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υξαλδ έ μ 

 

ΘαΝ ήγεζαΝ θαΝ εεφλΪ πΝ δςΝ γεληΫςΝ ηουΝ ευξαλδ έεςΝ πλοςΝ οθΝ εαγβΰβ ήΝ ουΝ
Παθεπδ βηέουΝΠεδλαδυςΝεύλδοΝΛΪηπλοΝΛΪρο,Ν ΰδαΝ βθΝ εηπδ ο ύθβΝ βθΝοποέαΝηουΝ
Ϋ εδιεΝ αθαγΫ οθ ΪςΝ ηουΝ βΝ υΰεεελδηΫθβΝ ελΰα έα,Ν εαγυςΝ εαδ ΰδαΝ βθΝ εαγο ήΰβ βΝ
εαδΝ δςΝ υηβουζΫςΝ ουΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλεεδΪΝ βςέ 

εσηβ,Ν γαΝ ήγεζαΝ θαΝ ευξαλδ ή πΝ οΝ ΣηήηαΝ ΠλοηβγεδυθΝ εαδΝ οΝ Λοΰδ ήλδοΝ ουΝ
Παθεπδ βηέουΝ Πεδλαδυς,Ν αΝ οποέα παλΫξοθ ΪςΝ ηουΝ δςΝ απαλαέ β εςΝ πζβλοφολέες,Ν
υθΫβαζαθΝ βηαθ δεΪΝ βΝ δειαΰπΰήΝ εαδΝ πελΪ π βΝ βςΝ παλού αςΝ δπζπηα δεήςΝ

ελΰα έαςέ 

ΣΫζος,Ν γαΝ ήγεζαΝ θαΝ ευξαλδ ή πΝ ουςΝ ΰοθεέςΝ ηουΝ οδΝ οποέοδΝ ηεΝ ήλδιαθΝ εαδΝ ηεΝ
βοήγβ αθΝηεΝ βΝ εδλΪ ους,Νυ εΝθαΝ δεεπελαδυ πΝηεΝεπδ υξέαΝ βθΝεθΝζσΰπΝελΰα έαέ 
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Ι ΓΧΓΗ 

  

ΗΝπαλού αΝελΰα έαΝπλαΰηα εύε αδΝ οΝ ύΰξλοθοΝγΫηαΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθέΝ οΝ
πλυ οΝεεφΪζαδοΝ έθε αδΝηέαΝγεπλβ δεήΝπλο Ϋΰΰδ βΝ βςΝαθΪζυ βςΝαυ ήςέΝΜΫ αΝαπσΝ
βθΝ απο εζε ηα δεήΝ δαξεέλδ β,Ν αιδθσηβ βΝ εαδΝ εα βΰολδοποέβ βΝ πθΝ ε οηΫθπθ,Ν

εφαλησαε αδΝ βΝ ηΫγο οςΝ βςΝ spend analysis εέ εΝ ηεΝ εΪποδοΝ απσΝ ηέαΝ εδλΪΝ
πλοΰλαηηΪ πθΝ ζοΰδ ηδεούΝ εέ εΝ ηεΝ οΝ excel. βηαθ δεσΝ εοηηΪ δΝ βςΝ ελΰα έαςΝ
απο εζούθΝεαδΝοδΝΫθθοδεςΝ ουΝ δαΰπθδ ηούΝεαδΝ βςΝ ύηβα βςΝεαδΝ εΝ υθ υα ησΝηεΝ
αυ σ,Ν ηεζε Ϊ αδΝ βΝ πελέπ π βΝ εθσςΝ εζζβθδεούΝΠαθεπδ βηέου,Ν ΰδα θαΝ εα αθοβγεέΝ οΝ
λσποςΝηεΝ οθΝοποέοΝο βΰεέ αδΝ οΝ εζευ αέο βθΝαθΪγε βΝ εΝπλοηβγευ ήΝεαδΝ βθΝ

υποΰλαφήΝ υηβΪ επθΝ ΧΚεφΪζαδοΝ βΨέΝ  οΝ ΚεφΪζαδοΝ γ,Ν παλου δΪαοθ αδΝ οδΝ απΪθεςΝ
ουΝ αθΪΝεα βΰολέαΝ υηβΪ επθΝ ε β έπςΝ ΰδαΝ εαγΫθαΝαπσΝ αΝ ύοΝ υπσΝ ειΫ α βΝ Ϋ βΝ -

βί1ίΝεαδΝβ011- εαδΝ οΝΚεφΪζαδοΝζΝπλαΰηα οποδεέ αδΝ βθΝπλΪιβΝβΝspend analysis 

βΪ εδΝ ουΝ πλο ύπουΝ επ δεοποέβ βςΝ UNSPSC ΰδαΝ οΝ εθΝ ζσΰπΝ Παθεπδ ήηδοέΝ  βΝ
υθΫξεδα,Νΰέθε αδΝηέαΝαθαφολΪΝ οΝβζεε λοθδεσΝεηπσλδο,Ν δςΝβζεε λοθδεΫςΝαΰολΫς,Ν

εαγυςΝ ουςΝ ύπουςΝ βζεε λοθδευθΝ πλοηβγεδυθ,Ν πλοεεδηΫθουΝ θαΝ ΰέθεδΝ ΰθπ σΝ εΝ
ποδουςΝαπσΝαυ ούςΝεαζεέ αδΝθαΝ υηηε Ϊ ξεδΝΪηε αΝαυ σ. θ εδε δεΪ, παλα έγεθ αδΝ
ολδ ηΫθαΝ υηπελΪ ηα αΝαθαφολδεΪΝηε βθ αιέα,Νεαγυς εαδΝ αΝοφΫζβΝ βςΝεφαληοΰήςΝ
βςΝspend analysis εδ δεΪΝ βθΝπελέπ π βΝ ουΝΠαθεπδ βηέουΝ αΝοποέαΝ υθο εύοθ αδΝ

απσΝ βθΝπαλου έα βΝ υΰεεθ λπ δευθΝ δαΰλαηηΪ πθΝεαδΝΰδαΝ αΝ ύοΝΫ βέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ1 
 

o δ αΰπΰήΝ βθΝSpend Analysis 

 

