δηαλνκήο, πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ έθδνζε ζπγθεληξσηηθήο εληνιήο ρξενπίζησζεο, κε ηελ 

νπνία πηζηψλεηαη ε αξκφδηα Γεληθή Απνζήθε Τιηθνχ. Με αλάινγν ηξφπν ηαθηνπνηνχλ 

θαη ρξεψλνληαη ζηε Γεληθή Απνζήθε ηα επηζηξεθφκελα απφ ην πξνζσπηθφ αηνκηθά είδε 
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κεηά ηελ απφιπζε ηνπ απφ ηηο ηάμεηο ηεο ΠΑ. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ 

απηψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο νδεγίεο:  

 α. H δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη σο Πηζησηηθή (Π) γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

εηδψλ θαη Υξεσζηηθή (Υ) γηα ηε επηζηξνθή ηνπο. Οη θψδηθεο αλαγλψξηζεο ηεο 

δνζνιεςίαο έρνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε σο εμήο: 

  (1) Ν0Α - Γηαγξαθή (Πίζησζε) ρνξεγνπκέλσλ επρξήζησλ 

εηδψλ 

  (2) ΝΑ0 - Υξέσζε επηζηξεθνκέλσλ επρξήζησλ εηδψλ 

  (3) NC0 - Υξέσζε επηζηξεθνκέλσλ επηζθεπαζίκσλ εηδψλ. 

  (4)  NF0 - Υξέσζε επηζηξεθνκέλσλ αρξήζησλ εηδψλ 

 β. Ο θψδηθαο ηεο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “L”.  

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο Γεληθήο Απνζήθεο Τιηθνχ. Ζ ΔΥΠ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο αλαιπηηθέο 

θαηαζηάζεηο ρνξεγεζέλησλ θαη επηζηξεθνκέλσλ εηδψλ.  

 

Σαθηνπνίεζε Καηαζθεπψλ-Μεηαζθεπψλ Τιηθνχ 

Ζ πίζησζε πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαηαζθεπέο ή κεηαζθεπέο πιηθψλ 

θαη ε ρξέσζε ησλ πιηθψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή πξνέθπςαλ απφ ηε κεηαζθεπή 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο ρξενπίζησζεο. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ 

απηψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο νδεγίεο:  

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη Υξεσζηηθή (Υ) γηα ηα παξαρζέληα πιηθά 

θαη Πηζησηηθή (Π) γηα ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά. Οη αληίζηνηρνη θψδηθεο 

αλαγλψξηζεο ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ έρoπλ σο εμήο: 

(1) NW0 - Υξέσζε Μεξηθήο Απνζήθεο κε παξαρζέληα πιηθά. 

(2) N0W - Πίζησζε Μεξηθήο Απνζήθεο κε ρξεζηκνπνηεζέληα 

πιηθά. 

(3) NA0 - Υξέσζε Γεληθήο Απνζήθεο κε παξαρζέληα πιηθά. 

(4) N0A - Πίζησζε Γεληθήο Απνζήθεο κε ρξεζηκνπνηεζέληα 

πιηθά. 

 β. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε "Μ". 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ, ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο Μεξηθήο Απνζήθεο πνπ ρξεψλεηαη θαη πηζηψλεηαη κε ηα πιηθά 

(δνζνιεςίεο NW0 θαη N0W) ή κε ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Απνζήθεο, εάλ ε 

θαηαζθεπή ή κεηαζθεπή έγηλε κε πιηθά ρξεσκέλα θαη παξαθνινπζνχκελα απφ ηελ 

Απνζήθε απηή (δνζνιεςίεο ΝΑ0 θαη Ν0Α).  

 

πγθξφηεζε-Γηάιπζε πιινγψλ Τιηθνχ 

Ζ πίζησζε κηαο ζπιινγήο πιηθψλ (ζεηξάο) πνπ παξαθνινπζείηαη κε απνγξαθή (π.ρ. 

εξγαιεηoθφξνπ θηβσηίνπ) θαη ε ρξέσζε ησλ επί κέξνπο πιηθψλ πνπ ηελ απνηεινχλ 

(δηάιπζε ζπιινγήο) ή αληίζηξνθα ε ρξέσζε κηαο ζπιινγήο σο ε απνγξαθή ηεο 

(ζπγθξφηεζε ζπιινγήο) θαη ε πίζησζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ζπγθξφηεζή ηεο, πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο ρξενπίζησζεο. Γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο νδεγίεο: 

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη Πηζησηηθή (Π) γηα ηα πηζηνχκελα πιηθά 

(ζπγθξφηεζε) ή γηα ηελ πηζηνχκελε ζπιινγή (δηάιπζε) θαη Υξεσζηηθή (Υ) γηα ηα 

ρξενχκελα πιηθά ή γηα ηελ ρξενχκελε ζπιινγή (ζπγθξφηεζε). Οη θψδηθεο αλαγλψξηζεο 
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ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ έρνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε σο εμήο: 

  (1) ΝW0 - Υξέσζε Μεξηθήο Απνζήθεο κε πιηθά πνπ 

πξνήιζαλ απφ ζπιινγή πνπ δηαιχζεθε ή κε ζπιινγή πνπ ζπγθξνηήζεθε.  

  (2) N0W - Πίζησζε Μεξηθήο Απνζήθεο κε πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζπγθξφηεζε ζπιινγήο ή κε ζπιινγή πνπ δηαιχζεθε. 

  (3) ΝΑ0 - Υξέσζε Γεληθήο Απνζήθεο κε εχρξεζηα πιηθά πνπ 

πξνήιζαλ απφ ζπιινγή πνπ δηαιχζεθε ή κε ζπιινγή πνπ ζπγθξνηήζεθε . 

  (4) Ν0Α - Πίζησζε Γεληθήο Απνζήθεο κε εχρξεζηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζπγθξφηεζε ζπιινγήο ή κε ζπιινγή πνπ δηαιχζεθε. 

  (5) NC0 - Υξέσζε Γεληθήο Απνζήθεο κε επηζθεπάζηκα πιηθά 

πνπ πξνήιζαλ απφ ζπιινγή πνπ δηαιχζεθε. 

  (6) NF0 - Υξέσζε Γεληθήο Απνζήθεο κε άρξεζηα πιηθά 

πξνήιζαλ απφ ζπιινγή πνπ δηαιχζεθε.  

 β. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε "Ν". 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Μεξηθήο Απνζήθεο (Κψδηθεο ΝW0, N0W) ή ηεο Γεληθήο 

Απνζήθεο (Κψδηθεο ΝΑ0, Ν0Α, NC0, NF0).  

Σαθηνπνίεζε Γηαπηζηψζεσλ Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα Καζνιηθά Τιηθνχ  γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε δηαθνξψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηηο Αξρέο πνπ ελεξγνχλ ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δνζνιεςηψλ, ππνζηεξίδνληαη κε ηελ έθδνζε θαη θαηαρψξεζε εληνιψλ 

ρξενπίζησζεο. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία:  

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη Υξεσζηηθή (Υ) ή Πηζησηηθή (Π) αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε.  Οη ζρεηηθνί Κψδηθεο αλαγλψξηζεο δνζνιεςηψλ έρνπλ σο εμήο: 

  (1) ΝW0 - Υξέσζε Μεξηθνχ Καζνιηθνχ. 

  (2) Ν0W - Πίζησζε Μεξηθνχ Καζνιηθνχ. 

  (3) ΝΑ0 - Υξέσζε Απνζέκαηνο Δπρξήζησλ Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ  

  (4) Ν0Α - Πίζησζε Υξέσζε Απνζέκαηνο Δπρξήζησλ 

Γεληθνχ Καζνιηθνχ  

  (5) NC0 - Υξέσζε Απνζέκαηνο Δπηζθεπαζίκσλ Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ  

  (6) N0C - Πίζησζε Απνζέκαηνο Δπηζθεπαζίκσλ Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ  

  (7) NF0 - Υξέσζε Απνζέκαηνο Αρξήζησλ Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ  

  (8) N0F - Πίζησζε Απνζέκαηνο Αρξήζησλ Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ  

  (9) NE0 - Υξέσζε Απνζέκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

(10) Ν0Δ - Πίζησζε Απνζέκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

 β. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “S”. 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Μεξηθήο ή Γεληθήο Απνζήθεο πιηθνχ αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

 δ. ην πεδίν ηεο θφξκαο ζηνηρεία δηαηαγήο αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ζεκείσζεο επεμεξγαζίαο (Δθδφηεο, αξηζκνχ πξσηνθφιινπ / έηνο έθδνζεο π.ρ. ΔΛΤΑ 
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14587 / 01). 

Γηαγξαθή Αλαιψζηκνπ Τιηθνχ  

Αλαιψζηκα πιηθά θαη είδε ζηαζεξψλ ρνξεγηψλ, πνπ είλαη ρξεσκέλα ζε Μεξηθή 

Απνζήθε θαη αλαιψζεθαλ κέζα ζην κήλα, δηθαηνινγνχληαη κε πξσηφθνιιν Αλάισζεο 

πνπ ζπληάζζεηαη θάζε κήλα απφ ηνλ αξκφδην Μεξηθφ Γηαρεηξηζηή. Σα πιηθά απηά 

δηαγξάθνληαη απφ ην αληίζηνηρν Μεξηθφ Καζνιηθφ κε Δληνιή Υξενπίζησζεο, πνπ 

εθδίδεη ην Λνγηζηήξην Τιηθνχ. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο νδεγίεο:  

 α. Ζ Γνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη Πηζησηηθή (Π) κε Κψδηθα αλαγλψξηζεο : 

  N0W - Γηαγξαθή Αλαισζίκνπ πιηθνχ Μεξηθήο Απνζήθεο. 

 β. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “T”. 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Μεξηθήο. 

 δ. ην πεδίν ηεο θφξκαο ζηνηρεία δηαηαγήο αλαγξάθνληαη ν κήλαο ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη ε αλάισζε θαη ε εκεξνκελία ηνπ πξσηνθφιινπ (π.ρ. ΗΑΝ / 10-2-01). 

Σαθηνπνίεζε Γηαθνξψλ κε πκςεθηζκφ  

Οη δηαθνξέο ζε νκνεηδή πιηθά (πιενλάζκαηα- ειιείκκαηα) πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 

απνγξαθή ή ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ Γεληθψλ ή Μεξηθψλ Απνζεθψλ είλαη δπλαηφ λα 

ηαθηνπνηεζνχλ κε ζπκςεθηζκφ. ην ίδην Σκήκα πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ε έθδνζε 

ζρεηηθήο εληνιήο ρξενπίζησζεο, σο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ηελ θαηαρψξεζε 

ηεο ζηα Καζνιηθά Τιηθνχ. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο νδεγίεο:  

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη σο Υξεσζηηθή (Υ) γηα ηε ρξέσζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο θαη Πηζησηηθή (Π) γηα ηελ πίζησζε ηνπ ειιείκκαηνο. Οη Κψδηθεο 

αλαγλψξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δνζνιεςηψλ έρνπλ σο εμήο: 

(1) NW0 - Υξέσζε πκςεθηδφκελνπ Πιενλάζκαηνο Μεξηθήο 

Απνζήθεο. 

(2) N0W - Πίζησζε πκςεθηδφκελνπ Διιείκκαηνο Μεξηθήο 

Απνζήθεο. 

(3) NA0 - Υξέσζε πκςεθηδφκελνπ Πιενλάζκαηνο 

Δπρξήζησλ  Γεληθήο Απνζήθεο. 

(4) Ν0Α - Πίζησζε πκςεθηδφκελνπ Διιείκκαηνο 

Δπρξήζησλ Γεληθήο Απνζήθεο. 

(5) NC0 - Υξέσζε πκςεθηδφκελνπ Πιενλάζκαηνο 

Δπηζθεπαζίκσλ Γεληθήο Απνζήθεο. 

(6) N0C - Πίζησζε πκςεθηδφκελνπ Διιείκκαηνο 

Δπηζθεπαζίκσλ Γεληθήο Απνζήθεο. 

(7) NF0 - Υξέσζε πκςεθηδφκελνπ Πιενλάζκαηνο 

Αρξήζησλ Γεληθήο Απνζήθεο. 

(8) N0F - Πίζησζε πκςεθηδφκελνπ Διιείκκαηνο Αρξήζησλ 

Γεληθήο Απνζήθεο. 

(9) NE0 - Υξέσζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

(10) N0E - Πίζησζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

 β. Ο Κψδηθαο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε „‟ U'' 
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 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Μεξηθήο ή Γεληθήο Απνζήθεο πιηθνχ. 

 

Σαθηνπνίεζε Αρξήζηνπ Τιηθνχ. 

Σα άρξεζηα πιηθά πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηε Μνλάδα ηαθηνπνηνχληαη πεξηνδηθά κε 

ηελ επηζεψξεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Γηαηαγήο ηαθηνπνίεζε. Με βάζε ηε Γηαηαγή απηή θαη ην 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν επηζεψξεζεο – δηάζεζεο άρξεζηνπ πιηθνχ, ζπληάζζεηαη 

ζπγθεληξσηηθή εληνιή ρξενπίζησζεο, κε ηελ νπνία πηζηψλνληαη ηα άρξεζηα πιηθά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηφθνιιν, ρξεψλνληαη νη πξψηεο χιεο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ αρξήζησλ ή θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ απνςίισζε 

ζπγθξνηεκάησλ θαη πηζηψλνληαη νη παξαρζείζεο πξψηεο χιεο, γηα λα παξαδνζνχλ ζηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο (ΜΣΑ θιπ). Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα: 

 α. Οη δνζνιεςίεο ραξαθηεξίδνληαη ρξεσζηηθέο (Υ), γηα ηηο παξαγφκελεο 

πξψηεο χιεο ή αληαιιαθηηθά απφ απνςίισζε θαη πηζησηηθέο (Π), γηα ηα άρξεζηα πιηθά 

πνπ πεξηιακβάλεη ην πξσηφθνιιν θαη γηα ηηο παξαδηδφκελεο ζε άιιεο Τπεξεζίεο 

πξψηεο χιεο. Οη Κψδηθεο αλαγλψξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δνζνιεςηψλ έρνπλ σο εμήο: 

(1) NA0 - Υξέσζε πξψησλ πιψλ απφ άρξεζηα πιηθά ή 

επρξήζησλ αληαιιαθηηθψλ απφ απνςίισζε. 

(2) N0F - Πίζησζε (δηαγξαθή) άρξεζησλ πιηθψλ. 

(3) N0A - Πίζησζε (δηαγξαθή) Πξψησλ πιψλ πνπ 

παξαδίδνληαη ζε άιιεο Τπεξεζίεο (ΜΣΑ θιπ). 

(4) NC0 - Υξέσζε επηζθεπαζίκσλ αληαιιαθηηθψλ απφ 

απνςίισζε. 

 β. Ο θψδηθαο Δηδηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε „‟ V ‟‟ . 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Απνζήθεο πιηθνχ,  

Μεηαβίβαζε Τιηθνχ Μεηαμχ Μεξηθψλ Απνζεθψλ 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε πιηθψλ απφ κηα Μεξηθή 

Απνζήθε ζε άιιε κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηή Μνίξαο εθνδηαζκνχ. Ζ κεηαβίβαζε 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο ρξενπίζησζεο. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δνζνιεςηψλ 

απηψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο νδεγίεο:  

 α. Οη δνζνιεςίεο ραξαθηεξίδνληαη Υξενπηζησηηθέο (Υ/Π) θαη ν Κψδηθαο 

αλαγλψξηζεο ηεο δνζνιεςίαο: 

  NWW –  Μεηαβίβαζε πιηθνχ κεηαμχ Μεξηθψλ Απνζεθψλ. 

 β. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε „‟ Υ „‟. 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο Υξενχκελεο Μεξηθήο Απνζήθεο ελψ ζην πεδίν ηεο θφξκαο „‟Μεξηθή 

Απνζήθε (SUNC)„‟ ζπκπιεξψλεηαη ν θψδηθαο ηεο πηζηνχκελεο Μεξηθήο Απνζήθεο. 

9. Δηδηθνί ινγαξηαζκνί πιηθνύ 

Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεη λα ηεξνχληαη βνεζεηηθά αξρεία παξάιιεια 

ή αλεμάξηεηα ησλ θαζνιηθψλ ησλ Μνλάδσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλαιπηηθή 
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παξαθνινχζεζε, είηε πξνο δηάθξηζε πιηθψλ πξννξηδνκέλσλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο,  είηε 

πξνο επηκεξηζκφ ηεο δηαρεηξηζηηθήο επζχλεο κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ δηαρεηξηζηψλ, είηε ε 

δέζκεπζε απνζεκάησλ εηδηθψλ Απνζεθψλ πιηθνχ είηε γηα εηδηθέο ππνρξεψζεηο ή 

δηθαηψκαηα ηεο Μνλάδαο. Σελ αλάγθε απηή θαιχπηνπλ νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί. 

ηε Μνλάδα ηεξνχληαη ηξεηο θαηεγνξίεο εηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ : 

 α. Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Γεζκεχζεσο Τιηθνχ 

 β. Δηδηθνί ινγαξηαζκνί Σάμεσο 

 γ. Δηδηθνί ινγαξηαζκνί Υξεσζηψλ - Πηζησηψλ  

Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Γεζκεχζεσο Τιηθνχ 

Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζπγθξνηνχληαη γηα λα δεζκεπηνχλ πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ή ζθνπνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε ζρέδηα ή ζε 

δηαηαγέο. Ζ δέζκεπζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη κε ηε κεηαθνξά απφ ην απφζεκα 

επρξήζησλ Γεληθνχ Λνγαξηαζκνχ πιηθνχ ζην απφζεκα ησλ Δηδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη 

αληίζηξνθα ε απνδέζκεπζή ηνπο. 

Ζ δέζκεπζε απνζέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο Υξενπίζησζεο 

σο εμήο:  

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη ρξεσζηηθή (Υ) γηα ηε ρξέσζε απνζέκαηνο 

ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ θαη πηζησηηθή (Π) γηα ηελ πίζησζε απνζέκαηνο ζε εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ. Οη ζρεηηθνί θψδηθεο αλαγλψξηζεο δνζνιεςηψλ  έρνπλ σο εμήο: 

  (1) ΝΔΑ Υξέσζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη πίζησζε Δπρξήζησλ 

ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ. 

(2) ΝΑΔ Πίζησζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη Υξέσζε 

Δπρξήζησλ ηνπ Γεληθνχ θαζνιηθνχ. 

 β. Ο θψδηθαο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε ην «Δ». 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο Γεληθήο Απνζήθεο Τιηθνχ θαη ν ρξενχκελνο ή πηζηνχκελνο Δηδηθφο 

Λνγαξηαζκφο κε ηνλ αληίζηνηρν θψδηθα γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε πξάμε.  

 δ. Οη θψδηθεο ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ απνλέκνληαη θαη θαηαρσξνχληαη 

ζηνλ Ζ/Τ απφ ην Β.Δ.Κ. κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπο.  

 ε. Γηα ηα απνζέκαηα ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ππφινγνο κπνξεί λα είλαη ν 

Γηαρεηξηζηήο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κεξίδα πιηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καζνιηθφ 

πιηθνχ ή άιινο ππφινγνο πνπ θαζνξίζηεθε κε δηαηαγή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 ζη. Οη δνζνιεςίεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζηα Γεληθά Καζνιηθά πιηθνχ, 

εκθαλίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ΚΖΓ ηα δε δηθαηνινγεηηθά δηαθηλνχληαη θαη ειέγρνληαη 

κε βάζε ηα ΔΓΓ ηεο θχξηαο Απνζήθεο. 

Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Σάμεσο 

Ζ παξαθνινχζεζε πιενλαζκάησλ ή ειιεηκκάησλ πιηθνχ δηαπηζησζέλησλ θαηά ηελ 

παξάδνζε Γεληθήο ή Μεξηθήο Απνζήθεο ή θαηά ηελ ελέξγεηα ηαθηηθήο ή εθηάθηνπ 

απνγξαθήο Γεληθήο ή Μεξηθήο Απνζήθεο πιηθνχ, κέρξη ηεο ηαθηνπνίεζεο ή 

κεηαβίβαζεο απηψλ ζην ΔΛΤΑ  πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο 

Υξενπίζησζεο. Οη θαηαρσξεκέλεο δηαθνξέο παξαθνινπζνχληαη κέρξη ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

νξηζηηθήο ηαθηνπνίεζήο ηνπο . 

Σαθηνπνίεζε Γηαθνξψλ Μεξηθήο Απνζήθεο 
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Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ (πιενλαζκάησλ-ειιεηκκάησλ) πνπ πξνθχπηνπλ κε 

ηελ απνγξαθή ή ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ Μεξηθήο Απνζήθεο, ή απφ ηελ απψιεηα ή 

θζνξά πιηθνχ  Μεξηθήο Απνζήθεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δαλεηζκφ, ή απφ άιιεο αηηίεο, 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο ρξεσπίζησζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:  

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη Υξεσζηηθή (Υ), φηαλ ρξεψλνληαη 

πιενλάζκαηα ή Πηζησηηθή (Π), φηαλ πηζηψλνληαη ειιείκκαηα ή πιηθά πνπ 

απσιέζζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ. Οη θψδηθεο αλαγλψξηζεο ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ  

έρνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε σο εμήο: 

  (1) NW0 -Υξέσζε Πιενλάζκαηνο Mεξηθήο Απνζήθεο. 

  (2) NAW  -Πίζησζε Eιιείκκαηνο Μεξηθήο Απνζήθεο ή πιηθνχ πνπ 

ράζεθε ή θαηαζηξάθεθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (πκςεθηζκφ κε ηπρφλ 

πιενλάζκαηα, κεηαβίβαζε ηεο δηαθνξάο (ρξέσζε) ζηε Γεληθή Απνζήθε γηα πεξαηηέξσ 

κεηαβίβαζε ζην ΔΛΤΑ ή γηα θαηαινγηζκφ ή γηα δηαγξαθή. 

 β. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “Q”. 

 γ. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνλ θψδηθα ηεο αξκφδηαο Μεξηθήο Απνζήθεο Τιηθνχ. 

Σαθηνπνίεζε Γηαθνξψλ Γεληθήο Απνζήθεο 

Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ (πιενλαζκάησλ-ειιεηκκάησλ) πνπ πξνθχπηνπλ κε 

ηελ απνγξαθή ή ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ηεο Γεληθήο Απνζήθεο ή απφ άιιε αηηία, 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο ρξενπίζησζεο, πνπ ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:  

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη Υξεσζηηθή (Υ), φηαλ ρξεψλνληαη 

πιενλάζκαηα ή Πηζησηηθή (Π), φηαλ πηζηψλνληαη ειιείκκαηα ή πιηθά πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ. Οη θψδηθεο αλαγλψξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δνζνιεςηψλ ραξαθηεξίδνληαη, 

αλάινγα: 

  (1) NA0 - Υξέσζε Πιενλάζκαηνο Δχρξεζηνπ Τιηθνχ Γεληθήο 

Απνζήθεο. Ο Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(2) NC0 - Υξέσζε Πιενλάζκαηνο Δπηζθεπαζίκνπ Τιηθνχ Γελ. 

Απνζήθεο. Ο Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(3) NF0 - Υξέσζε Πιενλάζκαηνο Άρξεζηνπ Τιηθνχ Γελ. 

Απνζήθεο. Ο Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(4) NE0 - Υξέσζε Πιενλάζκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Ο 

Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(5) Ν0Α - Πίζησζε Διιείκκαηνο Δπρξήζηνπ Τιηθνχ Γελ. 

Απνζήθεο. Ο Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(6) N0C - Πίζησζε Διιείκκαηνο Δπηζθεπαζίκνπ Τιηθνχ Γελ 

Απνζήθεο. Ο Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(7) N0F - Πίζησζε Διιείκκαηνο Αρξήζηνπ Τιηθνχ Γελ Απνζήθεο 

Αρξήζηνπ. Ο Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

(8) Ν0Δ - Πίζησζε Διιείκκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Ο 

Κψδηθαο εηδηθήο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. 

 β. ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξψλ ππνιφγσλ δηαρεηξηζηψλ θαηά ην έιιαηνλ 

(ειιείκκαηα) ην αξκφδην γξαθείν ινγηζηηθήο θαηαρσξεί ζηε Β.Π ηνπ ΖΤ δνζνιεςία 

ηεο κνξθήο NΔ0 γηα ρξέσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζε Δηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ επέρεη ζέζε 

ηνπ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΟΤ. Ο Κψδηθαο Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο 

ζπκπιεξψλεηαη κε “R”. Ο Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ ΚΣΜ 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Απνζήθεο Τιηθνχ. Ζ πίζησζε 

ηνπ ππφςε ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ζηηο αθφινπζεο  πεξηπηψζεηο: 
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(1) πκςεθηζκφ κε ηπρφλ πιενλάζκαηα κε δνζνιεςία NOE θαη 

Κψδηθα Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο  “U”. 

(2) Καηαινγηζηηθή πξάμε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ ππνιφγνπ 

δηαρεηξηζηή, κε δνζνιεςία NOE θαη Κψδηθα Δηδηθήο Λνγηζηηθήο Γηαδηθαζίαο “R”. 

 γ. Σν Βηβιίν Γηαθνξψλ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά. Ζ απεηθφληζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξαθψλ (ζηελ νζφλε ή ζε θαηάζηαζε) γίλεηαη κε εηδηθφ εξψηεκα 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα “Ε”. 

 δ. Οη θψδηθεο ησλ ππφςε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ (ειιείκκαηα) ησλ Γεληθψλ 

Απνζεθψλ είλαη πεληαςήθηνη, απνλέκνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ζ/Τ απφ ην Β.Δ.Κ. 

κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπο. Ζ δνκή ησλ θσδηθψλ ζρεκαηίδνληαη σο αθνινχζσο: 

  (1) Γχν πξψηεο ζέζεηο κε ηνλ ΚΣΜ Μνλάδαο (π.ρ γηα 110 ΠΜ κε ην 

„‟Α1‟‟). 

  (2) Οη επφκελεο δχν ζέζεηο κε ην ιεθηηθφ „‟WH‟‟ . 

  (3) Ζ ηειεπηαία ζέζε κε ηνλ θψδηθα ηεο επηκέξνπο Γεληθήο 

Απνζήθεο. (π.ρ. Απνζήθε Αεξνπνξηθνχ Τιηθνχ κε ην γξάκκα „‟Α‟‟). 

Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Υξεσζηψλ - Πηζησηψλ 

Ζ δηάζεζε πιηθψλ επί δαλεηζκφ πξνο δηάθνξεο Ξέλεο Αξρέο θαη νη αληίζηνηρεο 

παξαιαβέο πιηθψλ επί δαλεηζκφ απφ δηάθνξεο Ξέλεο Αξρέο παξαθνινπζνχληαη ζε 

μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ θαη ζπγθξνηνχλ ην θαζνιηθφ ησλ Υξεσζηψλ –Πηζησηψλ.  

Οη εγγξαθέο ζηνλ ινγαξηαζκφ απηφ ηεξνχληαη θαηά ρξεψζηε ή πηζησηή. Σα 

αληίηππα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δνζνιεςηψλ απηψλ ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαζνιηθνχ Υξεσζηψλ -Πηζησηψλ θαηά Υξεψζηε ή Πηζησηή. 

 α. Ζ δνζνιεςία ραξαθηεξίδεηαη ρξεσζηηθή (Υ) γηα ηε ρξέσζε απνζέκαηνο 

ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηάμεσο θαη πηζησηηθή (Π) γηα ηελ πίζησζε απνζέκαηνο ζηνλ 

ππφςε ινγαξηαζκφ. Οη ζρεηηθνί θψδηθεο αλαγλψξηζεο δνζνιεςηψλ έρνπλ σο εμήο: 

(1) NΔ0 -Υξέσζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πηζησηή επί δαλεηζκφ. 

(2) N0Δ -Πίζησζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ρξεψζηε επί δαλεηζκφ. 

(3) NW0 -Υξέσζε  Τπνινίπνπ Μεξηθήο Απνζήθεο 

(4) N0W -Πίζησζε Τπνινίπνπ Μεξηθήο Απνζήθεο 

(5) NA0 -Υξέσζε Τπνινίπνπ Δπρξήζησλ Γεληθήο Απνζήθεο 

(6) Ν0Α -Πίζησζε Τπνινίπνπ Δπρξήζησλ Γεληθήο Απνζήθεο 

(7) NC0 -Υξέσζε Τπνινίπνπ Δπηζθεπαζίκσλ Γεληθήο Απνζήθεο 

(8) N0C -Πίζησζε Τπνινίπνπ Δπηζθεπαζίκσλ Γεληθήο Απνζήθεο 

(9) NF0 -Υξέσζε Τπνινίπνπ Αρξήζησλ Γεληθήο Απνζήθεο 

(10) N0F -Πίζησζε Τπνινίπνπ Αρξήζησλ Γεληθήο Απνζήθεο 

 β. Ο θψδηθαο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε ην «Η». 

 γ. O ΚΣΜ ηνπ Αξηζκνχ Γηθαηνινγεηηθνχ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ηεο Γεληθήο Απνζήθεο Τιηθνχ θαη ζαλ Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο θαηαρσξείηαη ν θψδηθαο 

ηνπ ρξενχκελνπ ή πηζηνχκελνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

 δ. Οη θψδηθεο ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Υξεσζηψλ - Πηζησηψλ είλαη 

πεληαςήθηνη, απνλέκνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ζ/Τ απφ ην Β.Δ.Κ. κε ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπο. Ζ δνκή ησλ θσδηθψλ πεξηέρεη ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ηνλ θψδηθα ηεο 

Μνλάδαο θαη ζηηο επφκελεο ηξεηο έλαλ αχμνληα αξηζκφ κνλαδηθφ γηα ην ΖΤ. 

 ε Οη δνζνιεςίεο εηζαγσγήο πιηθνχ ζηε Μνλάδα ή επηζηξνθήο πιηθνχ ζηνλ 

έηεξν Κιάδν ή ζε ηξίηνπο γίλεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά εμσηεξηθψλ δνζνιεςηψλ ελψ νη 

δνζνιεςίεο εληφο ηεο Μνλάδαο γίλεηαη κε Δληνιή ρξενπηζηψζεσο. 
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10.     Γνζνιεςίεο αίηεζεο πιηθνύ από αλεθνδηαζηηθά θέληξα 

Οη αηηήζεηο πιηθνχ ησλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα απνζέκαηα ηεο Μνλάδαο δηαβηβάδνληαη σο έρνπλ ζην θεληξηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν αλαιακβάλεη, ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε αηηήζεηο πιηθνχ ηεο Μνλάδαο  

θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηα απνζέκαηα ηνπ Β.Δ.Κ.. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε πιηθνχ πξνο ην Αλεθνδηαζηηθφ Κέληξν γίλεηαη 

γηα λα θαιχςεη γεληθφηεξεο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο, φπσο πρ αίηεζε ηκαηηζκνχ γηα ην 

πξνζσπηθφ, αίηεζε πιηθψλ γηα εθαξκνγή ηξνπνπνηήζεσλ – βειηηψζεσλ, αίηεζε 

εληχπσλ, αίηεζε πγεηνλνκηθνχ – θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, αίηεζε πιηθψλ νξίνπ 

ιεηηνπξγίαο θιπ. 

Γηα ηα πιηθά ζπληήξεζεο ηεο Μνλάδαο (αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα ζπλεξγείσλ) 

πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ ηνπο ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα θαηαλάισζεο θαη θίλεζεο επηζθεπαζίκσλ, ν ππνινγηζκφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

γηα θάζε πιηθφ ζηάζκεο απνζέκαηνο θαη ηεο πνζφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλαπιήξσζή ηνπ γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Γηα λα δηεθπεξαησζεί ε αίηεζε ή άιιε δνζνιεςία πνπ εηζάγεη ε Μνλάδα ζην 

ζχζηεκα, πξέπεη λα ππάξρεη ζηε ΒΠ εγγξαθή γηα ηνλ αξηζκφ νλνκαζηηθνχ κε ηνλ νπνίν 

εηζάγεηαη ε δνζνιεςία. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε εγγξαθή ε 

δνζνιεςία απνξξίπηεηαη θαη δηαβηβάδεηαη ζηνλ Σεξκαηηθφ ζηαζκφ ηεο Μνλάδαο 

κήλπκα λα επαλέιζεη κε αίηεζε αλνίγκαηνο κεξίδαο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε 

πιηθνχ. 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα θαη θαηαρσξνχληαη ζηε 

Βάζε Πιεξνθνξηψλ Αηηήζεηο Τιηθνχ ηεο κνξθήο (θψδηθαο αλαγλσξίζεσο δνζνιεςίαο) 

σο θαησηέξσ:  

 α. S00 – Aίηεζε Τιηθνχ απφ Μεξηθή Απνζήθε γηα κεξίδα πιηθνχ 

πνπ ππάξρεη ζην Β.Δ.Κ.. 

 β. V00  – Aίηεζε Τιηθνχ Μνλάδαο γηα κεξίδα πιηθνχ πνπ ππάξρεη 

ζην Β.Δ.Κ.. 

 γ. V006 – Aίηεζε απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ απαηηήζεσλ γηα 

Αλαπιήξσζε απνζέκαηνο Μνλάδαο 

 δ. V008 –  Aίηεζε Τιηθνχ γηα ρνξήγεζε ή αθχξσζε (FILL OR 

KILL) θαη γηα ην νπνίν ππάξρεη κεξίδα ζην Β.Δ.Κ.. 

 ε. S0N, V0N– Αίηεζε Νένπ Τιηθνχ (αληίζηνηρα Μεξηθήο, Γεληθήο)γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη κεξίδα ζην Β.Δ.Κ.  

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αηηήζεσλ αλαιακβάλεη απηφκαηα ην ΖΤ λα 

ρνξεγήζεη ηα πιηθά απφ ηα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ΒΔΚ ή ζηα ΠΔΚ εθφζνλ δελ 

επηβάιιεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο αίηεζεο απφ ηνπο αξκνδίνπο managers ηνπ 

Β.Δ.Κ.. Οη δνζνιεςίεο κε ηηο νπνίεο ην ΖΤ θαη νη Managers ηνπ ΒΔΚ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

εθθξεκείο αηηήζεηο ησλ Μνλάδσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 α. "VOA" Υνξήγεζε εχρξεζηνπ πιηθνχ απφ ην Β.Δ.Κ.. 

 β. "VOB" Υνξήγεζε επηζεσξεζίκνπ πιηθνχ απφ ην ΒΔΚ ζε Μνλάδα. 

 γ. "VOC" Υνξήγεζε επηζθεπαζίκνπ πιηθνχ απφ ην Β.Δ.Κ. ζε Μνλάδα. 

 δ. "VOD" Υνξήγεζε εχρξεζηνπ πιηθνχ απφ ΠΔΚ. 

 ε. "VOE" Υνξήγεζε εχρξεζηνπ πιηθνχ απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ.  

 ζη "VOΟR" Υνξήγεζε εχρξεζηνπ πιηθνχ απηφκαηα απφ ην ΖΤ κε ηε 

δηαδηθαζία ΒΗΒΟ.  
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11.   Γηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ πιηθνύ κνλάδαο 

Σν γξαθείν Αηηήζεσλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ Τιηθνχ παξαιακβάλεη απφ ην Γξαθείν 

Αλαζεψξεζεο πλζέζεσλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ ή απφ ηα γξαθεία παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά δειηία, πνπ πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο 

αλαπιήξσζεο ησλ απνζεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ππνινγηζηεί απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα  

ή θαη απαηηήζεηο πιηθψλ πνπ θαιχπηνπλ γεληθέο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο θαη φρη αηηήζεηο 

ζπγθεθξηκέλεο Μεξηθήο Απνζήθεο θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε αηηήζεσλ.  

Οη αηηήζεηο πνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ Ζ/Τ (P.C) ηεο θάζε Μνλάδαο πξνυπνζέηεη 

απαξαίηεηα ηελ ζχλδεζε ηνπ Ζ/Τ (P.C) κε ην Κεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ ΒΔΚ. Καηά ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ θάζε 

πεδίνπ ηεο αίηεζεο ζε ζρέζε κε ηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ (Β.Π) θαη απνζηέιιεη ηελ ίδηα 

ζηηγκή ζην Ζ/Τ (P.C) ηεο Μνλάδαο κήλπκα γηα ηελ απνδνρή θαη θαηαρψξεζε ηεο 

αίηεζεο ή γηα ηελ απφξξηςή ηεο θαη ην ιφγν ηεο απφξξηςεο σο θαησηέξσ:  

 α. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ν αξκφδηνο manager ηνπ πιηθνχ 

εληνπίδεη ηελ αηηία απφ ηα ζρεηηθά κελχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηξνπνπνηεί αλάινγα ηα 

ζηνηρεία εηζφδνπ ηεο δνζνιεςίαο θαη θαηαρσξεί θαη πάιη ηελ αίηεζε ζην ζχζηεκα. 

Δηδηθφηεξα αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί, κε ηελ έλδεημε φηη: 

  (1) “Γελ ππάξρεη αληίζηνηρε κεξίδα ζην Β.Δ.Κ.», ειέγρεη πάιη ηελ 

νξζφηεηα ηνπ αξηζκνχ νλνκαζηηθνχ θαη εηζάγεη ζην ζχζηεκα «Αίηεζε Νένπ Τιηθνχ»  

  (2) Σν αηηνχκελν πιηθφ είλαη ειεγρφκελν απφ πξντζηάκελε αξρή  θαη 

πξέπεη λα δεηεζεί έγθξηζε απφ ηελ αξρή απηή, εθαξκφδεη ηελ εηδηθή δηαδηθαζία αίηεζεο 

πιηθνχ πνπ θαζνξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηαγέο (αίηεζε θαπζίκσλ, πιηθψλ εμνπιηζκνχ 

θιπ). 

  (3) Ο δεηνχκελνο αξηζκφο νλνκαζηηθνχ ή ε κνλάδα κέηξεζεο έρνπλ 

κεηαγξαθεί, ελεξγεί γηα ηε δηφξζσζε ηνπ αξηζκνχ νλνκαζηηθνχ ή θαη ηεο κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζρεηηθνχ κελχκαηνο θαη 

επαλεηζάγεη ηελ αίηεζε ζην ζχζηεκα.  