 

1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗΝ ΝΝΟΙ  

ΟΝΝσλοςΝ«Spend Analysis»ΝαθαφΫλε αδΝ βθΝ θΪζυ βΝ απαθυθ, εαγυςΝπλσεεδ αδΝΰδαΝ
ηέαΝηΫγο ο εα ΪΝ βθΝοποέαΝαεοζουγεέ αδΝβΝ δα δεα έαΝ ουΝεθ οπδ ηού,Ν υζζοΰήςΝεαδΝ
αιδθσηβ βςΝ ε οηΫθπθΝ απαθυθ ηεΝ βΪ βΝ δ ολδεΪ οδξεέα. ΗΝ δα δεα έαΝ 

πλαΰηα οποδεέ αδ,Ν ηεΝ βθΝ πλοοπ δεή αΝ οδξεέαΝ πουΝ παλου δΪαουθΝ ΫθαΝ δ δαέ ελοΝ
εθ δαφΫλοθ θαΝαπογβεευ ούθ,ΝαθαζυγούθΝεαδΝθαΝξλβ δηοποδβγούθ ΰδαΝαθαφολΪΝ πθΝ
Ϊ επθΝ εαδΝ εεηε Ϊζζευ βΝ εθ εξσηεθπθΝ ευεαδλδυθΝ απσΝ βθΝ εεΪ ο εΝ

επδξεέλβ βήολΰαθδ ησΝ(Ericson and Blascovich,2009 & Zycus,2010). 

ΗΝ θΪζυ βΝ απαθυθΝ πλοαπαδ εέΝ ζεπ οηελήΝ ε οηΫθαΝ ΰδαΝ εαγΫθαΝ απσΝ ουςΝ
πλοηβγευ Ϋς εαδΝ ουςΝ ξλή ες,Ν δςΝ δηΫςΝ εαδΝ δςΝ πο σ β εςΝ πθΝ αθ δεεδηΫθπθ,Ν οθΝ
αλδγησΝ πθΝ ηελυθ,Ν βθΝ πελδΰλαφήΝ ουΝ service εαδΝ δςΝ πλο δαΰλαφΫςέΝ ΣαΝ εέ βΝ βς,Ν
σππςΝπλοεύπ ουθΝηπολεέΝθαΝ Ψ εέθαδΝε π ελδεή ήΝειπ ελδεήΝπουΝειαλ Ϊ αδΝαπσΝ αΝ
Ϊ οηαΝπουΝ β δειΪΰουθΝ-αθΝεέθαδ ελΰαασηεθοδ ή β βθΝεπδξεέλβ β ήΝσξδ- (O’ΝReilly, 

2010) εαδΝ ΨΝ δειΪΰε αδΝηεΝ β βοήγεδαΝspreadsheets,ΝβΪ επθ ε οηΫθπθΝεαδΝ οδξεέαΝ
βςΝ ε αδλέαςΝ απσΝ αΝ πζβλοφολδαεΪ υ ήηα αΝ βςΝ επδξεέλβ βςΝ (ERP) ήΝ εδ δεσΝ

ζοΰδ ηδεσ ηεΝ ελΰαζεέαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζυ β,Ν σπουΝ αΝ ε οηΫθαΝ υΰεεθ λυθοθ αδΝ απσΝ
δΪφολα πζβλοφολδαεΪ υ ήηα αΝ εαδΝ εα βΰολδοποδούθ αδΝ ηεΝ υΰεεελδηΫθβΝ

επ δεοποέβ β [coding] (Elliff, 2004).  

πδπλο γΫ πς,Ν Ν ελέθε αδΝ ξλή δηοΝ θαΝ παλαγΫ ουηεΝ ηελδεΪΝ παλαπΪθπΝ οδξεέαΝ ΰδαΝ
ύοΝαπσΝ ουςΝ ύπουςΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝπςΝειήςμ 

 

 π ελδεήΝΧInternalΨΝαθΪζυ βΝ απαθυθ 

έθαδΝΰθπ σΝσ δΝβΝαθΪζυ βΝ απαθυθΝεέθαδΝηέαΝαπσΝ δςΝεαζύ ελεςΝπλαε δεΫςΝπουΝΫθαΝ
ηήηα πλοηβγεδυθΝηπολεέΝθαΝεφαλησ εδ,Νΰδα έΝποζύΝαπζΪΝεέθαδΝαπαλαέ β οΝθαΝιΫλεδΝ

βΝεπδξεέλβ βΝ δΝπο σΝαελδβυςΝΫξεδΝιο ΫοεδέΝΜεΝΪζζαΝζσΰδα,Ναπο εζεέΝΫθαΝ λα βΰδεσΝ
ελΰαζεέοΝ οΝ οποέο,Ν απσΝ βΝ ηέαΝ πζευλΪ,Ν ηεδυθεδΝ οΝ εσ οςΝ βςΝ επδξεέλβ βςΝ εαδΝ
αυιΪθεδ,Ν απσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β ΪΝ βςέΝ ΣβΝ δειαΰπΰήΝ βςΝ ε π ελδεήςΝ
αθΪζυ βςΝ απαθυθΝ βθΝ αθαζαηβΪθουθΝ ολδ ηΫθοδΝ Ν απσΝ ουςΝ (ή βΝ υπΪλξοθ ες) 

ελΰαασηεθους,ΝεΪθοθ αςΝξλή βΝαθαφολυθέΝ 
λξδεΪ,ΝεέθαδΝβα δεσΝθαΝαπο αφβθδ εέ οΝ εοπσςΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθ. ΩςΝ εοπσςΝ

ηπολεέΝθαΝγεπλβγεέΝβΝαθαΰθυλδ βΝσζπθΝ υθοζδεΪΝ πθΝ απαθυθΝ βςΝεπδξεέλβ βςΝαθΪΝ
πλοηβγευ ήΝ υθήγπςΝΰδαΝΫθαΝξλσθοέΝ ηΫ πςΝηε Ϊ,ΝθαΝ δαπδ πγεέΝπσ οΝαπσΝαυ σΝ οΝ
υθοζδεσΝ πο σΝ ΫξεδΝ απαθβγεέΝ απσΝ οΝ ηήηαΝ αΰολυθέΝ εΝ αυ σΝ αελδβυςΝ οΝ βηεέοΝ