  (4) Γελ ππάξρεη κεξίδα ζηε Β.Π. ηνπ Β.Δ.Κ. γηα ην πιηθφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην πξφγξακκα ειέγρεη ην αξρείν κεηαγξαθέλησλ θαη αλ o αηηνχκελνο 

αξηζκφο νλνκαζηηθνχ έρεη κεηαγξαθεί, απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θαη πιεξνθνξεί κε 

κήλπκα ηε Μνλάδα λα επαλέιζεη κε ηνλ αξηζκφ νλνκαζηηθνχ πνπ ηζρχεη. Αλ δελ 

ππάξρεη κεηαγξαθή εηδνπνηεί ηε Μνλάδα λα επαλέιζεη κε αίηεζε εγγξαθήο λέαο 

κεξίδαο  

  (5) Ζ πνζφηεηα ηεο αίηεζεο βξέζεθε απφ ην ζχζηεκα ππεξβνιηθή ζε 

ζρέζε κε ηελ κε ηε θχζε, ηελ αμία θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ Β.Δ.Κ., ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο θαη ηε κεηψλεη αλ είλαη ππεξβνιηθή, ή επαλέξρεηαη 

δηαβηβάδνληαο πάιη ηελ αίηεζε κε ηνλ θψδηθα “J” ζην πεδίν θψδηθα εμαίξεζεο ηεο 

θφξκαο, γηα λα δειψζεη ζην ζχζηεκα φηη ε Μνλάδα θξίλεη ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα 

αλαγθαία, ψζηε λα γίλεη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο επηηειείο ηνπ 

Β.Δ.Κ.. 

  (6) Αίηεζε ειεγρφκελνπ απφ Κεληξηθή Τπεξεζία Τιηθνχ. Σν ζρεηηθφ 

κήλπκα πεξηέρεη ηελ Τπεξεζία πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ θαη ε Μνλάδα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη ηελ εηδηθή δηαδηθαζία αίηεζεο πνπ θαζνξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηαγέο 

(αίηεζε θαπζίκνπ, πιηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ).  

  (7) Ο θψδηθαο αλαγλψξηζεο ηεο δνζνιεςίαο ή άιινη θψδηθεο ή 

ζηνηρεία είλαη ιαλζαζκέλα, ελεξγεί γηα ηε δηφξζσζεο ηνπο θαη επαλεηζάγεη ηελ αίηεζε 

ζην ζχζηεκα. 

 β. ε πεξίπησζε Απνδνρήο θαη θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο. Σν ζχζηεκα 

δηαβηβάδεη ζηνλ Ζ/Τ (P.C) ηεο Μνλάδαο κήλπκα φηη ε αίηεζε θαηαρσξήζεθε. Γίλεη 
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φκσο, αλ απαηηείηαη, θαη νξηζκέλα άιια κελχκαηα νδεγηψλ ή πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο 

πιηθνχ (MANAGEMENT NOTICES: 

  (1) Γηα πιηθά πςεινχ θφζηνπο ππελζπκίδεη ζηε Μνλάδα λα 

απνζηείιεη ην πξνβιεπφκελν δειηίν, κε ην νπνίν δηθαηνινγεί ηελ αίηεζε ηνπ πιηθνχ. 

Παξάιιεια δίλεη κήλπκα ζην αξκφδην Σκήκα ηνπ Β.Δ.Κ. γηα λα αλακέλεη ηελ απνζηνιή 

ηνπ δειηίνπ θαη λα θάλεη νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο. 

  (2) Γηα θνηλέο αηηήζεηο δίλεη ηελ έλδεημε φηη θαηαρσξήζεθαλ ζηα 

νθεηιφκελα ηνπ Β.Δ.Κ.. ην ηέινο ηεο εκέξαο ην πξφγξακκα απαηηήζεσλ ηνπ Ζ.Τ. 

αλαιακβάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ απηψλ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, απφ ηα 

ππάξρνληα απνζέκαηα ησλ Β.Δ.Κ. ή ηελ παξακνλή ηνπο ζηα νθεηιφκελα κέρξη λα 

παξαιεθζεί πιηθφ απφ ηηο πεγέο εθνδηαζκνχ. 

  (3) Γηα επείγνπζεο αηηήζεηο δίλεη ηελ έλδεημε φηη θαηαρσξήζεθαλ ζηα 

νθεηιφκελα θαη ηαπηφρξνλα εθδίδεη θαηάζηαζε δηνίθεζεο πιηθνχ, ε νπνία δηαβηβάδεηαη 

ζην αξκφδην Σκήκα Β.Δ.Κ., γηα λα δηεξεπλήζεη ηελ δπλαηφηαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αηηήζεσλ απφ ηα απνζέκαηα ησλ Β.Δ.Κ. ή κε αλαθαηαλνκή απφ απνζέκαηα ησλ 

Μνλάδσλ.  

  (4) Γηα επείγνπζεο αηηήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ αλσηέξα 

πεξίπησζε δίλεη κήλπκα φηη ε αίηεζε ηθαλνπνηήζεθε απφ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα. 

  (5) Γηα νξηζκέλεο αηηήζεηο δίλεη κήλπκα γηα ηε δηαβίβαζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο,  

 γ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ιάζνπο ζε αίηεζε πνπ θαηαρσξήζεθε, 

ελεξγεί άκεζα γηα ηελ αθχξσζή ηεο, δηαβηβάδνληαο δνζνιεςία ζην ΖΤ. 

Γηαδηθαζία Αίηεζεο Νέσλ Τιηθψλ απφ Μνλάδεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε πιηθνχ δελ αλαθέξεηαη ζε πιηθφ πνπ ππάξρεη 

αληίζηνηρε εγγξαθή κεξίδαο πιηθνχ ζην Β.Δ.Κ. ην αξκφδην γξαθείν Αηηήζεσλ ελεξγεί 

σο αθνινχζσο : 

 α. Αλ ε δνζνιεςία είλαη αίηεζε Μεξηθήο Απνζήθεο, εηζάγεη δνζνιεςία ηεο 

κνξθήο ''S0Ν''. 

 β. Αλ ε δνζνιεςία είλαη αίηεζε Μνλάδαο εηζάγεη δνζνιεςία ηεο κνξθήο 

''V0Ν''.  

Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα απαηηείηαη ε δηαβίβαζε ηξηψλ δνζνιεςηψλ. Ζ 

πξψηε (S0N1 ή V0N1) πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αηηήζεσο πιηθνχ, ε δεχηεξε 

(V0N2) πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ θψδηθα θαηαζθεπήο θαη 

ε ηξίηε (V0N3) πεξηέρεη ηα ζηνηρεία Σερληθήο νδεγίαο θαη παξαηεξήζεηο. Οη ηξεηο απηέο 

εγγξαθέο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ δηθαηνινγεηηθνχ Μνλάδαο (Αλακελφκελν) θαη έλα 

αχμνληα αξηζκφ ζπλέρεηαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή θάζε εγγξαθήο θαη ηε ζεηξά 

εηζφδνπ ηεο ζην ζχζηεκα.  

Σν Β.Δ.Κ. ειέγρεη ηα παξερφκελα ζηνηρεία θαη αλνίγεη λέα κεξίδα ζηε Β.Π. ηνπ 

ΖΤ ηνπ Β.Δ.Κ. θαη ηεο Μνλάδαο εηζάγνληαο απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ηνπ δνζνιεςίεο ηεο 

κνξθήο ''Β02'' θαη ''Β03'' θαη δεκηνπξγψληαο γηα ηε Μνλάδα εγγξαθέο Οθεηινκέλσλ 

Β.Δ.Κ. - Αλακελφκελσλ Μνλάδαο'  θαη Οθεηινκέλσλ ζε Μεξηθέο Απνζήθεο  εάλ ε 

αίηεζε είλαη ''S0Ν''.  

Σν αξκφδην γξαθείν Αηηήζεσλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηελ έθδνζε 

Καηάζηαζεο Αηηήζεσλ λένπ πιηθνχ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππφςε αηηήζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο Managers πιηθνχ ηνπ Β.Δ.Κ.. 
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Αθχξσζε Αίηεζεο Τιηθνχ 

Μεηά ηε δηαβίβαζε ηεο αίηεζεο Μνλάδαο (Αλακελφκελν), είλαη δπλαηφ λα 

απαηηεζεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (θάιπςε ηεο αλάγθεο κε άιιν ηξφπν, απνκάθξπλζε 

απφ ηε Μνλάδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα ην νπνίν δεηήζεθε ην πιηθφ θιπ) ε αθχξσζε 

ηεο αίηεζεο πιηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην Γξαθείν Αηηήζεσλ Τιηθνχ κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Λνγηζηεξίνπ ζπκπιεξψλεη ηνλ αλάινγν θψδηθα ηεο αηηίαο 

αθχξσζεο ηεο αίηεζεο πιηθνχ ζηε θφξκα ηεο δνζνιεςίαο„’V02’‟ θαη θαηαρσξεί ηε 

δνζνιεςία. 

Δπίζεο είλαη δπλαηή ε αθχξσζε αηηήζεσλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζηα νθεηιφκελα ηεο Μνλάδαο. Ζ αθχξσζε απηή, δνζνιεςία ηεο 

κνξθήο ''SO2'', πξνθαιεί θαη ηελ αθχξσζε ησλ αληίζηνηρσλ νθεηινκέλσλ θαη 

αλακελφκελσλ ηεο Μνλάδαο θαη ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ Β.Δ.Κ. . 

Γηα ηελ αθχξσζε ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ λένπ πιηθνχ ηεο Μνλάδαο εηζάγεηαη 

δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟VOND‟‟. Ζ δνζνιεςία απηή δηαγξάθεη ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο 

ηεο Μνλάδαο, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηα αλακελφκελα ηεο Μνλάδαο θαη ζηα 

νθεηιφκελα ηνπ Β.Δ.Κ.. 

Σν αξκφδην γξαθείν Αηηήζεσλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηελ έθδνζε 

Καηάζηαζεο ησλ Αθπξσκέλσλ αηηήζεσλ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο αθπξψζεηο αηηήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο Managers πιηθνχ ηνπ Β.Δ.Κ. . 

12.  Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ αίηεζεο πιηθνύ 

Μεηά ηε δηαβίβαζε ηεο αίηεζεο Μνλάδαο (Αλακελφκελν), είλαη δπλαηφ λα 

απαηηεζεί ε ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο, φπσο ηνπ Δηδηθνχ Κψδηθα Αίηεζεο 

(ΔΚΑ) ή θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή θαη ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην Γξαθείν Αηηήζεσλ θαηαρσξεί δνζνιεςία 

ηεο κνξθήο „‟VST1‟‟  

Γηα ηε ζσζηή κεραλνγξαθηθή ελεκέξσζε ησλ Φχιισλ κεηαβνιήο απνγξαθψλ 

(ΦΜΑ) ησλ ζπγθξνηεκάησλ, ζε πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο αίηεζεο απφ έλα ηχπν 

ζπγθξνηήκαηνο ζε έλα άιιν  (κε δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟VST1‟‟), ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο Μνλάδαο, εθφζνλ ν ρξήζηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε έρεη επηζηξέςεη ην 

επηζθεπάζηκν πιηθφ (δει. αίηεζε κε θψδηθα πιεξνθνξίαο AD=‟‟2K‟‟), κεξηκλνχλ γηα 

ηελ θαηαρψξεζε θαη ησλ θαησηέξσ δνζνιεςηψλ:  

 α. Πξφηαζε επηζηξνθήο πιηθνχ ζηε Γεληθή Απνζήθε θαη δνζνιεςία ηεο 

κνξθήο „‟SAΜ‟‟ (επηζηξνθή πιηθνχ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν 

κεηαθέξεηαη ε εθθξεκνχζα αίηεζε). 

 β. Γνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟SΜΑ‟‟ (ρνξήγεζε πιηθνχ ζηελ απνγξαθή ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο γηα ην νπνίν δελ πθίζηαηαη πιένλ αίηεζε (ιφγσ κεηαθνξάο ηεο ζε άιιν 

ζπγθξφηεκα)). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε δελ 

έρεη επηζηξέςεη ην επηζθεπάζηκν πιηθφ (δει. αίηεζε κε θψδηθα πιεξνθνξίαο 

AD=‟‟2Μ‟‟), ζα κεξηκλάηε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηνλ κεξηθφ 

Γηαρεηξηζηή αληίζηνηρα, ε θαηαρψξεζε ηεο δνζνιεςίαο ‟‟ VST1‟‟ γηα ηε κεηαθνξά 

αίηεζεο απφ ην έλα ηχπν ζπγθξνηήκαηνο ζην άιιν θαη ε επηζηξνθή ηνπ επηζθεπάζηκνπ 

απφ ηνλ ρξήζηε έλαληη ηεο αίηεζεο πνπ εθθξεκεί. 

Δπίζεο θαη κφλν γηα αηηήζεηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί 

δηαθίλεζε Δπηζθεπάζηκνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηνλ θψδηθα πιεξνθνξίαο απφ "2Δ" ζε 

"5Κ" ή "5L". 
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13.  Δπίζπεπζε αίηεζεο 

Καηφπηλ ηεο δηαβίβαζεο ηεο αίηεζεο Μνλάδαο (Αλακελφκελν), είλαη δπλαηφ λα 

απαηηεζεί ε εθδήισζε επηζπεπζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αίηεζεο ή ηελ 

απφθηεζε ηνπ πιηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην αξκφδην γξαθείν Αηηήζεσλ ηνπ 

Λνγηζηεξίνπ θαηαρσξεί δνζνιεςία ηεο κνξθήο ‟VST3‟. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θψδηθα πιεξνθνξίαο ζπκπιεξψλεη αλάινγα ηα θαησηέξσ: 

 α. ΤΑ : Όηαλ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αίηεζε 

 β. ΤΒ : Όηαλ έρεη ηθαλνπνηεζεί ε αίηεζε ρσξίο λα παξαιεθζνχλ πιηθά. 
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Κεθάιαην 5 

 
πλζέζεηο – Απαηηήζεηο Αλαπιήξσζεο Απνζεκάησλ Μνλάδσλ 

Ο ππνινγηζκφο γηα ηελ αλαπιήξσζε απνζεκάησλ Μνλάδσλ γίλεηαη απηφκαηα απφ 

ην ΖΤ θάζε θνξά πνπ ζα θηλεζεί ε αληίζηνηρε κεξίδα πιηθνχ ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ην ηξίκελν.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα πιηθά πνπ είλαη πιήξσο ελαιιαθηά κεηαμχ ηνπο, ην ΖΤ 

αζξνίδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ κεξίδσλ πιηθνχ θαη  δηακνξθψλεη ηελ 

απαίηεζε πνπ πξέπεη λα αηηεζεί ζην πξνηηκψκελν πιηθφ (MASTER). Γηα ηα 

ππνθαηάζηαηα πιηθά (SUBSTITUTES) κηαο νκάδαο ελαιιαθηηθφηεηαο ην ΖΤ 

ππνινγίδεη ζπλζέζεηο θαη δηακνξθψλεη απαηηήζεηο ρσξηζηά γηα θάζε κεξίδα πιηθνχ. 

Γηα ηα πιηθά πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο ν ππνινγηζκφο ηνπ 

Αλψηαηνπ Οξίνπ Απνζέκαηνο (ΑΟΑ) θαη ε έθδνζε αηηήζεσλ γηα ηελ αλαπιήξσζή ηνπ 

ή γηα ηελ θάιπςε άιισλ αλαγθψλ γίλεηαη απφ ηε Μνλάδα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξνβεί ην ΖΤ απηφκαηα ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο απνζέκαηνο (Αλψηαηνπ Οξίνπ Απνζέκαηνο) ηεο Μνλάδαο είλαη 

λα ζπληξέρνπλ ηα αθφινπζα: 

 α. Tα πιηθά είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξφλν, ψζηε λα έρνπλ δηακνξθσζεί ηα απαξαίηεηα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαηαλάισζεο, θίλεζεο επηζθεπαζίκσλ θιπ. 

 β. Δίλαη πιηθά ζπληήξεζεο, δειαδή αληαιιαθηηθά ζπγθξνηεκάησλ ή 

αλαιψζηκα πιηθά ζπλεξγείσλ. 

Ζ απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ απφ ην ΖΤ γίλεηαη θάζε θνξά πνπ ζα 

θηλεζνχλ κε νπνηαδήπνηε δνζνιεςία. Δάλ νξηζκέλεο κεξίδεο δελ παξνπζηάδνπλ 

δνζνιεςηαθή θίλεζε ζηε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ επηιέγνληαη απηφκαηα κε εηδηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΖΤ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη 

δπλακηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ κεξίδσλ πιηθνχ κε ηε ζπλερή δηακφξθσζε πιήξσο 

ελεκεξσκέλσλ απαηηήζεσλ, ηνλ εληνπηζκφ αηηήζεσλ πιηθνχ πνπ πξέπεη λα αθπξσζνχλ 

θαη πιενλαδφλησλ πιηθψλ δηαζέζηκσλ γηα αλαθαηαλνκή. 

Ζ κεηαγξαθή ησλ κεξίδσλ πιηθνχ ζε άιια ζηνηρεία νλνκαζηηθνχ θαη ε κεηαβνιή 

ηεο ζχλδεζεο ελαιιαθηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ (ζχλδεζε- απνζχλδεζε πιηθνχ ζε νκάδα ή 

δηάζπαζε νκάδαο) έρεη σο ζπλέπεηα λα δηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ην ΖΤ νη ήδε 

δηακνξθσκέλεο ζπλζέζεηο – απαηηήζεηο θαη λα θαηαρσξνχληαη λέεο ζην αξρείν 

απαηηήζεσλ ηεο Βάζεο Πιεξνθνξηψλ. 

Δίλαη δπλαηφ ζε νξηζκέλεο κεξίδεο πιηθνχ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηε Μνλάδα κε 

εηδηθή ζχλζεζε αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη (π.ρ. πιηθά λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, 

κεξίδεο θαηαξγνχκελσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θιπ). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ΑΟΑ θαη ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηδηθήο 

ζχλζεζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζρεηηθψλ κεξίδσλ. 

Σχπνο Τπνινγηζκνχ Αλαπιήξσζεο Απνζεκάησλ Μνλάδσλ 

O ηχπνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο πξνο παξαγγειία 

(Πππ) είλαη ν εμήο : 

Πππ  =  Απαηηήζεηο  -  Απνζεκαηηθή Καηάζηαζε 

φπνπ  
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Απαηηήζεηο  =  Οθεηιφκελα + Αλψηαην Όξην Απνζέκαηνο ή Δηδηθή χλζεζε θαη 

  

Απνζεκαηηθή Καηάζηαζε  = Απνζέκαηα + Αλακελφκελα  

 

Αλάιπζε ηνηρείσλ Τπνινγηζκνχ Πνζφηεηαο πξνο Παξαγγειία 

Αλαιπηηθφηεξα νη Απαηηήζεηο απαξηίδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηε Β.Π ηνπ ΖΤ 

σο θαησηέξσ: 

 α. Οθεηιφκελα  

  (1) Δγγξαθέο κε θψδηθα ηχπνπ εγγξαθήο „‟Ο‟‟ (ΣΟD=Ο).  

Οη ππφςε εγγξαθέο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ 

Μεξηθψλ  δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο „‟SOO‟‟ . Γηαγξάθνληαη κε ηηο ρνξεγήζεηο πιηθψλ 

απφ ηε Γεληθή πξνο ηηο Μεξηθέο δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο „‟SWA‟‟, „‟S0A‟‟, „‟SMA‟‟ ή κε 

ηελ αθχξσζε ηεο αίηεζεο δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο „‟SO2‟‟ ή „‟V02‟‟.  