απο έ οθ αδΝοδΝ απΪθεςΝ εΝεΪποδαΝαπσΝ αΝ ηήηα αΝ βςΝεπδξεέλβ βς,Νεε σςΝαπσΝαυ σΝ
πθΝαΰολυθ εαδΝ βςΝ δοέεβ βςΝ βςΝαζυ έ αςΝεφο δα ηούέ πεδ α,ΝαπσΝ οΝπο σΝπουΝ
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αποηΫθεδ,Ναποφα έαε αδΝπσ οΝγαΝ απαθβγεέΝ εθΝ ΫζεδΝ ΝήΝγαΝηπολού εΝ θαΝ απαθβγεέΝ
απσΝ οΝ ηήηαΝ αΰολυθ,Ν ηεΝ σξοΝ βθΝ ειοδεοθσηβ βΝ σ οΝ ΰέθε αδΝ πελδ ο ΫλπθΝ
ξλβηΪ πθέΝ 

θΝ υθεξεέα,Ν εδλΪΝ ΫξεδΝ βΝ οηΪ αΝ βςΝ ε π ελδεήςΝ αθΪζυ βςΝ απαθυθ βΝ οποέαΝ
απαλ έαε αδΝαπσΝηΫζβΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πθΝαΰολυθήΝπλοηβγεδυθ,ΝοδεοθοηδεσΝεαδΝ βςΝ
πζβλοφολδεήςέΝ ΗΝ οηΪ αΝ εέθαδΝ αυ ήΝ πουΝ γαΝ υθ ΪιεδΝ βΝ ΰλαπ ήΝ αθαφολΪ,Ν εθυΝ
παλΪζζβζαΝγαΝαθ ζεέΝεαδΝ οδξεέαΝαπσΝ βθΝ αθαφολΪΝ ουΝπλοβΰούηεθουΝξλσθουΝ εΝ
υθ υα ησΝ ηεΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ πλοηβγευ υθΝ δςΝ εα βΰολέεςΝ , Ν εαδΝ C (O’Ν

Reilly, 2010). 

 ΗΝ ηεζΫ βΝ πελέπ π βςΝ βςΝ ε αδλέαςΝ Masco (βΝ οποέαΝ ΫξεδΝ πςΝ βΪ βΝ βςΝ οΝ
Michigan πθΝ ΗέΠέ έ)  ΫξεδΝ πςΝ αθ δεεέηεθοΝ βθΝ παλου έα βΝ εθσςΝ ελΰαζεέουΝ
ζοΰδ ηδεούΝ οΝ οποέοΝ απο Ϋζε εΝ ου δα δεΪΝ ηέαΝ εαδθο οηέαΝ ΰδαΝ αυ ήθ- οΝ Supplier 

Relationship Management ToolέΝΣαΝελΰαζεέαΝSRM εθΝεέθαδΝθΫα,ΝαζζΪΝβΝε αδλέαΝ οΝ
αθαβΪγηδ εΝ ΰδαΝ θαΝ εθυ εδΝ ποζζΪΝ ιεξπλδ ΪΝ ERP υ ήηα αΝ απσΝ ΫθαΝ
αποεεθ λπηΫθοΝ πελδβΪζζοθέΝ ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν οΝ εθΝ ζσΰπΝ ελΰαζεέοΝ ΫξεδΝ
εθ πηα πγεέΝ αθΪηε αΝ δςΝ λδΪθ αΝ οξ υΝ δευγύθ εδς. υ σΝ Ϋ π ε βΝ υθα σ β αΝ

οθΝολΰαθδ ησ θαΝηεδυ εδΝ αΝΫιο αΝ ου,ΝθαΝ αγελοποδή εδΝ ουςΝπλοηβγευ ΫςΝ ου,  
θαΝ βεζ δυ εδΝ ουςΝ σλουςΝ πζβλπηήςΝ εαδΝ θαΝ ο βΰβγεέΝ βθΝ εύλε βΝ ποζζαπζυθΝ
πλορσθ πθΝηεΝ δαφολε δεήΝ δηοζσΰβ βέ  βθΝαλξήΝ ΫγβεεΝ εΝζεδ ουλΰέαΝπςΝπδζο δεσΝ
πλσΰλαηηαΝ σπουΝ πΫ υξεΝ εαδΝ Ϋ δΝ Ϊλξδ εΝ θαΝ εφαλησαε αδΝ ΰδαΝ ουςΝ επσηεθουςΝ
εεαοξ υΝ ηήθεςΝ απσΝ οΝ βίίκέΝ υηπελα ηα δεΪ,Ν αιέαεδΝ θαΝ βηεδπγεέΝ σ δΝ οΝ SRM 

οηα οποέβ εΝ αΝ αΰαγΪΝ ύηφπθαΝ ηεΝ οΝ ύ βηαΝ UNSPSC εαδΝ βΝ εα βΰολδοποέβ βΝ
ΫΰδθεΝ αθΪΝ ελΰο Ϊ δοΝ εαδΝ οπογε έαΝ πλοηβγευ ή,Ν παλου δΪαοθ αςΝ αΝ ε οηΫθαΝ εΝ
πέθαεες,Ν εΝλαβ οΰλΪηηα αΝεέαέΝΧSiegfried, 2008). 

  

1.1.1 δαξεέλδ βΝ πθ ε οηΫθπθΝ πθΝ απαθυθ 

Η δαξεέλδ βΝ πθΝspend data πλαΰηα οποδεέ αδ, εα ΪΝεύλδοΝζσΰο, ε λεδςΝβα δεούςΝ
Ϊιοθεςμ αΨΝ βΝ λα βΰδεήΝ πλοηβγεδυθ,Ν βΨΝ δςΝ πλοηήγεδεςΝ εαδΝ ΰΨΝ βΝ δοέεβ βΝ ουΝ
πλοηβγευ ή. 

ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Νσ οθΝαφολΪΝ οΝΧαΨ,Ναυ σΝεέθαδΝ οΝ βηεέοΝσπουΝαθαΰθπλέαοθ αδΝ
οδΝ ηβΝ απαλαέ β ες απΪθες δςΝ εα βΰολέεςΝ πουΝ εέθαδΝ ηεΝ ύηβα β,Ν αζζΪΝ εαδΝ οδΝ
εα βΰολέεςΝεεεέθεςΝπουΝπελδζαηβΪθουθΝπζβγυλαΝπλοηβγευ υθέΝΟδΝ ύθγε οδ σλοδ εαδΝ
υθγήεεςΝ επέ βςΝ ειε Ϊαοθ αδΝ εΝ αυ ήθΝ βθΝπελέπ π βέΝΓδαΝ δςΝ πλοηήγεδεςΝ - οΝ ΧβΨ- 

αιέαεδΝθαΝαθαφελγεέΝσ δΝ ειε Ϊαοθ αδΝοδΝ υηβΪ εδςΝηεΝ ουςΝπλοηβγευ ΫςΝπςΝπλοςΝ οΝ
πο σΝ πουΝ ολέαε αδΝ ΰδαΝ δςΝ υθαζζαΰΫςΝ εαδΝ βθΝ πζβλπηήέΝ  οΝ λέ οΝ εοηηΪ δΝ
ειε Ϊαε αδΝ εαδΝ αιδοζοΰεέ αδΝ βΝ απσ ο βΝ ουή πθΝ πλοηβγευ υθ εαδΝ δαπδ υθε αδΝ
ποδοδΝαπσΝαυ ούςΝεέθαδΝοδΝπδοΝ βηαθ δεοέΝπλοηβγευ ΫςέΝυΰεεθ λυθοθ αδΝαεσηβΝεαδΝ
αΝ ΫΰΰλαφαΝ αυ υθΝ πθΝ πλοηβγευ υθΝ ΰδαΝ θαΝ επδβεβαδπγεέΝ βΝ υηησλφπ ήΝ ουςΝ ηεΝ
ουςΝεοδθπθδεούςΝεαδΝ υηβα δεούςΝσλουςΝΧGreenfield, 2000). 

ΌππςΝπλοεύπ εδ,ΝεέθαδΝδ δαέ ελαΝ βηαθ δεήΝεαδΝελέ δηβΝΰδαΝ βΝ δοέεβ βΝεφο δα ηούΝ
εαδΝ βθΝ επδ υξέαΝ βςΝ επδξεέλβ βςέΝ ΗΝ αυ οηα οποέβ βΝ ουΝ εφο δα ηούΝ πουΝ
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επδ εύξγβεεΝ ηΫ πΝ βςΝ βζεε λοθδεής πλοηήγεδαςΝ ευλέπς, πλαΰηα οποδήγβεε 

πλοεεδηΫθουΝ θαΝ ο βΰή εδΝ εΝ απο εζε ηα δεΫςΝ δα δεα έεςΝ εαδΝ εΝ ποζύΝ υοβζΫςΝ
υθγήεες δαπλαΰηΪ ευ βςΝαπσΝ οΝ δα έε υοΝ(Aberdeen Group, 2004). ΗΝ δαξεέλδ βΝ
πθΝ ε οηΫθπθΝ πθΝ απαθυθΝαπο εζεέΝηέαΝαπσΝ δςΝευλέαλξεςΝπζΫοθΝ λα βΰδεΫς, βΝ

οποέαΝαθΝυζοποδβγεέΝγαΝεια φαζέ εδΝ βΝ υθεξήΝβεζ έπ βΝ βς δοέεβ βςΝεφο δα ηού, 

σππςΝεπέ βςΝεαδΝ βςΝΰλαηηήςΝπαλαΰπΰήςέ 

 
 ξάηα 1έ1μ Δδαξ έλδ β οηΫθπθ πθ απαθυθέ (Aberdeen Group, 2004) 

 

1.1.2 ΟδΝπλοεζή εδς- εηπσ δαΝ βςΝ δαξεέλδ βςΝΝ ε οηΫθπθ 

ΗΝ δαξεέλδ βΝ πθΝ ε οηΫθπθΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝεθ Ϋξε αδΝθαΝΫλγεδΝαθ δηΫ ππβΝ
ηεΝολδ ηΫθεςΝπλοεζή εδςΝοδΝοποέεςΝαφολούθΝευλέπςΝ βθ απσε β β εαδ εα αθσβ ή 

ουςέΝΟΝσΰεοςΝ πθΝ ε οηΫθπθΝεέθαδΝηεΰΪζοςΝαπσΝσζαΝ αΝ ηήηα αΝ βςΝ επδξεέλβ βς,Ν
ουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ εαδΝ αΝ αυ σηα αΝ υ ήηα α,Ν ηεΝ απο Ϋζε ηαΝ βΝ ολΰαθπηΫθβΝ

αθΪζυ βΝ ε οηΫθπθ εαδΝ βΝ ύπαλιβΝ εθσςΝ υ ήηα οςΝ δαξεέλδ ήςΝ ουςΝ θαΝ ελέθοθ αδΝ
αθαΰεαέεςέΝΌηπς,ΝβΝ υποποέβ βΝεαδΝβΝποδσ β αΝ πθΝ οδξεέπθΝαυ υθΝεέθαδΝ ύοΝαπσΝ
δςΝ ηεΰαζύ ελεςΝ πλοεζή εδςέΝ πεδ ήΝ αΝ οδξεέαΝ βλέ εοθ αδΝ εΝ ποζζΫςΝ ΰζυ ες,Ν
υ ήηα αΝεαδΝ ξήηα α,ΝεέθαδΝ ύ εοζοΝθαΝοηα οποδβγούθΝξπλέςΝΫθαΝεοδθσΝ ύ βηα 

επ δεοποέβ βςΝΧZycus, 2010). θαφολδεΪΝηεΝ βθΝποδσ β αΝ πθΝ ε οηΫθπθΝαιέαεδΝθαΝ
βηεδπγεέΝσ δ,ΝαφούΝβΝφύ βΝ πθΝ οδξεέπθΝ πθΝπλορσθ πθ εέθαδΝαλεε ΪΝποζύπζοεβ,Ν

οδΝ επδξεδλή εδςΝπλο παγούθΝθαΝβλουθΝ λσπουςΝθαΝξλβ δηοποδή ουθΝ εξθοζοΰέαΝΰδαΝ
βθΝ ποδσ β αΝ πθΝ ε οηΫθπθΝ ΰδαΝ θαΝ πε ύξουθΝ βθΝ υποποέβ βΝ πθΝ πζβλοφολδυθΝ
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(Teachey, 2010). ΣαΝαθεπαλεήΝ οδξεέαΝεπβλεΪαουθΝ έΰουλαΝ δςΝπλοηήγεδεςΝεαδΝ δς 

ευεαδλέεςΝΰδαΝειοδεοθσηβ β εεφαζαέπθέΝΜεδυθουθΝεπέ βςΝαδ γβ ΪΝ βΝ δαφΪθεδαΝ πθΝ
υηβΪ επθΝ πςΝ πλοςΝ ουςΝ σλουςΝ εαδΝ βΝ ηβΝ αθέξθευ βΝ πθΝ πελδ υθΝ εισ πθέΝ ΗΝ

ΫζζεδοβΝ ηέαςΝ υΰεεελδηΫθβςΝ δα δεα έαςΝ ήΝ ηέαςΝ ζύ βςΝ ΰδαΝ βΝ υζζοΰήΝ εαδΝ βθΝ
αθΪζυ βΝΝ πθΝ ε οηΫθπθΝο βΰού εΝ βΝξλή βΝηβΝηβξαθοΰλαφβηΫθπθΝ δελΰα δυθ ήΝ
φύζζπθΝ ουΝexcel,ΝεαγυςΝησθοΝ οΝββΣΝ πθΝεπδξεδλή επθΝξλβ δηοποδούθΝαυ σηα αΝ
υ ήηα αΝ εαδΝ δελΰα έεςΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ απαθυθέΝ ΣαΝ οδξεέαΝ γαΝ πλΫπεδΝ θαΝ

ηε α λαπούθΝ εΝεα ευγυθ ήλδεςΝΰλαηηΫςΝ βςΝεπδξεδλβ δαεήςΝ λα βΰδεής,Νΰδ’Ναυ σΝ
εέθαδΝ δ δαέ ελαΝ βηαθ δεσΝ θαΝ πλαΰηα οποδεέ αδΝ ηέαΝαπο εζε ηα δεήΝαθΪζυ ήΝ ους. 

ΥπλέςΝαυ ήθ,ΝοδΝπλοηήγεδεςΝ εΝγαΝηπολΫ ουθΝθαΝ υθεδ φΫλουθΝ βΝ λα βΰδεήΝ βςΝ
επδξεέλβ βς,ΝαφούΝηεΝαυ ήθΝ οΝθζΣΝ πθ ηΪθα αελΝ εφο δα ηούΝ υΰεεθ λυθουθΝ δςΝ
απΪθες,Ν ξε δΪαουθΝ εαδΝ αθαπ ύ ουθΝ βΝ βΪ βΝ πθΝ πλοηβγευ υθΝ ουςΝ εαδΝ

παλα βλούθΝ εΝπλαΰηα δεσΝξλσθοΝ δςΝ απΪθεςΝ εΝεα βΰολέεςΝΧAberdeen, 2010). 

 

1.1.3  σξοδΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθ 

ε οηΫθουΝσ δΝβΝ θΪζυ βΝ απαθυθΝαπο εζεέΝ οΝεζεδ έΝΰδαΝ βθΝεπέ ευιβΝ πθΝ εοπυθΝ
βςΝ δοέεβ βςΝ φο δα ηού,Ν σππςΝ βΝ ηεέπ βΝ ουΝ εσ ουςΝ εαδΝ βΝ αύιβ βΝ βςΝ

απο ο δεσ β ας βςΝεπδξεέλβ βς,ΝυπΪλξεδΝηέαΝ εδλΪΝαπσΝ σξουςΝηέαςΝΝεπδ υξβηΫθβςΝ
αθΪζυ βςέΝΝ 

πδπζΫοθ,Ν σππςΝ πλοεύπ εδΝ απσ δα δε υαεήΝ Ϋλευθα, αΝ ύοΝ λέ αΝ πθΝ
υηηε εξσθ πθΝ πδ εύουθΝ σ δΝ βΝ αθΪζυ βΝ οξεύεδΝ οΝ θαΝ επδ λΫοεδΝ ΫθαΝ πδοΝ
υΰεεθ λπ δεσΝ “sourcing”Νηε αιύΝποζζυθΝ δευγύθ επθΝεαδΝ οπογε δυθέΝ 

ΗΝ βηδουλΰέαΝ ηδαςΝ υΰεεθ λπ δεήςΝ βΪ βςΝ πθΝ πλοηβγευ υθ,Ν βΝ δαξεέλδ βΝ πθΝ
επδπΫ πθΝ αή β βςΝ εαδΝ βΝ υποποέβ βΝ πθ πλορσθ πθ υθδ ούθΝ εΪποδουςΝ απσΝ ουςΝ
εύλδουςΝ σξουςΝ ΰδαΝ ηελδεΫςΝ απσΝ δςΝ επδξεδλή εδςέΝ ΓδαΝ σζεςΝ δςΝ ελπ βγεέ εςΝ
επδξεδλή εδςΝ εέθαδΝ έΰουλοΝσ δΝπλοεύπ ουθΝοφΫζβΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βΝ απαθυθΝσ οθΝ
αφολΪΝεαδΝ ουςΝ λεδςΝπαλαπΪθπΝ σξουςέ ΓδαΝπαλΪ εδΰηα,ΝηέαΝεπδξεέλβ βΝηεΝαΰολΫςΝ
ουΝ εθσςΝ δςΝ οζαλέπθ εα ΪφελεΝ ηΫ πΝ βςΝ αθΪζυ βςΝ απαθυθΝ θαΝ απο αηδεύ εδΝ
αλΪθ αΝεεα οηηύλδαΝ οζΪλδαΝε β έπςέ  