  (2) Δγγξαθέο κε θψδηθα ηχπνπ εγγξαθήο „‟Δ‟‟ (ΣΟD = Δ) κε 

ελδείθηε θξηζηκφηεηαο πιηθνχ „‟1‟‟ (CRIT =1). Οη ππφςε εγγξαθέο δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηελ θαηαρψξεζε ησλ εληνιψλ αλαθαηαλνκήο απφ Β.Δ.Κ. δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο 

„‟ΥOO‟‟. Γηαγξάθνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εληνιήο αλαθαηαλνκήο απφ ηε Μνλάδα 

δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟ΥΣΑ‟‟ ή κε ηελ άξλεζε εληνιήο αλαθαηαλνκήο δνζνιεςία ηεο 

κνξθήο „‟ΥΟR‟‟. 

 β. Αλψηαην Όξην Απνζέκαηνο (ΑΟΑ) πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην ΖΤ 

απηφκαηα θαη ζχκθσλα κε ην άζξνηζκα ηεο ηεξεηέαο ζηάζκεο απνζέκαηνο θαη ηνπ 

απνζέκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν ξνήο αλεθνδηαζκνχ. εκαληηθφο ζπληειεζηήο 

πνπ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΟΑ είλαη ε θαηαλάισζε. Ζ θαηαλάισζε 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δνζνιεςίεο σο θαησηέξσ : 

  (1) Γηα αλαιψζηκα πιηθά (ρξενχκελα ή κε)  

(α) Απμάλεηαη  

  Με ηελ επαλαιακβαλφκελε αίηεζε (R). 

 Με ηελ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε απεπζείαο απφ ππάξρνληα 

απνζέκαηα Γεληθψλ Απνζεθψλ (ρσξίο λα πξνεγεζεί αίηεζε πιηθνχ πξνο Αλεθνδηαζηηθφ 

Κέληξν δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟SOO‟‟). 

(β) Μεηψλεηαη  

  Με ηελ επηζηξνθή επρξήζησλ απφ Μεξηθέο Απνζήθεο κε θψδηθα 

επηζηξνθήο „‟U‟‟. 

  Με ηελ αθχξσζε επαλαιακβαλφκελσλ αηηήζεσλ. 

  Με ηελ αληηινγηζηηθή ελέξγεηα ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ρνξεγήζεσλ. 

  (2) Γηα πιηθά θχθινπ επηζθεπήο  

(α) Απμάλεηαη 

  Με ηελ επηζηξνθή πιηθψλ θχθινπ επηζθεπήο (άρξεζηα, επηζθεπάζηκα). 

  Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θχθινπ επηζθεπήο ζηα ζπλεξγεία ηεο 

Μνλάδαο (δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟BUR‟‟ κε θψδηθα πιεξνθνξίαο „‟EN‟‟). 

 3/ Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θχθινπ επηζθεπήο πνπ δηαθηλήζεθαλ ζηα 

Δξγνζηάζηα (δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟BU6‟‟ κε θψδηθα πνηνηηθήο 

θαηάζηαζεο „‟Α‟‟ (εχρξεζην). 

(β) Μεηψλεηαη  
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Με ηελ αληηινγηζηηθή ελέξγεηα ηεο επηζηξνθήο πιηθψλ θχθινπ επηζθεπήο 

(άρξεζηα, επηζθεπάζηκα). 

  (3) Γηα φιεο ηηο κεξίδεο πιηθνχ έρεη δπλαηφηεηα ν αμηνινγεηήο 

(manager) εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ε δηακνξθνχκελε πνζφηεηα είλαη πςειφηεξε ηεο 

απαηηνχκελεο λα κεηψζεη δπλακηθά ηελ θαηαλάισζε κε δνζνιεςία ηεο κνξθήο 

„‟BU7‟‟.  

 γ. Δηδηθή χλζεζε 

  (1) Όηαλ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πείξα θαηαλάισζεο ή 

ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη δηακφξθσζεο απνζέκαηνο ζηηο Μνλάδεο θαζνξίδνληαη γηα 

νξηζκέλα πιηθά εηδηθέο ζπλζέζεηο. Όηαλ θαζνξηζηεί εηδηθή ζχλζεζε ην ΑΟΑ 

δηαθνξνπνηείηαη σο εμήο: 

 Διάρηζηε εηδηθή ζχλζεζε (ελδείθηεο εηδηθήο χλζεζεο „‟Α‟‟,‟‟Β‟‟,‟‟C‟‟). 

Αλ ην ΑΟΑ είλαη κηθξφηεξν ηεο ειάρηζηεο Δηδηθήο ζχλζεζεο σο ΑΟΑ ηίζεηαη ε εηδηθή 

ζχλζεζε δηαθνξεηηθά ιακβάλεηαη ππφςε ην ΑΟΑ. 

 Μέγηζηε εηδηθή ζχλζεζε (ελδείθηεο εηδηθήο ζχλζεζεο „‟D‟‟). Αλ ην ΑΟΑ 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε κέγηζηε Δηδηθή ζχλζεζε σο ΑΟΑ ηίζεηαη ε εηδηθή ζχλζεζε 

δηαθνξεηηθά ιακβάλεηαη ππφςε ην ΑΟΑ. 

 Πξνζζεηηθή εηδηθή ζχλζεζε (ελδείθηεο εηδηθήο ζχλζεζεο „‟G‟‟). Σν 

άζξνηζκα ηεο εηδηθήο ζχλζεζεο θαη ηνπ ΑΟΑ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

θαηαλάισζεο απνηειεί ην ΑΟΑ πνπ ππνινγίδεη ην ΖΤ. 

 ηαζεξή εηδηθή ζχλζεζε (ελδείθηεο εηδηθήο ζχλζεζεο. „‟E‟‟). Χο ΑΟΑ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζηαζεξή εηδηθή ζχλζεζε. 

  (2) Ζ θαηαρψξεζε ή δηαγξαθή εηδηθήο ζχλζεζεο ζην ΖΤ γίλεηαη κε 

δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟BU4‟‟. Ζ ειάρηζηε εηδηθή ζχλζεζε (ελδείθηεο εηδηθήο 

ζχλζεζεο „‟Α‟‟ θαη „Β‟‟) δηαγξάθεηαη απηφκαηα απφ ην Β.Δ.Κ. κε ηελ παξέιεπζε ελφο 

έηνπο απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε Απνζεκαηηθή Καηάζηαζε απαξηίδεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ζηε Β.Π 

ηνπ ΖΤ, απφ ηα : 

 α. Απνζέκαηα εχρξεζησλ επηζεσξήζηκσλ θαη επηζθεπαζίκσλ ζηηο Γεληθέο 

Απνζήθεο θαζψο θαη απνζέκαηα ζηηο Μεξηθέο Απνζήθεο. 

 β. Αλακελφκελα πνπ εθθξεκνχλ θαη δελ έρνπλ αθφκε παξαιεθζεί 

.Δγγξαθέο κε θψδηθα ηχπνπ εγγξαθήο „‟Η‟‟ (ΣΟD = Η). Οη ππφςε εγγξαθέο 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ Μεξηθψλ ή Γεληθψλ 

αληίζηνηρα, δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο „‟SOO‟‟ ή ‟‟ VOO‟‟ ή ησλ αηηήζεσλ αλαπιήξσζεο 

απνζέκαηνο Μνλάδαο δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο‟‟ VOO6‟‟. Γηαγξάθνληαη κε δνζνιεςίεο 

ηεο κνξθήο „‟SO2‟‟ ή ‟‟ VO2‟‟. Παχνπλ λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ ηθαλνπνηεζεί ε 

αίηεζε θαη θαηαρσξεζεί δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟ΥΑΚ‟‟ (παξαιαβή πιηθψλ απφ 

Αλεθνδηαζηηθφ Κέληξν). 

 

Γηαδηθαζία Απηφκαηεο Αλαπιήξσζεο Απνζεκάησλ Μνλάδσλ 

Καζεκεξηλά, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηέινπο εκέξαο, εθδίδεηαη απφ ην 

ΖΤ κεραλνγξαθηθή θαηάζηαζε Γηνίθεζεο Απαηηήζεσλ Αλαπιήξσζεο Απνζεκάησλ 

θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ, πνπ πεξηέρεη ηηο κεξίδεο πιηθνχ πνπ ην ΖΤ ππνιφγηζε φηη 

απαηηείηαη αλαπιήξσζε απνζέκαηνο Μνλάδαο. Ζ κεραλνγξαθηθή θαηάζηαζε πεξηέρεη 

αλαιπηηθά, ηα απνζεκαηηθά, εθνδηαζηηθά θαη ζηνηρεία δηνίθεζεο ησλ ππφςε κεξίδσλ 

πιηθνχ πνπ επεξέαζαλ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ, ψζηε νη αμηνινγεηέο 

λα έρνπλ πιήξε εηθφλα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεξίδσλ πιηθνχ.  
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Ζ ππφςε θαηάζηαζε πξνσζείηαη ζηνλ αξκφδην αμηνινγεηή ηνπ γξαθείνπ 

Απαηηήζεσλ πνπ πξνβαίλεη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο Πνζφηεηαο πξνο παξαγγειία (Πππ) 

πνπ εμέδσζε ην ΖΤ γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο Μνλάδαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε θαη ζπκβνπιεπφκελν 

αληίζηνηρα ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία εξσηεκάησλ ζηε Β.Π πνπ απεηθνλίδνπλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη θαηαρσξεκέλεο εθείλε ηελ ζηηγκή ζηε Β.Π.  

Όηαλ δελ ζπκθσλεί κε ηελ πνζφηεηα ηεο αίηεζεο αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ πνπ 

ππνιφγηζε ην ΖΤ δηεξεπλά θαηάιιεια ηα ζηνηρεία ηεο κεξίδαο θαη πξνβαίλεη αλάινγα 

ζηηο αθφινπζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο: 

 α. Καηαρσξεί δνζνιεςίεο “ V02” ή „‟S02‟‟  γηα ηελ Αθχξσζε 

Δθθξεκνπζψλ Αηηήζεσλ Μνλάδαο ή Μεξηθψλ Απνζεθψλ.  

 β. Καηαρσξεί δνζνιεςία “ΥΟR” γηα ηελ άξλεζε εληνιήο αλαθαηαλνκήο ή 

ρνξήγεζεο ηνπ πιηθνχ ζε εθηέιεζε εληνιήο αλαθαηαλνκήο. 

 γ. Αληηινγίδεη ηηο δνζνιεςίεο γηα ηηο νπνίεο εθ παξαδξνκήο θαηαρσξήζεθε 

ιαλζαζκέλνο Κψδηθαο Δίδνπο Αίηεζεο- Υνξήγεζεο (I, N, R) πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

λα δηαθνξνπνηεζεί ιαλζαζκέλα ην ΑΟΑ ηεο βαζηθήο κεξίδαο θαη επαλαδηαβηβάδεη ηελ 

δνζνιεςία κε ηνλ θαηάιιειν θψδηθα Δίδνπο Αίηεζεο- Υνξήγεζεο ή  

 δ. Καηαρσξεί δνζνιεςία “BU7” γηα ηε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ 

θαηαλάισζεο πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε πεξίπησζε φκσο πνπ ε δηακνξθνχκελε 

πνζφηεηα είλαη πςειφηεξε ηεο απαηηνχκελεο. 

 ε. Καηαρσξεί δνζνιεςία “BU4” γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ή απνραξαθηεξηζκφ 

ηεο κεξίδαο πιηθνχ κε Δηδηθή χλζεζε. 

 ζη. Καηαρσξεί αληίζηνηρα δνζνιεςίεο „‟BUR‟‟ ή “BU6” γηα ηελ ελεκέξσζε 

ηεο ΒΠ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Δπηζθεπαζίκσλ Τιηθψλ ζηα ζπλεξγεία ή ζηα 

Δξγνζηάζηα ηεο ΠΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνζφηεηα πξνο 

παξαγγειία ηελ επνκέλε εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΟΑ, πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζεκεξηλά, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο κεηά ην 

θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο ηεο Β.Π απφ δνζνιεςίεο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Πνζφηεηα πξνο παξαγγειία (Πππ) ζπκθσλεί κε ηελ 

πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα αηηεζεί ζην Αλεθνδηαζηηθφ Κέληξν, πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε δνζνιεςίαο αίηεζεο πιηθνχ (V006) ζην ΖΤ ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζπκπιήξσζε ηδηαίηεξσλ παξαζηαηηθψλ. 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δνζνιεςηψλ αλαπιήξσζεο 

απνζεκάησλ κηαο κεξίδαο πιηθνχ ζηε Β.Π είλαη, ν Κψδηθαο Μνλάδαο, ν Αξηζκφο 

Ολνκαζηηθνχ, ε Μνλάδα Μέηξεζεο θαη ε Πνζφηεηα. Ο αξηζκφο δηθαηνινγεηηθνχ, ν 

θψδηθαο είδνπο αίηεζεο, ν εηδηθφο θψδηθαο αίηεζεο θαη ε πξνηεξαηφηεηα 

ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ΖΤ. 

Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο δνζνιεςίαο ην ΖΤ δίδεη κήλπκα : “M00230” 

ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΘΖΚΔ Δ ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΞΑΓΧΓΔ.  ------------. 

Αλ ε πνζφηεηα ηεο δνζνιεςίαο δηαθέξεη απφ απηή πνπ έρεη ήδε δηακνξθψζεη ην 

ΖΤ, ηφηε ε δνζνιεςία θαηαρσξείηαη θαη δίδεη κήλπκα: “Μ00207 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΖΤ-

------ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΜΟΝΑΓΑ------- ΚΑΣΑΥΧΡΖΘΖΚΑΝ-----“.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αίηεζε θαηαρσξήζεθε ζηε Β.Π κε ζπκπιήξσζε ηνπ 

κελχκαηνο «Μ00207» σο εμήο: 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΖΤ---------.Αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη 

δηακνξθψζεη ην ΖΤ ζηε ζπγθεθξηκέλε κεξίδα πιηθνχ θαηά ην ρξφλν ηεο δηαβίβαζεο 
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ηεο δνζνιεςίαο. 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΜΟΝΑΓΑ--------. πκπιεξψλεηαη κε ηελ πνζφηεηα πνπ 

πιεθηξνιφγεζε ν Υεηξηζηήο ηνπ Σ.. 

ΚΑΣΑΥΧΡΖΘΖΚΑΝ----------. Αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηεο δνζνιεςίαο πνπ 

έθαλε απνδεθηή ην ΖΤ. 

Όηαλ ε δνζνιεςία (V006) θαηαρσξεζεί ζηε Β.Π, ηφηε ηα ΖΤ δηαγξάθεη ηηο 

απαηηήζεηο πνπ είρε δηακνξθψζεη θαη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΟΑ, πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζεκεξηλά, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο, ε κεξίδα πιηθνχ 

επαλεμεηάδεηαη απφ ην ΖΤ κε ηα λεφηεξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαη δεκηνπξγεί αλ 

απαηηείηαη λέεο απαηηήζεηο. 

ε πεξίπησζε θαηαρψξεζεο ιαλζαζκέλεο αίηεζεο πιηθνχ δηαβηβάδεη δνζνιεςία 

αθχξσζεο ηεο αίηεζεο (V02). Ζ επαλαδηαβίβαζε ηεο δνζνιεςίαο (V006) κε νξζά 

ζηνηρεία πξέπεη λα γίλεη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΟΑ. (δει. ηελ επνκέλε εκέξα). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα φζεο κεξίδεο πιηθνχ πνπ δελ  ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία 

απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ απαηηήζεσλ ην γξαθείν ζπλζέζεσλ ζα ζπλερίζεη λα ππνινγίδεη 

ην ΑΟΑ . Δηδηθέο πλζέζεηο 

ε νξηζκέλεο κεξίδεο είλαη δπλαηφ νη Μνλάδεο λα θαζνξίδνπλ εηδηθέο ζπλζέζεηο. Οη 

κεξίδεο πνπ ελεκεξψλνληαη κε εηδηθή ζχλζεζε απνηεινχλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία θαη 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ επηδηψμεσλ πνπ 

απνβιέπεη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ή απνραξαθηεξηζκφο ησλ κεξίδσλ κε εηδηθή ζχλζεζε (ειάρηζηε, 

κέγηζηε, ζηαζεξή, πξνζζεηηθή) γίλεηαη κε δνζνιεςία ηεο κνξθήο “BU4”. 
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Κεθάιαην 6 

 
Δμσηεξηθέο Γνζνιεςίεο Μνλάδαο 

1. Γεληθά παξαζηαηηθά εμσηεξηθώλ δνζνιεςηώλ 

Ζ Μνλάδα παξαιακβάλεη πιηθά πνπ πξνέξρνληαη: 

 α. Απφ ηα Αλεθνδηαζηηθά θέληξα (Β.Δ.Κ. - ΠΔΚ) ζε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αηηήζεσλ ηεο ή κεηά απφ απηεπάγγειηε ρνξήγεζε. 

 β. Απφ ηα επηζθεπαζηηθά θέληξα εζσηεξηθνχ κεηά απφ ηελ αμηνπνίεζε 

επηζθεπαζίκσλ πιηθψλ ηεο. 

 γ. Απφ ηηο Μνλάδεο ηεο ΠΑ. 

 δ. Απφ Δκπνξηθέο πεγέο βάζεη ησλ εληνιψλ αγνξάο πιηθνχ ηεο Μνλάδαο. 

 ε. Απφ Ξέλεο αξρέο 

Οη αλσηέξσ δνζνιεςίεο θαζψο θαη νη δνζνιεςίεο ηαθηνπνίεζεο ησλ δηαθνξψλ 

πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απνηεινχλ ηηο εμσηεξηθέο 

δνζνιεςίεο ηεο Μνλάδαο.  

Με ην Π..  πξνζαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο κεραλνγξάθεζεο κε βαζηθφ ζηφρν: 

 α. Να θαηαρσξνχληαη ζην ΖΤ φιεο νη δνζνιεςίεο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο πιηθψλ απφ ηηο Μνλάδεο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη ηα απνζέκαηα ηνπο θαη νη 

εθθξεκείο παξαιαβέο (ρνξεγήζεηο ζηε θάζε ηεο δηαθίλεζεο), πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο 

ζηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ. 

 β. Να θαηαρσξνχληαη ζην ΖΤ φιεο νη εληνιέο αλαθαηαλνκήο – ρνξήγεζεο 

πιηθνχ ζε άιιεο Μνλάδεο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Β.Δ.Κ. θαη λα παξαθνινπζείηαη ε 

εθηέιεζε ηνπο. 

Γηα ηελ απεηθφληζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εμσηεξηθψλ δνζνιεςηψλ ηεο Μνλάδαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα εμήο παξαζηαηηθά: 

 α. Σν "Γηθαηνινγεηηθφ δνζνιεςηψλ πιηθνχ "(ΓΓΤ) κεραλνγξαθηθφ έληππν  

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δνζνιεςίεο (ρνξήγεζεο θαη επηζηξνθήο) πιηθψλ κεηαμχ 

Αλεθνδηαζηηθσλ Κέληξσλ θαη Μνλάδσλ, κεηαμχ Αλεμάξηεησλ Λνγηζηηθψλ Μνλάδσλ 

θαη κεηαμχ Μνλάδσλ θαη Ξέλσλ Αξρψλ, κεηαμχ Μνλάδσλ θαη εκπνξηθψλ πεγψλ. Σν 

Γηθαηνινγεηηθφ απηφ εθδίδεηαη απφ ην Β.Δ.Κ. θαη απφ ηηο Μνλάδεο κεραλνγξαθηθά.  