 

1.1.4 ΣοΝπαλσθΝΤΝ οΝηΫζζοθΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθ 

ύηφπθαΝ ηεΝ ΫλευθαΝ πουΝ δειήξγβΝ ηΫ πΝ δα δε ύουΝ οΝ βίίζΝ ηεΝ πΪθπΝ απσΝ
ε λαεσ δεςΝαπαθ ή εδςΝαπσΝ εζΫξβΝππζή επθΝεαδΝ δευγυθ ΫςΝεπδξεδλή επθΝηε αιύΝ

ΝοεηβλέουΝεαδΝ εεεηβλέουΝβίίγ, αποεαζύπ ε αδΝσ δΝ οΝΫθαΝ λέ οΝ πθΝεπδξεδλή επθΝ
εφαλησαουθΝ βθΝ αθΪζυ βΝ απαθυθΝ υθεξυςΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ λα βΰδεής,Ν πελέπουΝ οδΝ
ηδ ΫςΝ επδξεδλή εδςΝ βθΝ εφαλησαουθΝηελδεΫςΝφολΫς,Ν εθυΝ οΝ εεα Ϋ ελαΝ οδςΝ εεα σ 

πΪθδαΝήΝπο ΫέΝ 

πδπλο γΫ πς,Ν οΝιζΣΝΝεέθαδΝΰεΰοθσςΝσ δΝξλβ δηοποδεέΝπλοΰλΪηηα αΝαθΪζυ βςΝεαδΝ
βΪ εδςΝ ε οηΫθπθ απαθυθέ ΣοΝζιΣΝ βλέαε αδΝ εΝπζβλοφολδαεΪΝ υ ήηα αΝΰδαΝ βΝ
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βηδουλΰέαΝαθαφολυθ,ΝεθυΝεδ δεευηΫθοΝζοΰδ ηδεσΝξλβ δηοποδεέ αδΝ ήηελαΝησθοΝαπσΝ
οΝβίΣΝαυ υθΝπουΝαπΪθ β αθέ 

ΣαΝ επσηεθαΝ ξλσθδαΝ αυιΪθοθ αδΝ υθεξυςΝ οδΝ πλο οεέεςΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ απαθυθ 

απσΝ σζεςΝ δςΝ επδξεδλή εδς,Ν αθειΪλ β α απσΝ οΝ πουΝ εα α Ϊ ουθΝ βθΝ παλού αΝ
απσ ο ήΝ ουςΝαθαφολδεΪΝηεΝ δςΝπλοηήγεδεςέΝ  βΝ αΝ ύοΝ λέ αΝ πθΝολΰαθδ ηυθΝοδΝ
οποέοδΝ υηηε εέξαθΝαθαζαηβΪθουθΝπλπ οβουζέεςΝΰδαΝθαΝαυιή ουθΝ αΝελΰαζεέαΝεαδΝ
δςΝ υθα σ β εςΝ βςΝspend analysis. ΣαΝαθυ ελαΝ εζΫξβΝ ουΝεφο δα ηούΝπλΫπεδΝθαΝ

εέθαδΝΫ οδηαΝθαΝξλβ δηοποδή ουθΝεαδΝθαΝεεηε αζζευ ούθΝεα ΪζζβζαΝ δςΝ υθα σ β εςΝ
εαδΝ δςΝζεδ ουλΰδεσ β ες πθΝελΰαζεέπθΝ βςΝαθΪζυ βς,Ν αΝοποέαΝεέθαδΝαυ ΪΝπουΝγαΝ
βεζ δυ ουθ οθΝεπδηελδ ησΝηΫ αΝ βΝ δοέεβ βΝεφο δα ηού Χεεπαέ ευ βΨ.  ΣοΝζθΣΝ
εφαλησαεδΝ ολδ ηΫθαΝ επδπλσ γε αΝ ελΰαζεέαΝ ήήεαδΝ ηεγσ ους,Ν οΝ γ1ΣΝ αιδοζοΰεέΝ
εΪποδεςΝ πδγαθΫςΝ εθαζζαε δεΫςΝ ζύ εδς,Ν εθυΝ βθΝ έ δαΝ δΰηήΝ ο 23% απσΝ αυ ΫςΝ
ξε δΪαεδΝ εαδΝ εΪθεδΝ οθΝ πλοςποζοΰδ ησΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζβοβΝ ηέαςΝ πλπ οβουζέαςΝ οθΝ

επσηεθοΝξλσθοέ υηπελα ηα δεΪ,Νπλοεύπ εδ σ δΝ οΝλίΣ πθΝεπδξεδλή επθΝή βΝαπσΝ
οΝ βίίιΝ εαδΝ ηε ΪΝ γαΝ εέθαδΝ εΝ γΫ βΝ θαΝ αποε ή εδΝ ηέαΝ δευλυηΫθβΝ ε αδλδεήΝ βΪ β,Ν

εαγυςΝεπέ βςΝεαδΝ αΝοφΫζβΝπουΝπλοεύπ ουθΝαπσΝαυ ή,Νεπδ υΰξΪθοθ αςΝ βθΝαζζαΰήΝ
ουΝλσζουΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝιεπελθυθ ας αΝεηπσ δαΝεαδΝ δςΝπλοεζή εδςΝπου 

ήηελαΝ υθαθ υθ αδΝ(Elliff, 2004). 