 β. Σν "Πξσηφθνιιν δηάθνξσλ " έληππν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  

2. Γνζνιεςίεο κε αλεθνδηαζηηθά θέληξα 

Παξαιαβή (Δηζαγσγή) Τιηθνχ απφ ην Β.Δ.Κ. ή απφ ΠΔΚ 

Οη αηηήζεηο πιηθνχ ησλ Μεξηθψλ Απνζεθψλ θαη νη αηηήζεηο πιηθνχ ηεο Μνλάδαο 

πνπ δηαβηβάδνληαη ζην ζχζηεκα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηα απνζέκαηα ηνπ Β.Δ.Κ. θαη 

εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά ή θαη ρεηξνγξαθηθά (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο) 

"Γηθαηνινγεηηθφ Γνζνιεςηψλ Τιηθνχ"  πνπ απνζηέιιεηαη ζηε Μνλάδα ζε 3 αληίηππα 

καδί κε ην πιηθφ. Σαπηφρξνλα κε ηε ρνξήγεζε θαηαρσξείηαη ζηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο κηα εγγξαθή ρνξήγεζεο ζηε θάζε δηαθίλεζεο (IN-TRANSIT), πνπ  

ελεκεξψλεηαη απφ ην Σκήκα Απνζηνιψλ ηνπ Β.Δ.Κ. κε ηνλ αξηζκφ θηβσηίνπ, ηελ 
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εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ πιηθνχ θαη ηνλ θψδηθα ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο. 'Όηαλ ην 

πιηθφ καδί κε ην αληίζηνηρν ΓΓΤ παξαιεθζεί απφ ηε Μνλάδα, γίλνληαη νη εμήο 

ελέξγεηεο:  

 α. Σν γξαθείν Παξαιαβψλ ηεο Μνλάδαο παξαιακβάλεη ην πιηθφ θαη 

επηπιένλ: 

  (1) Καηαρσξεί  ηα Βαζηθά ηνηρεία ησλ Γξακκαηίσλ Παξαιαβήο ην 

Ζκεξήζην Βηβιίν Παξαιαβψλ. 

  (2) Δθδίδεη ην Ζκεξήζην Βηβιίν Παξαιαβψλ. 

  (3) Δθδίδεη θαηάζηαζε Απνζπζθεπαζίαο θαη Παξάδνζεο Τιηθνχ 

Γηαρζεο (ΚΑΠΤΓ). 

  (4) Παξαδίδεη ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ 

ζην αξκφδην Γξαθείν ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ γηα λα θαηαρσξεζνχλ ζην ΖΤ.  

  (5) Πξνσζεζεί ζηνπο Γηαρεηξηζηέο Τιηθνχ ηα πιηθά θαη 

δηθαηνινγεηηθά εηζαγσγήο βάζε ησλ ΚΑΠΤΓ κε ππνγξαθή ζην έλα (1) αληίηππν πνπ ην 

ηεξεί ζην αξρείν ηνπ σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζηελ αξκφδηα 

Απνζήθε. 

 β. Σν Γξαθείν  Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: 

  (1) Παξαιακβάλεη απφ ην Γξαθείν Παξαιαβψλ, δχν (2) αληίηππα ηεο 

ΚΑΠΤΓ καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη ππνγξάθεη ζην έλα (1) 

αληίηππν ηεο ΚΑΠΤΓ γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 (2) Κσδηθνπνηεί ηηο δνζνιεςίεο εηζαγσγήο . πγθεθξηκέλα: 

 ΥΑΚ: παξαιαβή εχρξεζηνπ πιηθνχ απφ Β.Δ.Κ. ή ΠΔΚ. 

 XCK: παξαιαβή επηζθεπαζίκνπ πιηθνχ απφ Β.Δ.Κ. ή ΠΔΚ. 

 ΥFK: παξαιαβή άρξεζηνπ πιηθνχ  απφ  Β.Δ.Κ. ή ΠΔΚ. 

  (3) Καηαρσξεί ζην ζχζηεκα Ζ/Τ δνζνιεςίεο εηζαγσγήο πιηθψλ ζηε 

Μνλάδα. 

  (4) Μεξηκλά γηα ηε δηφξζσζε θαη επαλαεηζαγσγή ησλ δνζνιεςηψλ 

πνπ απνξξίπηνληαη. 

  (5) Παξαδίδεη ζην γξαθείν παξαιαβήο ηα δηθαηνινγεηηθά εηζαγσγήο 

θαη ην δεχηεξν αληίηππν ΚΑΠΤΓ . 

 γ. Ζ Γεληθή Απνζήθε ειέγρεη ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ (ηαπηφηεηα 

πιηθνχ, πνζφηεηα), ελαπνζεθεχεη ηα πιηθά θαη απνζηέιιεη ζην Λνγηζηήξην ηα 

δηθαηνινγεηηθά εηζαγσγήο ησλ  πιηθψλ ππνγεγξακκέλα  καδί κε ηα αληίζηνηρα ΔΓΓ ζηα 

νπνία είλαη θαηαρσξεκέλεο νη εηζαγσγέο ησλ πιηθψλ. 

 δ. Σν αξκφδην γξαθείν ηνπ Λνγηζηήξην Τιηθνχ παξαιακβάλεη ηα ΔΓΓ θαη 

δηθαηνινγεηηθά θαη πξνβαίλεη ζην θιείζηκν ησλ Γεθαεκέξσλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ ΔΓΓ θαη δηθαηνινγεηηθψλ  

Δπηζηξνθή (Δμαγσγή) Τιηθνχ ζην Β.Δ.Κ. 

Ζ επηζηξνθή πιηθνχ ζην Β.Δ.Κ. γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο: 

 α. Απνζηνιήο επηζθεπαζίκσλ πιηθψλ γηα αμηνπνίεζε. 

 β. Δπηζηξνθήο πιενλαδφλησλ πιηθψλ ή πξνψζεζεο πιηθνχ  ζε εθηέιεζε 

ζρεηηθήο δηαηαγήο πξντζηάκελεο αξρήο. 

 γ. Δληνιήο αλαθαηαλνκήο πιηθνχ πνπ δηαβηβάζηεθε απφ ην Β.Δ.Κ..  
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Οη ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Ζ Γεληθή Απνζήθε γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2α θαη β πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε πξφηαζεο απνζηνιήο πιηθνχ απφ ηε Γεληθή Απνζήθε πξνο ην Λνγηζηήξην 

γηα Γξνκνιφγεζε (Απνζηνιή) Τιηθψλ ζην Β.Δ.Κ. θαηαρσξψληαο ζην ζχζηεκα 

αληίζηνηρε δνζνιεςία. 

Σν αξκφδην γξαθείν Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ εθδίδεη θαηάζηαζε 

ησλ Πξνηάζεσλ Απνζηνιήο Τιηθψλ απφ ηηο Γεληθέο Απνζήθεο θαη εθφζνλ δηαηίζεηαη 

απφζεκα κε πξνθαζνξηζκέλε θαη εκηαπηφκαηε δηαδηθαζία, κεηαηξέπεη απηέο ηηο εληνιέο 

ηεο Γεληθήο Απνζήθεο ζε Γνζνιεςίεο Δμαγσγήο θαη θαηαρσξεί ηηο θαησηέξσ 

δνζνιεςίεο : 

 α. XΚA  : Δπηζηξνθή Δχρξεζηνπ Τιηθνχ ζην Β.Δ.Κ.. 

 β. XΚC  : Δπηζηξνθή Δπηζθεπάζηκνπ Τιηθνχ ζην Β.Δ.Κ.. 

 γ. ΥΚF  : Δπηζηξνθή Άρξεζηνπ Τιηθνχ ζην Β.Δ.Κ.. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ δνζνιεςίεο επεξεάδνπλ ην Λνγηζηηθφ Απφζεκα ηεο 

Μνλάδνο θαη δεκηνπξγνχλ εθθξεκφηεηα Γξνκνιφγεζεο ζην Μεραλνγξαθηθφ 

Πεξηβάιινλ ηεο Τπεξεζίαο Παξαιαβψλ - Απνζηνιψλ.  

Σν Λνγηζηήξην πιηθνχ εθδίδεη θαη πξνσζεί ζηε Γεληθή Απνζήθε ηα αληίζηνηρα 

Γηθαηνινγεηηθά Γνζνιεςηψλ Τιηθνχ ζε 5πινπλ, ΔΓΓ θαη ΚΖΓ. 

Ζ Γεληθή Απνζήθε Τιηθνχ ππνγξάθεη ζηα ΓΓΤ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεη ηα 

ηέζζεξα (4) αληίηππα ηνπ ΓΓΤ καδί κε ην πιηθφ ζηελ Τπεξεζία Απνζηνιψλ ηεο 

Μνλάδαο, κε ππνγξαθή ζην 5ν αληίηππν.  

Ζ Τπεξεζία Απνζηνιψλ ηεο Μνλάδαο παξαιακβάλεη ην ΓΓΤ θαη ζπζθεπάδεη ην 

πιηθφ ζε θηβψηην καδί κε 3 αληίηππα ηνπ ΓΓΤ. Σν 4ν αληίηππν ην επηζηξέθεη ζηε Γεληθή 

Απνζήθε Τιηθνχ, ε νπνία ην πξνσζεί καδί κε ην 5ν αληίηππν θαη ην ΔΓΓ ζην 

Λνγηζηήξην Τιηθνχ.  

Σν Λνγηζηήξην Τιηθνχ ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεη ην 5ν αληίηππν ζην ΔΛΤΑ. Σν 4ν 

αληίηππν ηεξείηαη κέρξη λα γίλεη ε ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Καηάζηαζεο 

Δπηζηξαθέλησλ Τιηθψλ ζην Β.Δ.Κ. πνπ απνζηέιιεηαη κε ηα αληίζηνηρα νξηζηηθά 

δηθαηνινγεηηθά θάζε κήλα απφ ην Β.Δ.Κ. θαη θαηαζηξέθεηαη εθφζνλ επηβεβαηψλεηαη ε 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  

3. Γνζνιεςίεο κε ηηο ινηπέο Μνλάδεο 

Παξαιαβή (Δηζαγσγή) Τιηθνχ απφ Μνλάδα ηεο ΠΑ 

Ζ δηαθίλεζε πιηθψλ (δνζνιεςίεο) κεηαμχ Αλεμάξηεησλ Λνγηζηηθψλ Μνλάδσλ ΠΑ 

απαγνξεχνληαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο: 

 α. Γηαθίλεζεο ιφγσ αμηνπνίεζεο επηζθεπαζίκσλ πιηθψλ. 

 β. Γηαθίλεζεο πιηθψλ ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο δηαηαγήο πξντζηάκελεο αξρήο. 

 γ. Γηαθίλεζεο πιηθνχ θαηφπηλ Δληνιήο αλαθαηαλνκήο πιηθνχ πνπ 

δηαβηβάζηεθε απφ ην Β.Δ.Κ.. 

Ζ δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ησλ ελεξγεηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, 

ΔΠΑ, Γεληθή Απνζήθε, Λνγηζηήξην είλαη ίδηα φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηηο παξαιαβέο πιηθψλ απφ Αλεθνδηαζηηθά θέληξα. 

Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ πξνβαίλεη ζηελ θσδηθνπνίεζε 
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ησλ δνζνιεςηψλ εηζαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 α. ΥΑΣ : Παξαιαβή Δπρξήζηνπ Τιηθνχ απφ Μνλάδα ηεο ΠΑ. 

 β. XCT : Παξαιαβή Δπηζθεπάζηκνπ Τιηθνχ απφ Μνλάδα ηεο ΠΑ. 

 γ. XFT : Παξαιαβή Άρξεζηνπ Τιηθνχ απφ Μνλάδα ηεο ΠΑ. 

 

Υνξήγεζε (Δμαγσγή) Τιηθνχ ζε άιιε Μνλάδα ηεο Π.Α. 

Οη ρνξεγήζεηο πιηθνχ απφ κηα Μνλάδα ηεο ΠΑ ζε άιιε είλαη απαγνξεπκέλεο θαη 

επηηξέπνληαη κφλν  ζε εμαηξεηηθέο  πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ εγθξηζήο.  

Ζ δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ησλ ελεξγεηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, 

Λνγηζηήξην, Γεληθή Απνζήθε, ΔΠΑ είλαη ίδηα φπσο πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή πιηθψλ πξνο ηα Αλεθνδηαζηηθά θέληξα. 

Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν  Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ πξνβαίλεη ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δνζνιεςηψλ ρνξήγεζεο πιηθψλ ζε άιιε Μνλάδα ηεο ΠΑ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 α. ΥΣΑ : Xoξήγεζε Δχρξεζηνπ Τιηθνχ ζε Μνλάδα ηεο ΠΑ.  

 β. XTC : Xoξήγεζε Δπηζθεπάζηκνπ Τιηθνχ ζε Μνλάδα ηεο ΠΑ. 

 γ. XTF : Xoξήγεζε Άρξεζηνπ Τιηθνχ ζε Μνλάδα ηεο ΠΑ. 

4. Αλαθαηαλνκέο πιηθώλ 

ε πεξηπηψζεηο επεηγνπζψλ αηηήζεσλ ησλ Μνλάδσλ πνπ είλαη αδχλαην λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα απνζέκαηα ηνπ Β.Δ.Κ. ή θαη ησλ ΠΔΚ, ην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή εθδίδεη πεξηνδηθά ¨Καηαζηάζεηο Γηνηθήζεσο Τιηθνχ πνπ 

πεξηέρνπλ αλαιπηηθά εθηφο απφ ηα απνζεκαηηθά ζηνηρεία θαη ηα Αλεθνδηαζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ Β.Δ.Κ. θαη ΠΔΚ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξνο ην 

Β.Δ.Κ. πιηθψλ (STATUS-ΗΝTRANSIT) σο θαη ηα δηαζέζηκα ζηηο Μνλάδεο απνζέκαηα. 

Ο αξκφδηνο MANAGER ηνπ Β.Δ.Κ. πνπ επεμεξγάδεηαη ηηο ππφςε θαηαζηάζεηο 

πξνζδηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο πιηθνχ πνπ δηαζέηεη άιιε Μνλάδα. Δπηιέγεη 

ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηε Μνλάδα πνπ έθαλε ηελ αίηεζε θαη εηζάγεη ζηε Βάζε 

Πιεξνθνξηψλ (Β.Π), Δληνιή Αλαθαηαλνκήο Τιηθνχ, δνζνιεςία ηεο κνξθήο ''Υ00'', ε 

νπνία απεπζχλεηαη πξνο ηε Μνλάδα πνπ δηαζέηεη ην απφζεκα.  

Ζ Μνλάδα γηα ηελ νπνία απεπζχλεηαη ε Δληνιή αλαθαηαλνκήο πιηθνχ 

ελεκεξψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ έθδνζε ηεο θαηάζηαζεο Δληνιψλ 

Αλαθαηαλνκψλ θαη ελεξγεί σο εμήο:  

 α. Διέγρεη ηελ χπαξμε απνζέκαηνο ζην πιηθφ πνπ αλαγξάθεη ε εληνιή 

αλαθαηαλνκήο θαη ελεξγεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ (κεξηθή ηθαλνπνίεζε ή νιηθή) ζηε 

Μνλάδα πνπ έρεη αηηεζεί ην πιηθφ, κε δνζνιεςία ηεο κνξθήο ''ΥΣΑ''  

 β. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζεκα ηεο Μνλάδαο, έρεη εμαληιεζεί ή δελ 

κπνξεί λα πξνσζεζεί γηα άιινπο ιφγνπο (π.ρ. ρνξεγήζεθε ζε Μεξηθή Απνζήθε) ή 

ηθαλνπνηεί κεξηθψο ηελ αηηεζείζα πνζφηεηα, θαηαρσξεί δνζνιεςία ηεο κνξθήο ''ΥΟR'' 

(πνπ ζεκαίλεη αδπλακία εθηέιεζεο αλάινγα, κεξηθψο ή νιηθψο ηεο εληνιήο 

αλαθαηαλνκήο) Ζ δνζνιεςία ελεκεξψλεη ηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ σο εμήο: 

  (1) Γηαγξάθεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Μνλάδαο πνπ έιαβε ηελ εληνιή. 
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  (2) Δγγξάθεη ηελ αίηεζε ηεο Μνλάδαο πάιη ζηα νθεηιφκελα ηεο ΒΠ 

ηνπ Β.Δ.Κ. θαη 

  (3) Δλεκεξψλεη ην Β.Δ.Κ. κε αλαθνξά, γηα λα πξνβεί ζε θάιπςε ηεο 

αίηεζεο Μνλάδαο απφ άιιε πεγή (αμηνπνίεζε επηζθεπαζίκσλ, ηνπνζέηεζε 

παξαγγειίαο θιπ). 

5. Δηζαγσγή πιηθνύ από ην εκπόξην 

Σα πιηθά πνπ πξνκεζεχεηαη ε Μνλάδα απφ ην Δκπφξην ρξεψλνληαη κε ηελ έθδνζε 

"Γηθαηνινγεηηθνχ Γνζνιεςηψλ". Ζ έθδνζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ην ΖΤ κεηά ηελ 

θαηαρψξεζε αληίζηνηρεο δνζνιεςίαο εηζαγσγήο πιηθψλ απφ Δκπφξην. Παξαθάησ 

πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο γηα 

ηελ κεραλνγξαθηθή παξαθνινχζεζε ησλ Τιηθψλ Δκπνξίνπ. 

Γηαδηθαζία Παξαθνινχζεζεο Τιηθψλ Δκπνξίνπ 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ κεραλνγξαθηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ Τιηθψλ Δκπνξίνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 α. Ο θάζε Σερληθφο ζπκπιεξψλεη κε Υεηξφγξαθν ηξφπν ην πξνβιεπφκελν 

Έληππν γηα Πξνκήζεηα Τιηθνχ Δκπνξίνπ. Σν Έληππν απηφ πξνσζείηαη ζηελ Μεξηθή 

Απνζήθε. 

 β. Ο Μεξηθφο Γηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ρεηξφγξαθα ηελ Δληνιή Αγνξάο 

θαη ηελ πξνσζεί ζην Λνγηζηήξην γηα έγθξηζε. 

 γ. Σν Λνγηζηήξην πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο απαίηεζεο θαη  εθφζνλ 

νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, ε Δληνιή πξνσζείηαη ζην Σνπηθφ Δκπφξην γηα 

ηθαλνπνίεζε. 

 δ. Σα αγνξαζζέληα πιηθά καδί ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (ηηκνιφγηα), 

πξνσζνχληαη απφ ηελ επηηξνπή Αγνξψλ αξκφδηα Γεληθή Απνζήθε. 

 ε. Ζ αξκφδηα Γεληθή Απνζήθε πιηθνχ θαηαρσξεί ην Σηκνιφγην Αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζεί ζην αληίζηνηρν Ζκεξήζην Βηβιίν Αγνξψλ πνπ ηεξείηαη 

Μεραλνγξαθηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαρψξεζε ησλ Τιηθψλ γίλεηαη ρσξίο ηελ 

ρξήζε Κσδηθνχ Τιηθψλ θαη θαηαρσξνχληαη φια ηα Τιηθά ηνπ Σηκνινγίνπ πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξσζεί ε αλαισζείζα Δηήζηα Πίζησζε ηνπ Α.Κ.Δ. θαη λα εθδνζεί ην Ζκεξήζην 

Βηβιίν Αγνξψλ. 

 ζη. Σν Σηκνιφγην Αγνξάο πξνσζείηαη ζην Λνγηζηήξην θαη αθνινπζνχληαη ηα 

θαησηέξσ:  

  (1) Απνλέκεηαη Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ γηα ηα πιηθά πνπ πεξηέρνληαη 

ζην ηηκνιφγην θαη πνπ ππάξρεη ππνρξέσζε Παξαθνινχζεζεο Απνζέκαηνο. Ζ απνλνκή 

ηνπ Αξηζκνχ Ολνκαζηηθνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ππάξρνπζα κεξίδα πιηθνχ ή κε ην 

άλνηγκα λέαο κεξίδαο πιηθνχ   

  (2) Καηαρσξείηαη ν Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ ζην Σηκνιφγην αγνξάο γηα 

λα θαηαρσξεζεί ζην αξρείν πιηθψλ ε ηειεπηαία ηηκή θηήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ 

θαη γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηζηνξηθνχ (π.ρ. ηηκή θηήζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ)  

  (3) Καηαρσξείηαη αληίζηνηρα δνζνιεςία  
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 Υξέσζεο πιηθνχ ζηε Γεληθή Απνζήθε (δνζνιεςία 

ΝΑΟΤ).     

 Πίζησζεο πιηθνχ ζηε Γεληθή Απνζήθε   

Δπηπξφζζεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Δθνδηαζηηθνχ 

Δπηζθεπαζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΦΔΠ) ηεο Μνλάδαο, ην Λνγηζηήξην θαηαρσξεί ζε 

Αξρείν Πηζηψζεσλ Μνλάδαο,  ηηο πηζηψζεηο γηα θάζε Οηθνλνκηθφ έηνο πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ΓΔΑ γηα ηε Μνλάδα. Με ηελ θαηαρψξεζε ησλ Σηκνινγίσλ ελεκεξψλεηαη 

ε Αλαισζείζα πίζησζε θαη έηζη ην Λνγηζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

ηεο πνξείαο ησλ Πηζηψζεσλ ηεο Μνλάδαο ζηνπο αληίζηνηρνπο Δηήζηνπο Α.Κ.Δ. Σν 

αξρείν απηφ πεξηέρεη ηνλ Κψδηθα ΑΚΔ, Πεξηγξαθή, Οηθνλνκηθφ Έηνο, Δγθξηζείζα 

Πίζησζε θαη Αλαισζείζα Πίζησζε. 

6. Γνζνιεςίεο κε μέλεο αξρέο 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε απφ ηε ρνξεγνχζα ή ηελ 

παξαιακβάλνπζα Μνλάδα ηεο ΠΑ. "Γηθαηνινγεηηθνχ Γνζνιεςηψλ Τιηθνχ" ΓΓΤ εθηφο 

ηεο πεξίπησζεο  φπνπ ν Κιάδνο ησλ ΔΓ πνπ ρνξεγεί κε δσξεά ή κε δαλεηζκφ ην πιηθφ, 

εθδίδεη ν ίδηνο ην ΓΓΤ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δελ κεηαβάιινληαη κε ην Π...  

Ζ δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ησλ ελεξγεηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, 

Λνγηζηήξην, Γεληθή Απνζήθε, είλαη ίδηα φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ  ζρεηηθά κε ηελ 

παξαιαβή επηζηξνθή πιηθψλ απφ θαη πξνο ηα Αλεθνδηαζηηθά θέληξα. 

Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ πξνβαίλεη ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δνζνιεςηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ΝΑ0 : Δηζαγσγή εχρξεζηνπ πιηθνχ απφ Ξέλε αξρή 

 NC0 : Δηζαγσγή επηζθεπάζηκνπ πιηθνχ απφ Ξέλε αξρή 

 NF0 : Δηζαγσγή άρξεζηνπ πιηθνχ απφ Ξέλε αξρή 

 Ν0Α : Υνξήγεζε εχρξεζηνπ πιηθνχ ζε Ξέλε αξρή 

 N0C : Υνξήγεζε επηζθεπάζηκνπ πιηθνχ ζε Ξέλε αξρή 

 N0F : Υνξήγεζε άρξεζηνπ πιηθνχ ζε Ξέλε αξρή 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θψδηθαο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ΖΤ κε "Ε" θαη ν θψδηθαο ηνπ αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ηεο Μνλάδαο πνπ εθδίδεη ην δηθαηνινγεηηθφ. Δάλ ην ΓΓΤ εθδφζεθε απφ μέλε αξρή ν 

θψδηθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε Μνλάδα ηεο ΠΑ πνπ παξαιακβάλεη ην πιηθφ.  

7. Σαθηνπνίεζε δηαθνξώλ από δηαθίλεζε πιηθνύ 

Όηαλ κε ηελ παξαιαβή πιηθνχ, πνπ ρνξεγήζεθε απφ ην Β.Δ.Κ., απφ ΠΔΚ ή απφ 

άιιε Μνλάδα, δηαπηζησζνχλ πνζνηηθέο ή θαη πνηνηηθέο δηαθνξέο (ειιείκκαηα, 

πιενλάζκαηα, δηαθνξέο αξηζκνχ νλνκαζηηθνχ, κνλάδαο κέηξεζεο, πνηνηηθήο 

θαηάζηαζεο), πξνβιέπεηαη ε έθδνζε "Πξσηνθφιινπ Γηαθνξψλ", πνπ ζπζρεηίδεηαη κε 

ην δηθαηνινγεηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ινγηζηηθή 

ηαθηνπνίεζε ηεο Μνλάδαο παξαιαβήο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ απφδνζε ηεο επζχλεο 

ζρεηηθά κε δηαθνξά πνπ δηαπηζηψζεθε ή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο Μνλάδαο απνζηνιήο. 

Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία έρεη ζε γεληθέο γξακκέο σο εμήο:  

 α. Ζ Τπεξεζία Παξαιαβψλ απνζπζθεπάδεη, αλ απαηηείηαη, ην πιηθφ θαη 

ελεξγεί ηα αθφινπζα:  

  (1) Διέγρεη ην πιηθφ, ζε αληηπαξαβνιή κε ην αληίζηνηρν 
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Γηθαηνινγεηηθφ Δηζαγσγήο πνπ ην ζπλνδεχεη, γηα λα δηαπηζηψζεη, αλ ζπκθσλνχλ απφ 

πιεπξάο πνηφηεηαο, πνζφηεηαο θαη ζηνηρείσλ αλαγλψξηζεο.  

  (2) Τπνγξάθεη ην δηθαηνινγεηηθφ εηζαγσγήο ζηελ πξνβιεπφκελε 

ζέζε θαη εθδίδεη ρεηξφγξαθα πξσηφθνιιν δηαθνξψλ αλ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο πνπ  

δηθαηνινγνχλ ηελ έθδνζή ηνπ.  

  (3) πζρεηίδεη ην πξσηφθνιιν δηαθνξψλ κε ην δηθαηνινγεηηθφ 

εηζαγσγήο θαη ηα παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα Απνζήθε πιηθνχ, γηα ππνγξαθή θαη 

δηαβίβαζε ζην Λνγηζηήξην Τιηθνχ. 

 β. Σν Λνγηζηήξην Τιηθνχ ειέγρεη ην πξσηφθνιιν δηαθνξψλ θαη θαηαρσξεί 

ην δηθαηνινγεηηθφ εηζαγσγήο θαη ην πξσηφθνιιν δηαθνξψλ ζην ζχζηεκα. 

πγθεθξηκέλα νη δνζνιεςίεο γηα θαηαρψξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ δηαθνξψλ ζην ΖΤ 

είλαη:  

 ΝΑ0 : Υξέσζε Πιενλάζκαηνο επρξήζηνπ πιηθνχ  

 NC0 : Υξέσζε Πιενλάζκαηνο επηζθεπαζίκνπ πιηθνχ  

 NF0 : Υξέσζε Πιενλάζκαηνο αρξήζηνπ πιηθνχ  

 Ν0Α : Πίζησζε Διιείκκαηνο επρξήζηνπ πιηθνχ  

 N0C : Πίζησζε Διιείκκαηνο  επηζθεπαζίκνπ πιηθνχ  

 N0F : Πίζησζε Διιείκκαηνο αρξήζηνπ πιηθνχ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θψδηθαο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ΖΤ κε "Ρ" θαη ν θψδηθαο ηνπ αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ θψδηθα 

ηεο Μνλάδαο πνπ εθδίδεη ην πξσηφθνιιν.   

Δάλ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηα ζηνηρεία νλνκαζηηθνχ, θαηαρσξνχληαη δχν 

δνζνιεςίεο, κία δνζνιεςία πίζησζεο ζηα ζηνηρεία νλνκαζηηθνχ ηεο εηζαγσγήο (Ν0Α) 

θαη κία δνζνιεςία ρξέσζεο (ΝΑ0) ζηα ζηνηρεία νλνκαζηηθνχ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά 

ηελ παξαιαβή.  

Όζνλ αθνξά ηε ζεηξά θαηαρψξεζεο ησλ δνζνιεςηψλ ζην ΖΤ γίλεηαη πξψηα ε 

δνζνιεςία εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ (ΥΑΚ ή ΥΑΣ), φπσο απεηθνλίδεηαη ζην 

δηθαηνινγεηηθφ εηζαγσγήο θαη χζηεξα, ε δνζνιεςίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

πξσηφθνιιν δηαθνξψλ (Ν0Α ή θαη ΝΑ0, ΝAC θιπ). 

8. Γνζνιεςίεο επηζθεπαζηηθώλ θέληξσλ 

Σα εξγνζηάζηα ηεο ΠΑ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πεξί Δπηζθεπαζίκνπ πιηθνχ ηεο 

ΠΑ, αμηνπνηνχλ ηα επηζθεπάζηκα πιηθά πνπ πξνσζνχληαη απφ ην Β.Δ.Κ., βάζεη ησλ 

Πξνγξακκάησλ-Απαηηήζεσλ Αμηνπνίεζεο Παξειθνκέλσλ θαη Αληαιιαθηηθψλ 

(ΠΑΑΠΑ)  

Οη ζρεηηθέο δνζνιεςίεο ησλ εξγνζηαζίσλ δηεθπεξαηψλνληαη φπσο θαη νη 

δνζνιεςίεο ησλ ινηπψλ αλεμάξηεησλ ινγηζηηθά Μνλάδσλ:  

 α. Ζ ελεκέξσζε ηνπ απνζέκαηνο επηζεσξεζίκσλ ηνπ Καζνιηθνχ ηεο 

Μνλάδαο ζην ΖΤ γίλεηαη κε δνζνιεςία ηεο κνξθήο „‟UB0‟‟  

 β. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ (επηζθεπαζίκσλ - επηζεσξεζίκσλ) 

θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα κε δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο:  

  ΥΒΚ: Δηζαγσγή Δπηζεσξεζίκσλ απφ ην Β.Δ.Κ..  

  XCK : Δηζαγσγή Δπηζθεπαζίκσλ απφ ην Β.Δ.Κ..  

 γ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ άλσ δνζνιεςηψλ είλαη φηη ν ΚΣΜ ηνπ 

αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ αλαθέξεηαη ζε πξνγξάκκαηα Δπηζθεπψλ ή Δπηζεσξεζίκσλ ή 

Καηαζθεπψλ  

 δ. Ζ ρνξήγεζε ησλ επηζεσξεζίκσλ πιηθψλ ζηε Μεξηθή Απνζήθε ησλ 

πλεξγείσλ Παξαγσγήο θαη ε επηζηξνθή ηνπο απφ ηε Μεξηθή Απνζήθε θαηαρσξείηαη 

ζην ζχζηεκα κε δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο:  
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  SWB : Υνξήγεζε Δπηζεσξεζίκνπ ζηε Μεξηθή Απνζήθε.  

  SBW : Δπηζηξνθή Δπηζεσξεζίκνπ Τιηθνχ ζηε Γεληθή Απνζήθε.  

 ε. Ζ επηζηξνθή ζην Β.Δ.Κ. ηνπ αμηνπνηεζέληνο ή κε πιηθνχ θαηαρσξείηαη 

ζην ζχζηεκα  κε δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο:  

  ΥΚΑ : Πξνψζεζε ζην Β.Δ.Κ. αμηνπνηεκέλνπ (εχρξεζηνπ) πιηθνχ.  

  ΥΚΒ : Πξνψζεζε ζην Β.Δ.Κ. επηζεσξεζίκνπ πιηθνχ.  

  XKC :  Πξνψζεζε ζην Β.Δ.Κ. επηζθεπαζίκνπ πιηθνχ. 

 ζη. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαπάλσ δνζνιεςηψλ 

ην αξκφδην γξαθείν παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ Δπηζθεπψλ - Δπηζεσξεζίκσλ - 

Καηαζθεπψλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ πιηθνχ γηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε 

πιηθψλ ζηα ζπλεξγεία πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

  (1) Δθδίδεη θαηάζηαζε Δθθξεκψλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ππφςε 

Πξνγξάκκαηα  θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Απνζήθε πιηθνχ θαηαρσξεί ζην ΖΤ 

πξνηάζεηο Απνζηνιήο πιηθνχ θξνληίδνληαο ν αξηζκφο δηθαηνινγεηηθνχ ηεο πξφηαζεο λα 

είλαη ν ίδηνο κε απηφλ πνπ είρε παξαιεθζεί ην επηζθεπάζηκν ή επηζεσξήζηκν πιηθφ απφ 

ην Β.Δ.Κ. γηα ζθνπνχο ζπζρέηηζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο ΒΠ. 

  (2) Καηαρσξεί ζην ζχζηεκα δνζνιεςίεο επηζηξνθήο πιηθνχ ζην 

Β.Δ.Κ..  

 δ. ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ζην Β.Δ.Κ. επηζθεπάζηκνπ πιηθνχ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ πξφγξακκα ηνπ εξγνζηαζίνπ, ν αξηζκφο δηθαηνινγεηηθνχ 

ζηελ πξφηαζε απνζηνιήο θαηαρσξείηαη απηφκαηα απφ ην ΖΤ.  

 ε. ε πεξίπησζε πξνψζεζεο αμηνπνηεκέλνπ πιηθνχ απεπζείαο απφ ην 

Δξγνζηάζην ζε άιιε Μνλάδα, κεηά απφ εληνιή ηεο δηνίθεζεο ζα θαηαρσξείηαη ζην 

ζχζηεκα  δνζνιεςία επηζηξνθήο επρξήζηνπ πιηθνχ ζε Μνλάδα ηεο κνξθήο „‟ΥΣΑ‟‟. 

ηε δνζνιεςία θαηαρσξνχληαη θαη ηα ηειεπηαία 8 ςεθία ηνπ αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ 

ηνπ Β.Δ.Κ., κε ην νπνίν πξνσζήζεθε ην πιηθφ γηα αμηνπνίεζε. (δειαδή νη ηειεπηαίεο 8 

ζέζεηο ηνπ 14ςήθηνπ αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο εληνιήο επηζθεπήο ηνπ Β.Δ.Κ.). Με 

ηα ζηνηρεία απηά ζα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ην αξκφδην Σκήκα 

Γηνίθεζεο Τιηθνχ ηνπ Β.Δ.Κ. γηα ηελ αθχξσζε ηπρφλ εθθξεκνχζαο αίηεζεο ηεο 

Μνλάδαο πνπ ηθαλνπνηήζεθε κε ηελ απεπζείαο πξνψζεζε ηνπ επηζθεπάζηκνπ πιηθνχ 

θαζψο θαη ην αξκφδην Σκήκα Δπηζθεπαζίκσλ ηνπ Β.Δ.Κ. γηα ηελ αθχξσζε ηεο 

εθθξεκνχο επηζθεπήο ηνπ Β.Δ.Κ..  

 ζ. Γηα ηελ έθδνζε εληνιψλ ρξενπηζηψζεσο γηα αχμεζε ή ε κείσζε 

επηζεσξήζηκνπ ππνινίπνπ Γεληθήο Γηαρείξηζεο ή ε κεηαθνξά απνζέκαηνο απφ 

επηζεσξήζηκν ζε εχρξεζην ή επηζθεπάζηκν θαη αληηζηξφθσο, θαηαρσξείηαη ζην 

ζχζηεκα κε δνζνιεςίεο ηεο κνξθήο:  

 ΝΒ0: Αχμεζε επηζεσξεζίκνπ ππνινίπνπ Γεληθήο Απνζήθεο. 

 Ν0Β: Μείσζε επηζεσξεζίκνπ ππνινίπνπ Γεληθήο Απνζήθεο.  

 ΝΒΑ: Αχμεζε επηζεσξεζίκνπ - Μείσζε εχρξεζηνπ ππνινίπνπ Γεληθήο 

Απνζήθεο.  

 ΝΑΒ: Αχμεζε εχρξεζηνπ - Μείσζε επηζεσξεζίκνπ ππνινίπνπ Γεληθήο 

Απνζήθεο.  

 NBC: Αχμεζε  επηζεσξεζίκνπ - Μείσζε επηζθεπαζίκνπ ππνινίπνπ 

Γεληθήο Απνζήθεο.  

 NCB:Αχμεζε επηζθεπαζίκνπ - Μείσζε επηζεσξεζίκνπ ππνινίπνπ 

Γεληθήο Απνζήθεο.  

Ζ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ πξφνδν αμηνπνίεζεο ησλ επηζθεπαζίκσλ 

πιηθψλ γίλεηαη σο εμήο:  
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 α. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη απηφκαηα ηε Βάζε Πιεξνθνξηψλ κε ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ δνζνιεςηψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επηζθεπάζηκνπ πιηθνχ απφ ην 

Δξγνζηάζην, ηελ πξνψζεζή ηνπ ζην πλεξγείν (Μεξηθή Απνζήθε) θαη ηελ επηζηξνθή 

ηνπ αμηνπνηεκέλνπ, ή κε αμηνπνηεκέλνπ ή άρξεζηνπ ζην Β.Δ.Κ. κε αληίζηνηρε 

δηαγξαθή ηεο εθθξεκνχο επηζθεπήο ηνπ Β.Δ.Κ..  

 β. Σν Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δξγνζηαζίνπ παξαθνινπζεί ηελ 

πξφνδν επηζθεπήο ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα ζπλεξγεία θαη παξέρεη ζην Β.Δ.Κ. 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ ππάξρεη αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε (STATUS) ηεο 

επηζθεπήο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ηεξκαηηθφο ηαζκφο (Σ.) ζηε 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο ηφηε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ Δξγνζηαζίσλ παξέρεη 

ζην Β.Δ.Κ. ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ ππάξρεη αιιαγή ζηε θαηάζηαζε επηζθεπήο 

(STATUS) κε ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα δνζνιεςηψλ ηεο κνξθήο „‟ΑG2‟‟,  
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Κεθάιαην 7 

 
Αλαδήηεζε – Μεηαβνιέο ηνηρείσλ ζηε Βάζε Πιεξνθνξηώλ 

1. Δξσηήκαηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ζηε βάζε πιεξνθνξηώλ – ζηαηηζηηθά 

δνζνιεςηώλ 

Ζ ζρεδίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Π..  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηεο 

εθαξκνγήο, δηα κέζνπ εξσηεκάησλ ή ζηαηηζηηθψλ λα αληιήζεη ζηνηρεία απφ ηα 

κεραλνγξαθηθά αξρεία ηνπ Π..  θαη έηζη λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο 

θαη ε δηνίθεζε ηνπ πιηθνχ ηεο Μνλάδαο.  