ε σςΝ απσΝ αΝ απο εζΫ ηα αΝ βςΝ Ϋλευθας,Ν εε δηΪ αδΝ σ δΝ ήηελαΝ οδΝ «βΰΫ δ ες» 

ε αδλέεςΝ βςΝαθΪζυ βςΝΫξουθΝαθαπ ύιεδΝΫθαΝ ύ βηαΝεπ δεοποέβ βςΝ πθΝαΰαγυθΝεαδΝ
πθΝ πλοηβγευ υθΝ εΝ σζεςΝ δςΝ εύλδεςΝ εα βΰολέεςΝ απαθυθ,Ν εΝ υθ υα ησΝ ηεΝ βθΝ

εθ πηΪ π βΝελΰαζεέπθΝ εΝ υ ήηα αΝηβξαθδεΪΝεαδΝ ξε δα ηούΝPDM/ PLM ΰδαΝ βθΝ
αθαπ υιδαεήΝ δα δεα έαέΝ ΟδΝ πλπ οβουζέεςΝ πουΝ εέθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ αθαζβφγούθΝ οΝ
πλο εξΫςΝ ηΫζζοθΝ εαδΝ γαΝ ειεζέιουθΝ βΝ ηολφήΝ εαδΝ οΝ λσζοΝ βςΝ αθΪζυ βςΝ εέθαδΝ
ποδεέζεςέΝ ΣΫ οδα εέθαδ,Ν ΰδαΝ παλΪ εδΰηα,Ν βΝ εθ πηΪ π βΝ παΰεσ ηδπθ,Ν ΰεπποζδ δευθΝ
πβΰυθΝ ε οηΫθπθΝ βθΝεύλδαΝεφο δα δεήΝαζυ έ αΝΰδαΝθαΝαιδοζοΰβγούθΝεθ εξσηεθαΝ
λέ εαΝ εαδΝ θαΝ δευεοζυθγεέΝ οΝ πλοΰλαηηα δ ησςΝ ξε έπθΝ Ϋε αε βςΝ αθΪΰεβςέΝ εσηβΝ
ηέαΝ πλπ οβουζέαΝ ηπολεέΝ θαΝ γεπλβγεέΝ βΝ ύθ ε βΝ πθΝ ελΰαζεέπθΝ ηεΝ αθαπ υιδαεΫςΝ
δα δεα έες,Ν Ϋλευθα,Ν ηβξαθδεή,Ν οΝ Customer Relationship Management εαδΝ αΝ
υ ήηα αΝεφο δα ηούΝαπογεηΪ πθΝΧEricson and Blascovich, 2009). 

 

1.2 ΣΟΝ ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΝ ΗΝ Ι ΙΚ Ι Ν ΣΗΝ Μ ΘΟ ΟΤ ΣΗΝ
Ν ΛΤΗΝ Π ΝΩΝΝ 

 

1.2.1 ΗΝδ ολέαΝ βςΝηεγσ ουΝ 

έθαδΝ ΰεΰοθσςΝ σ δΝ εΝ αλξδεσΝ Ϊ δοΝ οδΝ ηεΰΪζεςΝ επδξεδλή εδςΝ εαδΝ ολΰαθδ ηοέΝ
παλου έαααθΝηεΰΪζεςΝ δαφολοποδή εδςΝ εΝπαΰεσ ηδαΝεζέηαεα πςΝπλοςΝ δςΝηεγσ ουςΝ
αθΪζυ βςΝ απαθυθΝ πουΝ εφΪληοααθ. θαΝ ήΝ πελδ σ ελαΝ ηήηα αΝ βςΝ επδξεέλβ βςΝ
δα βλού αθΝιεξπλδ ΪΝ οΝΫθαΝαπσΝ οΝΪζζοΝζοΰδ δεΪΝ οδξεέαΝεαδΝαθαφολΫς,ΝσππςΝ
βθΝπελέπ π βΝ βςΝύπαλιβςΝποζζυθΝ ηβηΪ πθ,Νγυΰα λδευθ,Νυποεα α βηΪ πθέ  
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Γδ’Ναυ σΝ οΝζσΰοΝεαδΝπλοεεδηΫθουΝθαΝαθαζυγούθΝοδΝζοΰδ δεΫςΝ α δ δεΫςΝηεζΫ ες,Ν
οδΝ πζβλοφολέεςΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ υΰεεθ λυθοθ αδΝ απσΝ σζαΝ αΝ ηήηα αΝ βςΝ εεΪ ο εΝ
επδξεέλβ βς-ολΰαθδ ηούέΝΣοΝπλσβζβηαΝ οΝοποέοΝπαλου δΪ βεεΝ εΝεεεέθοΝ οΝ βηεέοΝ
Ϋΰεεδ αδΝ δςΝ ποδεέζεςΝ εξθδεΫςΝ πουΝ ξλβ δηοποδούθ αδΝ εαδΝ ΰδ’Ν αυ σΝ αελδβυςΝ
ξλεδΪαοθ αδΝξλσθος,ΝαζζΪΝεαδΝπσλοδΝΫ δΝυ εΝθαΝεπδ ευξγεέΝβΝΝαθΪζυ βΝΰδαΝσζβΝ βθΝ
επδξεέλβ βέΝ ΣβθΝ αθΪΰεβΝ αυ ήΝ ΰδαΝ ειοδεοθσηβ βΝ ξλσθουΝ εαδΝ πσλπθΝ βθΝ εΪζυοεΝ βΝ
«spend analysis» (Roberts, 2003).  

 

1.2.2 Σαιδθσηβ β ΤΝΝΚα βΰολδοποέβ β/Classification 

ΗΝ αιδθσηβ βΝεέθαδΝ ήηελαΝΫθαΝποζύΝ βηαθ δεσΝεαδΝβα δεσΝελΰαζεέο,ΝηεΝ βΝβοήγεδαΝ
ουΝοποέουΝοδΝεπδξεδλή εδςΝ οξεύουθΝ ουςΝαΰολα ΫςΝ ους,ΝεΪθουθΝ υηβΪ εδςΝηεΝ
ουςΝπλοηβγευ ΫςΝεαδΝαλδ οποδούθΝ βθΝπαλαΰπΰήέ 

ΟδΝ Ν οηΫςΝ αιδθσηβ βςΝ εέθαδΝ βα δεΫς,Ν αφούΝ ξλβ δηεύουθΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ εαδΝ
υζζοΰήΝ ηέαςΝ ηεΰΪζβςΝ ποδεδζέαςΝ αΰαγυθΝ εΝ σζοΝ οθΝ εσ ηοέΝ εσηβ,Ν εθυθουθΝ εαδΝ
δευλύθουθΝ αΝ βδοηβξαθδεΪΝ ζειδεΪΝ ΰδαΝ αΝ πλσ υπαΝ αΰαγΪΝ ΰδαΝ θαΝ εαζύοουθΝ δςΝ