Σα εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα εηζαγάγεη ζην ζχζηεκα αθνξνχλ, ζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία δνζνιεςηψλ, ζε ζηνηρεία δηνίθεζεο κηαο βαζηθήο κεξίδαο πιηθνχ, ζηα 

ππφινηπα πιηθνχ ηεο Μνλάδαο, ζηα Αλακελφκελα θαη Οθεηιφκελα Μνλάδαο, ζηε ζρέζε 

ελαιιαθηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ, ζε πιεξνθνξίεο ζπζρέηηζεο αξηζκψλ θαηαζθεπαζηή κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο Ολνκαζηηθνχ θαη ζε ινηπά ζηνηρεία πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηε Β.Π ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ απάληεζε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ 

θαη κπνξεί λα εθηππσζεί απφ ηνλ εθηππσηή. Οη κνξθέο ησλ εξσηεκάησλ θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ θαηλνληαη παξαθάησ: 

1.1 Μνξθή δνζνιεςηώλ εξσηεκάησλ Μνλάδσλ κε αξηζκό νλνκαζηηθνύ 

 

Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο: 

πκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

αλαδήηεζε. 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

& 

ΔΙΓΟ 

ΥΑΡΑΚ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Αξηζκφο 

Ολνκαζηηθνχ. 

V(15) Απηνλφεην 

 V(2) Κψδηθαο Γηαβαζκηζκέλσλ Τιηθψλ (Όηαλ 

απαηηείηαη). 

Μνλάδα Μέηξεζεο 

(UI) 

V(2) Απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο απφ ην ρξήζηε.  

Μνλάδα V(2) Μνλάδα πνπ εθηειεί ην εξψηεκα. (Απηφκαηα) 

 

Πεξηερφκελα: 

Μεηά ηελ Δθηέιεζε Αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζηα 

αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο : 

 α. ΓΔΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ 
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   ΜΟΡΦΖ 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

ηνηρεία Μεξίδαο  

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Μνλάδα Μέηξεζεο Απηνλφεην 

Σηκή Απηνλφεην 

Πεξηγξαθή Απηνλφεην 

Κψδηθαο Υξήζεσο   

Κψδ. Αλαι/ηαο –Δπηζθ/ηαο   

Πνζφηεηα αλά πγθξφηεκα  

Δλαιιαθηηθφηεηα  

Κσδ. Οκάδαο Δλαιιαθηψλ Αξηζκφο Δλαιιαθηηθφηεηαο  

πζθεπαζία  

Κσδ. Βαζκνχ Αζθαιείαο  

Οκάδα Κψδ. ΚΤΜ-ΚΤΔ Αξηζκφο θσδηθψλ ΚΤΜ-ΚΤΔ 

ηνηρεία Μνλάδνο  

Κψδ. Γεζκεχζεσο Μεξίδαο  

Κψδ. Δμαηξέζεσο Αηηήζεσο   

Κψδ. Δπηζθ. ή Καηαζθεπήο   

Κψδ. Δμαίξ. Πιενλαδφλησλ  

Κψδ. Δηδηθήο Αλαθνξάο   

Κψδ. Κξηζ/ηαο Απνζηνιήο   

πλνιηθή Καηαλάισζε  

Κψδ. Δμαίξ. Υνξεγήζεσο   

Κψδ. Αίη. Πιενλάδνληνο   

Ζκλία Σειεπη. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ζκλία Σειεπη. Εεηήζεσο  Απηνλφεην 

Κψδ.Γελ.Απνζήθεο Απηνλφεην 

Απφζεκα Δχρξεζησλ Απηνλφεην 

Απφζεκα Δπηζθεπαζίκσλ Απηνλφεην 

Απφζεκα  Αρξήζησλ  Απηνλφεην 

Απφζεκα Δπηζεσξήζηκσλ  Απηνλφεην 
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Λεηηνπξγηθφ Απφζεκα Απηνλφεην 

Δλδείθηεο Δηδηθήο χλζεζεο  Απηνλφεην 

 

 β. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

 ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί 

 

 

Κψδ. Δηδ. Λνγαξηαζκνχ Απηνλφεην 

πλζ. Δηδ. Λνγαξηαζκνχ Απηνλφεην 

χλνιν Τπνινίπνπ Απφζεκα Δηδ. Λνγαξηαζκνχ 

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

χλνιν πλνιηθφ Απφζεκα ζε Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο 

Τιηθά Δμνπιηζκνύ 

 

 

Κψδ. Μεξ. Απνζήθεο  Απηνλφεην 

Κψδηθαο πλεξγείνπ  

Τπάξρνπζα Πνζφηεηα Τπφινηπν Μεξηθήο Απνζήθεο 

Ζκλ/ία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκλ/ία Απηνλφεην 

χλνιν πλνιηθφ Απφζεκα ζε Τιηθψλ Δμνπιηζκνχ 

Τιηθά Υξενύκελα 

 

 

Κψδ. Μεξ. Απνζήθεο  Απηνλφεην 

Τπάξρνπζα Πνζφηεηα Τπφινηπν Μεξηθήο Απνζήθεο 

Ζκλ/ία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 



 

73 

 

 

Ηνπιηαλή Ζκλ/ία  Απηνλφεην 

χλνιν πλνιηθή Απφζεκα Μεξηθψλ Απνζεθψλλ 

 

 

γ. ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΑ 

 

 ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

ΠΔΓΙΟΤ 

Οθεηιόκελα  

Σχπνο Record  

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

ηνηρεία Αίηεζεο   

  Γ
ηα

  
  

T
O

D
 

=
 'O

'    
 1

ε
   

γξ
α
κ

κ
ή
 

Κψδηθαο πνπδαηφηεηαο Μνλάδνο  

Κψδηθαο Οξηζηηθνπνίεζεο Αίηεζεο  

Κψδηθαο Βαζκνχ Δπείγνληνο  

Κψδηθαο Σφπνπ Εεηήζεσο ή 

Παξαγγειίαο 

 

Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο  

   
  Γ

ηα
   

 T
O

D
 =

 'D
' 

   
   

 2
ε
  
γξ

α
κ

κ
ή

 

Δλδείθηεο Πιεξνθνξίαο Δθθξεκήο 

Δπηζθεπήο  

 

Δλδείθηεο Δπηζθεπήο θαη Δπηζηξνθήο  

Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο Δπηζθεπψλ   

Κψδηθαο Σχπνπ Εεηήζεσο ή 

Παξαγγειίαο 

 

Κψδηθαο Πξνεγνχκελεο 

Πιεξνθνξίαο Δπηζθεπψλ 

 

   

Γ
ηα

  

T
O

D
 

=
 

'E
' 

   
 

3
ε
  

γξ
α
κ

κ
ή
 Δλδείθηεο Κξηζίκνπ Τιηθνχ  

Κψδηθαο Δηδηθψλ Πιεξνθνξηψλ  

Πξνηεξαηφηεηα  



 

74 

 

 

Κψδηθαο Πνηνηηθήο Καηάζηαζεο  

Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο  

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

  

 

δ. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ 

  

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Αλακελόκελα 

 

 

Σχπνο Record  

Αξ. Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Δηδ. Κψδ. Αηηήζεσο   

Κψδ. Οξηζη. Αίηεζεο   

Πξνηεξαηφηεηα Απηνλφεην 

Κψδ. Σχπ. Εεη. Παξ.  

Κψδ. Πιεξνθνξίαο  

Ζκλ/ία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Απνζηέι. Μνλάδα Απηνλφεην 

Πιεξνθνξίεο 

Αλακελόκελσλ 

 

 

Σχπνο Record  

Αξ. Ολνκνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Ζκλ/ία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 
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Απνζήθε Κσδηθφο Απνζήθεο ΒΔΚ 

  

 

 

 

 

 

 

ε. ΔΝΑΛΛΑΚΣΑ 

   

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Οκάδα 

Δλαιιαθηηθφηεηαο  

Αξηζκφο Δλαιιαθηηθφηεηαο (ζπκπιεξψλεηαη 

απηφκαηα) 

Αξ. Ολνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Κψδ. Δλαιιαθηηθφηεηαο   

Κψδ. εηξ. Πξνηηκήζεσο   

Κσδ. πζρ. Κ. Μεξίδα  

Ζκ/λία Δθδ. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Ζκεξνκελία εξσηήκαηνο 

Κψδ. Γηαζχλδεζεο   

Αξηζκφο Μνλάδσλ   Μνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ πιηθφ 

Ύπαξμε  Έλδεημε Ύπαξμεο κεξίδαο ζηε Μνλάδα 

  

 

 

ζη. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ 

 

ΜΟΡΦΖ 
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ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

ηνηρεία 

Καηαζθεπαζηψλ 

 

Αξηζκφο 

Καηαζθεπαζηή 

Απηνλφεην 

Κψδηθαο 

Καηαζθεπαζηή 

 

Σερληθή Οδεγία Απηνλφεην 

Κψδηθαο Ννκηζκ.  

Ζκ/λία Σει. 

Δλεκεξψζεσο  

Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Σηκή Μνλάδνο  Απηνλφεην 

Κψδηθαο Τπνθ/ζηε Απηνλφεην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

δ. ΑΠΑΙΣΗΔΙ. 

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Απαηηήζεηο  

Πιενλάδνληα Δχρξεζηα Απηνλφεην 

Απαίηεζε Απαίηεζε Αλαπιήξσζεο απνζέκαηνο. Πνζφηεηα 

πξνο παξαγγειία (Πππ) πνπ ππνιφγηζε ην ΖΤ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία δηνίθεζεο, ηα 

απνζεκαηηθά θαη ηα αλεθνδηαζηηθά ζηνηρεία ηεο 

κεξίδαο πιηθνχ  

Πνζφηεηα Αλακελνκέλσλ 

Παξαγγειηψλ 

Απηνλφεην 

Πνζφηεηα Αλακελνκέλσλ εμ 

Δπηζθεπήο  

Απηνλφεην 

Πνζφηεηα Οθεηινκέλσλ Απηνλφεην 

χλζεζε Καηαλαιψζεσο Απηνλφεην 

εκείν Αλαπαξαγγειίαο  Απηνλφεην 

Απφζεκα Δχρξεζησλ Απηνλφεην 

Απφζεκα Δπηζθεπάζηκσλ Απηνλφεην 
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ε. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΟΣΑΙΧΝ. 

 

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Αλακελόκελα από 

Δξγνζηάζηα 

 

Σχπνο Record  

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο Απηνλφεην 

Πξνηεξαηφηεηα Απηνλφεην 

Κψδ. Πεγήο Σνπ. Παξαγγ.  

Αξηζκφο εηξάο πγθξνη. Απηνλφεην 

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Πιεξνθνξίεο 

Αλακελνκέλσλ 

 

Κψδηθαο  Πιεξνθνξίαο   

Κψδ. Πξνεγ. 

Πιεξνθνξίαο  

 

Ζκ/λία Δθδ. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Πξνβι. Ζκ/λία Απνζηνιήο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 
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ζ. ΣΑΣΙΣΙΚΑ 

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

ηαηηζηηθά  

Σχπνο Record Απηνλφεην 

πληειεζηήο Απνθιίζεσο ή 

Αζθαιείαο  

 

Resf Δθεδξηθφ πεδίν  

Αξηζ. Αηηήζεσλ Σξέρνπζαο 

Πεξηφδνπ 

Απηνλφεην 

Αξηζ. Αηηήζεσλ 2
νπ

 

Πεξαζκέλνπ Δμακήλνπ 

Απηνλφεην 

Αλψηαην Όξην πλζέζεσο  Απηνλφεην 

Κψδηθαο Σξηκήλνπ Απηνλφεην 

Δλδείθηεο Δηδηθήο χλζεζεο  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Σει. Εήηεζεο  Απηνλφεην 

Αξηζ. Αηηήζεσλ 1
νπ

 

Πεξαζκέλνπ Δμακήλνπ 

Απηνλφεην 

πλνιηθή Καηαλάισζε  Απηνλφεην 

Δηδηθή χλζεζε Απηνλφεην 

πλνιηθφο Αξηζκφο Εεηήζεσο  Απηνλφεην 
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η. ΔΠΙΚΔΤΑΙΜΑ 

 

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

ΟΝΟΜΑΙΑ   ΠΔΓΙΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ   

ΠΔΓΙΟΤ 

Αξρ. Υνξεγήζεηο Σξέρνληνο Σξηκήλνπ Απηνλφεην 

Δπηζθεπαζζέληα Σξερ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απφζεκα Αρξήζησλ Σξερ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζηνιέο Δπηζθ/κσλ Σξερ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Υξφλνο Κχθινπ Δπηζθ. Σξερ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Δπηζθεπαζζ. 1
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απφζεκα Αρξήζησλ 1
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζη. Δπηζθ/κσλ 1
νπ

 Πεξ. ηξηκήλνπ Απηνλφεην 

Υξφλνο Κχθινπ Δπηοθ. 1
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Δπηζθεπαζζ. 2
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζεκ. Αρξήζησλ 2
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζη. Δπηζθ/κσλ 2
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Υξφλνο Κχθινπ Δπηοθ. 2
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Δπηζθεπαζζ. 3
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζεκ. Αρξήζησλ 3
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζη. Δπηζθ/κσλ 3
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Υξφλνο Κχθινπ Δπηζθ. 3
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Δπηζθεπαζζ. 4
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζεκ. Αρξήζησλ 4
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Απνζη. Δπηζθ/κσλ 4
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Υξφλνο Κχθινπ Δπηζθ. 4
νπ

 Πεξ. Σξηκ. Απηνλφεην 

Καη' Δμαίξεζε Ζκέξεο Κχθινπ Δηζθ. Απηνλφεην 

Μέζνο Υξφλνο Κχθινπ Δπηζθεπήο  Απηνλφεην 

Πνζνζηφ Δπηζθ/θήο Ηθαλνη. Μνλάδνο  Απηνλφεην 
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Απφζεκα Δπηζθεπαζίκσλ  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Σει. Δλεκέξσζεο  Απηνλφεην 

 

 

1.2 Μνξθή δνζνιεςηώλ Μνλάδσλ κε αξηζκό δηθαηνινγεηηθνύ 

 

Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο: 

πκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

αλαδήηεζε. 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

& 

ΔΙΓΟ 

ΥΑΡΑΚ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

ΠΔΓΙΟΤ 

Αξηζκφο 

Γηθαηνινγεηηθνχ 

V(14) Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Γεληθήο ή 

Μεξηθήο Απνζήθεο.  

 

Πεξηερφκελα: 

Μεηά ηελ Δθηέιεζε Αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζηα 

αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο : 

α. ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΑ - ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ. 

ΜΟΡΦΖ 

 

 
 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Οθεηιόκελα  

Σχπνο Record  
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Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

ηνηρεία Αίηεζεο  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Σει. 

Γνζνιεςίαο  

Απηνλφεην 

Ηνπιηαλήο Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Αλακελόκελα  

Σχπνο Record  

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Δηδ. Κψδ. Αηηήζεσο   

Κψδ. Οξηζη. Αίηεζεο   

Πξνηεξαηφηεηα Απηνλφεην 

Κψδ. Σππ. Εεη./Παξ.  

Κψδ. Πιεξνθνξίαο   

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Απνζηέινπζα Μνλάδα Απηνλφεην 

Πιεξνθνξίεο 

Αλακελόκελσλ 

 

Σχπνο Record  

Αξ. Ολνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Μνλάδα Μέηξεζεο  Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Απνζηνιήο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Σξφπνο Μεηαθνξάο   

Κσδ. Πιεξ.   

Αξ. Κηβ.  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Απνζήθε Κσδηθφο Απνζήθεο ΒΔΚ 
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β. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ – ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΑ 

 

ΜΟΡΦΖ 

 
 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ  ΠΔΓΙΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ–ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Αλακελόκελα  

Σχπνο Record  

Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Δηδ. Κψδ. Αηηήζεσο   

Κψδ. Οξηζη. Αίηεζεο   

Πξνηεξαηφηεηα Απηνλφεην 

Κψδ. Σππ. Εεη./Παξ.  

Κψδ. Πιεξ.  

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Απνζηέινπζα Μνλάδα Απηνλφεην 

Πιεξνθνξίεο Αλακελόκελσλ  

Σχπνο Record  

Αξ. Ολνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Μνλάδα Μέηξεζεο  Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Απνζηνιήο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Σξφπνο Μεηαθνξάο   

Κσδ. Πιεξνθνξίαο   

Αξ. Κηβ.  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Απηνλφεην 

Απνζήθε Κσδηθφο Απνζήθεο ΒΔΚ 

Οθεηιόκελα  

Σχπνο Record  
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Αξηζκφο Γηθαηνινγεηηθνχ Απηνλφεην 

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

ηνηρεία Αίηεζεο   

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ηνπιηαλή Ζκ/λία Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. ΔΡΓΟΣΑΙΑ 

 

ΜΟΡΦΖ 

 
 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Αξ. Ολνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Σχπνο Record  

Πνζφηεο  Απηνλφεην 

Πξνηεξαηφηεηα Απηνλφεην 

Κψδηθαο πεγήο Σνπνζέηεζεο 

Παξαγγειίαο  

 

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 
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Αξηζ. εηξάο πγθξνηήκαηνο  Απηνλφεην 

Κψδηθαο Πιεξνθνξίαο   

Κψδηθαο Πξνεγνχκελεο 

Πιεξνθνξίαο  

 

Ζκ/λία Δθδφζεσο Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Πξνβιεπφκελε Ζκ/λία 

Απνζηνιήο  

Απηνλφεην 

 

1.3  Μνξθή δνζνιεςηώλ Μνλάδσλ κε αξηζκό θαηαζθεπαζηή 

 

Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο: 

πκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

αλαδήηεζε. 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

& 

ΔΙΓΟ 

ΥΑΡΑΚ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

ΠΔΓΙΟΤ 

Αξηζκφο Καηαζθεπαζηή V(21) Αξηζκφο Καηαζθεπαζηή.  

Πεξηερφκελα: 

Μεηά ηελ Δθηέιεζε Αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζηα 

αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο : 

ΜΟΡΦΖ 
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Καηαζθεπαζηέο   

Σχπνο Record  

Καηαζθεπαζηήο Κσδηθφο Καηαζθεπαζηή 

ηνηρεία Σερλ. Οδεγίαο  Απηνλφεην 

Ζκ/λία Σει. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Αξηζκφο Ολνκαζηηθνχ Απηνλφεην 

Part Number Απηνλφεην 

ηνηρεία Μεξίδαο   

Μνλάδα Μέηξεζεο  Απηνλφεην 

Σηκή  Απηνλφεην 

Πεξηγξαθή Απηνλφεην 

Κψδηθαο Υξήζεσο   

Κσδ. Αλαι/ηαο – Δπηζθ/ηαο   

Δλαιιαθηηθφηεηα  

Οκάδα Κψδηθα ΚΤΜ Απηνλφεην 

ηνηρεία Μνλάδνο   

Κψδ. Γεζκεχζεσο Μεξίδαο  

Κψδ. Δμαηξέζεσο Αηηήζεσο   

Κψδ. Δπίζθ. ή Καηαζθεπήο   

Κψδ. Δμαίξ. Πιενλαδφλησλ  

Κψδ. Δηδηθήο Αλαθνξάο   

Κψδ. Κξηζ/ηαο Απνζηνιήο   

Δλδείθηεο Δηδηθήο χλζεζεο  

Κψδ. Δμαίξ. Υνξεγήζεσο   

Κψδ. Αίη. Πιενλάδνληνο   

Ζκλία Σειεπη. Γνζνιεςίαο  Απηνλφεην 

Ζκλία Σειεπη. Εεηήζεσο  Απηνλφεην 
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Λεηηνπξγηθφ Απφζεκα Απηνλφεην 

Δηδηθή χλζεζε  

Αλψηαην Όξην πλζέζεσο  Απηνλφεην 

Κψδ. Γελ. Απνζήθεο  Απηνλφεην 

Απφζεκα Δχρξεζησλ Απηνλφεην 

Απφζεκα Δπηζθεπαζίκσλ Απηνλφεην 

Απφζεκα Άρξεζησλ  Απηνλφεην 

Απφζεκα Δπηζεσξήζηκσλ  Απηνλφεην 

πλνιηθή Καηαλάισζε Απηνλφεην 

Απη. Αλαπι. Απνζέκαηνο  Απηνλφεην 

1.4 Μορφή δοσοληψιών Μονάδων Ιζηνξηθό Μεξίδαο πιηθνύ 

Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο: 

 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ  ΠΔΓΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. 

& 

ΔΙΓΟ 

ΥΑΡΑΚ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ –ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΔΓΙΟΤ 

Κξηηήξηα  Αλαδήηεζεο   

Μνλάδα V(2) Απηφκαηε πκπιήξσζε 

Ζκ/λία Απφ  Δπηζεκεηε Ζκ/λία απν 

Ζκ/λία Έσο   Δπηζεκεηε Ζκ/λία εσο 

Αξ. Ολνκαζηηθνχ V(15) Αξ. Ολνκαζηηθνπ 

Μνλάδα Μέηξεζεο V(2) Μνλαδα Μεηξεζεο 

Αξ. Γηθαηνινγεηηθνχ V(14) Αξ. Γηθαηνινγηηηθνπ 

DIC   

EKA V(1) Δηδηθσο Κσδηθαο Αηηεζεο 

PRI V(2) Πξνηεξαηνηεηαο  

AD   

APPL   

ERRC   

REX   

Μ.Γ V(3) Υξενχκ./Πηζηνχκ. Λνγαξηαζκνί : 

Κψδηθεο Μεξ. Απνζεθψλ., ΑΠΔ, θαη 

πνηνηηθή θαηάζηαζε απνζεκάησλ Γελ. 

Απνζήθεο.  

ISGN V(6) Αξηζκφο Δλαιιαθηηθφηεηαο 

 

 Πεξηερφκελα: 

Μεηά ηελ Δθηέιεζε Αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζηα 

αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο : 

ΜΟΡΦΖ 
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΓΙΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ  ΠΔΓΙΟΤ 

Dic  

Ttr  

Mst Κψδηθαο Αληηινγηζκνχ 

Stnr Αξ. Ολνκαζηηθνχ 

Ui Μνλαδα Μεηξεζεσο 

Qty Πνζνηεηα 

Dn Αξ. Γηθαηνινγεηηθνχ 

Dem  

Δπξεηήξην  

Trd Ηνπιηαλή Ζκ/λία 

Loc.    (ΥΡΔΧΖ ) Κψδηθαο ρξενχκελνπ ινγαξηαζκνχ  

Νέν Τπφι. 

(ΥΡΔΧΖ)  

      Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ φπσο δηακνξθψζεθε 

κεηά ηελ ρξέσζε. 

Loc.    ( ΠΗΣΧΖ ) Κψδηθαο ρξενχκελνπ ινγαξηαζκνχ  

Νέν Τπφι. 

(ΠΗΣΧΖ)  

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ φπσο δηακνξθψζεθε 

κεηά ηελ πίζησζε. 

EKA Δηδηθφο Κψδηθαο Αίηεζεο 

PRI Πξνηεξαηνηεηα 

AD  

Γ Κσδηθφο Γελ. Απνζήθεο 

ΠΓ Πξνεγνχκελνο Κψδηθαο Γελ. Απνζήθεο 

DN REL ρεηηδφκελν DN   

SQNT Αχμσλ Αξηζκφο Γνζνιεςίαο 

STNR REL ρεηηδφκελνο αξηζκφο νλνκ. π.ρ. ζε Μεηαγξαθή 

UI REL ρεηηδφκελε κνλάδα κέηξεζεο π.ρ. ζε Μεηαγξαθή 

APPL  

ERRC  

REX  

ISGNM Οκάδα Δλαιιαθηηθφηεηαο 

ISG  

DLT Ζκ/λία Σειεπηαίαο Γνζνιεςίαο 

ΖΜΝΗΑ ΗΟΤΛΗΑΝΖ Ηνπιηαλε Ζκ/λία Σεπιεπηαίαο Γνζνιεςίαο 

MARK Γηαηαγή Γέζκεπζεο 

RDD ------- 

PRJ ------- 

LOL ------- 

TEX Κψδηθαο Δμαίξεζεο Υνξήγεζεο  

MODE_AHD ------- 

ERR1 Κσδηθνί Διέγρνπ νξζφηεηαο δνζνιεςίαο 

ERR2 Κσδηθνί Διέγρνπ νξζφηεηαο δνζνιεςίαο 

Υξήζηεο Κψδηθαο Υξήζηε 

Ώξα Δθδ Γξακ. Κψδηθαο Έθδνζεο Γηθαηνινγεηηθψλ 

2. Γέζκεπζε κεξίδαο πιηθνύ 

Σν Π..  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δέζκεπζεο νξηζκέλεο κεξίδαο πιηθνχ, γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αλαγθαία ε αλαζηνιή θαηαρψξεζεο ησλ δνζνιεςηψλ, 
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πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο, φπσο π.ρ. απνγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ, αληηινγηζκνί, δηεξεπλήζεηο, ηαθηνπνηήζεηο δηαθνξψλ, δέζκεπζε 

απνζεκάησλ ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θιπ.  

Ζ δέζκεπζε γίλεηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ζρεηηθνχ θψδηθα ζηα αληίζηνηρα πεδία 

δέζκεπζεο ηεο κεξίδαο πιηθνχ Μνλάδαο θαη έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ απφξξηςε θάζε  

δνζνιεςίαο πνπ  επεξεάδεη  ηε  ζπγθεθξηκέλε κεξίδα. Γελ εκπνδίδεη φκσο ηε 

δηεθπεξαίσζε εξσηεκάησλ γηα ην  πεξηερφκελν ηεο δεζκεπκέλεο κεξίδαο. 

3. Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ δηνίθεζεο πιηθνύ 

Ζ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ θσδηθνπνίεζεο θαη δηνίθεζεο πιηθνχ ησλ κεξίδσλ ηνπ 

θαζνιηθνχ ηεο Μνλάδαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ θαη πάληνηε 

κεηά απφ ιεπηνκεξή θαη ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεξίδαο. 

Σα κεηαβαιιφκελα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ηα εμήο :    

 α. Ο θψδηθαο θχζεο πιηθνχ (ΔΗΜ),  

 β. Ο θψδηθαο εηδηθψλ αλαθνξψλ (SΡR),  

 γ. Ο θψδηθαο ραξαθηεξηζκνχ πιενλαδφλησλ πιηθψλ (EΔΥ),  

 δ. Ζ ζχλζεζε θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο Λνγαξηαζκνχ κεξίδαο εηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ή YEΦE. 

 ε. Ζ εηδηθή ζχλζεζε θαη ν ελδείθηεο εηδηθήο ζχλζεζεο  

 ζη. Ζ θαηαλάισζε θαηά ην έιιαηνλ ζε πεξίπησζε πνπ ε δηακνξθνχκελε 

πνζφηεηα ηεο απαίηεζεο πνπ εθδίδεη ην ΖΤ γηα αλαπιήξσζε απνζέκαηνο, είλαη 

πςειφηεξε ηεο απαηηνχκελεο.  

 δ. Ο θψδηθαο ΑΓΤ πνπ πξνζδηνξίδεη αλ ε κεξίδα πιηθνχ αλήθεη ζηε 

πιινγή αξαίσζεο δηαζπνξάο πιηθψλ (ΑΓΤ). 

Ζ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ηνπ θαζνιηθνχ γίλεηαη κε δνζνιεςίεο ηεο 

κνξθήο: 

 α. "ΒU2" γηα αλσηέξσ παξαγξάθνπο α, β, γ. 

 β. "ΒU3" γηα αλσηέξσ παξάγξαθν δ. 

 γ. "ΒU4" γηα αλσηέξσ παξάγξαθν ε. 

 δ. "ΒU7" γηα αλσηέξσ παξάγξαθν ζη. 

Σα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ δνζνιεςηψλ θαηαρσξνχληαη απφ ην γξαθείν ειέγρνπ 

δνζνιεςηψλ, κεηά απφ πξνψζεζε Τπεξεζηαθνχ εκεηψκαηνο (Τ.) ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ Λνγηζηεξίνπ. Δπί ηνπ Τ. ππνγξάθεη θαη ν Γηνηθεηήο Μνίξαο Δθνδηαζκνχ θαη 

ηεξείηαη ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο γηα θάζε είδνο δνζνιεςίαο . 

Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ηελ νπνία ζα πξέπεη : 

 α. Να ραξαθηεξίδνληαη νη κεξίδεο πιηθνχ κε εηδηθέο ζπλζέζεηο . 

 β. Να κεηψλνληαη ηα ζηνηρεία θαηαλάισζεο κεξίδσλ θαζνιηθνχ γηα 

εμάιεηςε απαηηήζεσλ πνπ ην ΖΤ ππνιφγηζε απηφκαηα θαη ε θξηζηκφηεηα ή νη 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ελέξγεηα απηή.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ θξίζηκσλ πιηθψλ, 

παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηε Γηνίθεζε λα εθδίδεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο, αλά Μνλάδα, 

κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο κεξίδσλ πιηθνχ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε εηδηθή 

ζχλζεζε.  

4. Απνηειέζκαηα δηεθπεξαίσζεο δνζνιεςίαο 

Οη δνζνιεςίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζην Κεληξηθφ χζηεκα ειέγρνληαη απφ ηα 

ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΖΤ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
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πεξηιακβάλνπλ αιιά θαη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Βάζεο Πιεξνθνξηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο δνζνιεςίαο απφ ην ΖΤ, πνπ κπνξεί λα 

είλαη απφξξηςε ηεο δνζνιεςίαο ή απνδνρή θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο, 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ (ή θαη ζηνλ εθηππσηή) κε ηε κνξθή 

κελχκαηνο. 

Κάζε κήλπκα αλαγλσξίδεηαη κε έλαλ εμαςήθην αιθαξηζκεηηθφ θψδηθα πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζχληνκε θξάζε πιεξνθνξίαο ή νδεγίαο. Ζ πξψηε αιθαβεηηθή 

ζέζε ηνπ θψδηθα ηνπ κελχκαηνο έρεη ηελ αθφινπζε ζεκαζία: 

"M" – Μελχκαηα Πιεξνθνξηαθά, π.ρ. ΑΝΑΜΔΝΔΣΑΗ ΔΝΣΤΠΟ ΤΦΖΛΟΤ 

ΚΟΣΟΤ. 

"R" – Μελχκαηα Απφξξηςεο, π.ρ. ΛΑΝΘΑΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟΤ. 
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Κεθάιαην 8 

 
Παξαθνινύζεζε Αλαιπηηθνύ Απνζέκαηνο Απνζεθώλ 

Ζ δηαθίλεζε πιηθψλ κεηαμχ ησλ Γεληθψλ θαη Μεξηθψλ Απνζεθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο πιηθνχ ηεο θάζε Μνλάδαο, ππνζηεξίδεηαη 

κεραλνγξαθηθά απφ ηηο δνζνιεςίεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε θαλνληθή 

ελζεκνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πιηθψλ εληφο ησλ απνζεθψλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ είλαη ρξεσκέλα ζε ρξήζηεο, ε παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ ζηα πλεξγεία 

θαη ε ζχληαμε πξσηνθφιισλ γηα ηελ δηθαηνιφγεζε αλάισζεο πιηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζε ζρεηηθέο δηαηαγέο π.ρ. δηθαηνιφγεζε αλαισζίκσλ, θαπζίκσλ θιπ. 

Με γλψκνλα ηα αλσηέξσ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή "ζπλδέεη" ηηο εζσηεξηθέο δνζνιεςίεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ ην Λνγηζηήξην γηα ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ θαη Μεξηθνχ Καζνιηθνχ κε 

ηηο δνζνιεςίεο πνπ εθηειεί ν δηαρεηξηζηήο γηα ηελ αλαιπηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ 

απνζέκαηνο ηεο Απνζήθεο ηνπ (ππάξρνλ απφζεκα ζηα ελζέκηα, παξαθνινχζεζε πιηθψλ 

ζηα ζπλεξγεία ή ζηνπο ρξήζηεο. 

Ζ δνζνιεςία κε ηελ νπνία νη Γηαρεηξηζηέο δηεθπεξαηψλνπλ κεραλνγξαθηθά ηελ 

αλαιπηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πιηθνχ ηεο Απνζήθεο ηνπο είλαη ηεο κνξθήο „‟ΥΡ‟‟  

Ζ θαηαρψξεζε ησλ εζσηεξηθψλ δνζνιεςηψλ Μνλάδαο κεηαβάιιεη ζηε Β.Π ηνπ 

ΖΤ ην ππφινηπν ηνπ Γεληθνχ ή Μεξηθνχ θαζνιηθνχ θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ απφζεκα 

ηεο Απνζήθεο. Πξνθεηκέλνπ θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεκεξψλεηαη 

απηφκαηα ή κε θαηαρψξεζε δνζνιεςίαο απφ ην δηαρεηξηζηή ην αλαιπηηθφ απφζεκα 

θάζε Απνζήθεο παξαηίζεληαη ηα θαησηέξσ: 

 α. Ζ Γνζνιεςία Υνξήγεζεο Τιηθνχ ζηε Μεξηθή Απνζήθε πέξαλ ηνπ 

Λνγηζηηθνχ Απνζέκαηνο (Πίζησζε ηεο Γεληθήο Απνζήθεο θαη ρξέσζε ηεο Μεξηθήο) 

απηφκαηα, ρξεψλεη ην αλαιπηηθφ απφζεκα ην νπνίν ηεξείηαη αλά Μεξηθή Απνζήθε 

(ρξεψλεη ηε κεξίδα πιηθνχ κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ζε κία ζέζε (Location) ε νπνία 

είλαη ε πξνζσξηλή ζέζε απνζήθεπζεο (Πφξηα/Door) ηεο Μεξηθήο Απνζήθεο) θαη 

πηζηψλεη ην αλαιπηηθφ απφζεκα ηεο Γεληθήο Απνζήθεο (πηζηψλεη ηε κεξίδα πιηθνχ κε 

ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ζε κία ζέζε (Location) ε νπνία είλαη ε πξνζσξηλή ζέζε 

απνζήθεπζεο (Πφξηα/Door) ηεο Γεληθήο Απνζήθεο). 

 β. Αληίζηνηρα ε Γνζνιεςία Δπηζηξνθήο Τιηθνχ απφ ηελ Μεξηθή ζηε 

Γεληθή Απνζήθε απηφκαηα, πηζηψλεη ην αλαιπηηθφ απφζεκα ηεο Μεξηθήο Απνζήθεο 

(πηζηψλεη ηε κεξίδα πιηθνχ κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ζε κία ζέζε (Location) ε νπνία 

είλαη ε Πφξηα/Door ηεο Μεξηθήο Απνζήθεο) θαη ρξεψλεη ην αλαιπηηθφ απφζεκα ηεο 

Γεληθήο Απνζήθεο (ρξεψλεη ηε κεξίδα πιηθνχ κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα ζε κία ζέζε 

(Location) ε νπνία είλαη ε Πφξηα/Door (ΔΤΥ) ή DoorΒ (ΔΠΘ) ή DoorC (ΔΠ) ή 

DoorF (ΑΥΡ) (αλάινγα ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ) ηεο Γεληθήο Απνζήθεο.  

 γ. Ο Μεξηθφο Γηαρεηξηζηήο πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζεη ηα πιηθά, ηα νπνία 

παξέιαβε κε δνζνιεςία ρνξήγεζεο πιηθνχ απφ ηελ Γεληθή Απνζήθε, ζηα ελζέκηα 

θαηαρσξεί δνζνιεςία ηεο κνξθήο '„ΥΡ'‟ θαζνξίδνληαο ζαλ Θέζε Απνζήθεπζεο 

Πξνέιεπζεο ηελ Door θαη Θέζε Απνζήθεπζεο Πξννξηζκνχ ην αληίζηνηρν ελζέκην. Ζ 
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ίδηα δηαδηθαζία (κε αληίζηξνθε ξνή) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

κία επηζηξνθή πιηθνχ απφ ην ελζέκην. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ε 

κεηαθνξά απνζέκαηνο απφ έλα ηχπν ινγαξηαζκνχ ζε έλα άιιν, δει. απφ ελζέκην ζε 

θάξηα δαλεηζκνχ (ρξήζηε) ή απφ ελζέκην ζε πξσηφθνιιν θ.ι.π. (θάπνηνο ινγαξηαζκφο 

πηζηψλεηαη θαη θάπνηνο ρξεψλεηαη). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελεκέξσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

απνγξαθψλ γίλεηαη απηφκαηα κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ εζσηεξηθψλ δνζνιεςηψλ (SMA, 

SCM θιπ). 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε θαηαρψξεζε δνζνιεςίαο ''ΥΡ'' απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε 

θάπνην άιιν, απαηηείηαη λα ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλνη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ζηε 

Β.Π. .  
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Κεθάιαην 9 

 
πκπεξάζκαηα 

 
Σν ππφςε Π.., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε – αλάπηπμε θαιχπηεη 

κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηα πξντφληα ηνπ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ, φπσο απαηηείηαη γηα ηελ Π.Α., κε ηνλ δηαρσξηζκφ ζε Γεληθφ θαη Μεξηθφ 

Καζνιηθφ. ε θάζε πεξίπησζε θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο γηα έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Γνζνιεςηψλ φρη κφλν απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο αιιά θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο 

(Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είλαη έλα ζχζηεκα κε δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ κε θπξηφηεξε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο Π.Α. Ζ δπλαηφηεηά ηνπ απηή απνηειεί έλα ηζρπξφ φπιν ην 

νπνίν ηνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ελφο ξφινπ ERP, κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

αιιειεπηδξά κε άιια Π.. θαη εθαξκνγέο ηεο Π.Α. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Γεληθφο Καλνληζκφο Αλεθνδηαζκνχ – Γνζνιεςηψλ Τιηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

 

Δγρεηξίδην Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΔΠΑ Γ-27/02) – Γηαδηθαζίεο Μεραλνγξαθηθήο 

Παξαθνινχζεζεο Τιηθνχ 

 

Air Force Manual (AFMAN) 23-110, USAF Supply Manual, 1/4/09 

 

MIL-PRF-49506 , LOGISTICS Management Information 

 

DOD-STD-1702 ,  INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT PROGRAMS FOR 

EQUIPMENT, SUBSYSTEMS, &SYSTEMS 

 

FED-STD-5F,  Standard Guides for Preparation of Proposed Item LOGISTICS Data 

Records 

 

 

https://assist.daps.dla.mil/quicksearch/basic_profile.cfm?ident_number=123615
https://assist.daps.dla.mil/quicksearch/basic_profile.cfm?ident_number=37108
https://assist.daps.dla.mil/quicksearch/basic_profile.cfm?ident_number=53594