αθΪΰεες,Ν εαγυςΝεαδΝ θαΝ πλοπγή ουθΝ βΝ υθελΰα έαέΝ έθαδΝ ΰεΰοθσςΝ σ δΝ εΪγεΝ εέ ουςΝ
επδξεέλβ βΝ παΰεο ηέπςΝ εθ Ϋξε αδΝ θαΝ εΪθεδΝ ξλή βΝ δαφολε δεούΝ υ ήηα οςΝ
αιδθσηβ βςΝ πθΝ οδξεέπθΝ πθΝ απαθυθέΝ εσηβΝεαδΝεΪγεΝ ηήηαΝηέαςΝεπδξεέλβ βςΝ

εέθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ ξλβ δηοποδεέΝ δαφολε δεσΝ σθοηαΝ ΰδαΝ βθΝ αιδθσηβ βΝ ΰδαΝ οΝ έ δοΝ
αΰαγσΝ αελδβυςέΝ ΗΝ αθΪζυ βΝ απαθυθ-spend analysis- εαγυςΝ αυ οηα οποδεέΝ αΝ
ε οηΫθαΝΫξεδΝπςΝβΪ βΝηέαΝ υΰεεελδηΫθβΝ υποζοΰέαΝ αιδθσηβ βςέΝ 

 ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ πδοΝ βηοφδζήΝ taxonomy standards εέθαδΝ οΝ
UNSPSC™έΝ υ σΝ βηδουλΰήγβεεΝ οΝ 1λλκΝ ηεΝ βθΝ Ϋθπ βΝ ύοΝ δαφολε δευθΝ
επ δεοποδή επθΝ απσΝ ύοΝ δαφολε δεήςΝ φδζο οφέαςΝ αιδθσηβ βς-επ δεοποέβ βςΝ
επδξεδλή επθΝ Χ οΝ UNCCS εαδΝ οΝ SPSCΨέΝ πο εζεέΝ ΫθαΝ παΰεσ ηδαςΝ αθαφολΪςΝ
πζαέ δοΝ αιδθσηβ βςΝΰδαΝσζαΝ αΝπλορσθ αΝεαδΝ δςΝυπβλε έεςέΝΗΝξλή βΝ ουΝεθδ ξύεδΝ εΝ
ποζύΝηεΰΪζοΝβαγησΝ βθΝαυ οηα οποέβ βΝ πθΝπλοηβγεδυθΝεαδΝου δα δεΪΝπλσεεδ αδΝ
ΰδαΝ ΫθαΝ ελΰαζεέοΝ οΝ οποέοΝ βοβγΪεδΝ βθΝ επ δεοποέβ βέΝ εθΝ πλσεεδ αδΝ ΰδαΝ
αθ δεα Ϊ α βΝ πθΝεα αζσΰπθΝ πθΝπλοηβγευ υθ,ΝεαγυςΝεπέ βςΝού εΝΰδαΝΫθαΝζειδεσΝ
ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ πθΝ πλορσθ πθ (Zycus, 2010). θ δγΫ πς,Ν οΝ βηεέοΝ αυ σΝ
αιέαεδΝθαΝεπδ βηαθγεέ βΝύπαλιβΝ ουΝζειδεού ωPVΝ οΝοποέοΝπελδζαηβΪθεδΝΫθαΝεύλδοΝ
ζειδζσΰδοΝΰδαΝ οθΝολδ ησΝ ουΝαθ δεεδηΫθουΝ βςΝ ύηβα βςΝεαδΝΫθαΝ υηπζβλπηα δεσΝ
ΰδαΝ βθΝ πλο γήεβΝ πελαδ ΫλπΝ ποδο δευθΝ πζβλοφολδυθέΝ πευγύθε αδΝ αποεζεδ δεΪΝ

δςΝ βησ δεςΝ υηβΪ εδςΝ εαδΝ βΝ ξλή βΝ ουΝ αΝ υποποδβηΫθαΝ Ϋθ υπαΝ εέθαδΝ
υποξλεπ δεήΝ βθΝ υλππαρεήΝ θπ βΝ απσΝ βθΝ 1βΝ ΦεβλουαλέουΝ βίίθ 
(http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_el.htm). 

 ΗΝεα βΰολδοποέβ βΝ πθΝαΰαγυθΝεπδ λΫπεδΝ δςΝεπδξεδλή εδς εαδΝ ουςΝολΰαθδ ηούς 

θαΝοηα οποδούθΝ αΝπλορσθ αΝαθΪζοΰαΝηεΝ οΝεέ οςΝ ουςΝ ε ΫθαΝδ δαέ ελαΝζεπ οηελΫςΝ
επέπε ο,Ν εαγυςΝ οδΝ εζευ αέεςΝ αθαζύουθΝ αΝ Ϋιο ΪΝ ουςΝ βΪ εδΝ ουΝ εέ ουςΝ ουΝ
πλορσθ οςέΝ ΠαλαεΪ πΝ παλου δΪαε αδΝ ΫθαΝ παλΪ εδΰηαΝ εα βΰολδοποέβ βςΝ πθΝ
αΰαγυθ,ΝσππςΝεπέ βςΝεαδΝοΝεπ δεσςΝUNSPSC αθ έ οδξα (Teachey, 2010).   

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_el.htm
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Πέθαεαμ 1έβμ Τπσ δΰηα επ δεοποέβ βμ UNSPSC. (Teachey, 2010) 

ΗΝηολφήΝ ουΝαπο εζεέ αδΝαπσΝ Ϋ λαΝ πέπ α ηε εαγΫθαΝαπσΝ αΝεπέπε α αυ ΪΝθα 

ΫξεδΝαλδγηβ δεήΝαιέαΝ ύοΝξαλαε ήλπθΝεαδΝπελδΰλαφήΝ εΝηολφήΝεεδηΫθουέ 

Segment- TοηΫας 

Family- ΟδεοΰΫθεδα 

Class-ΣΪιβ 

Commodity- ηπσλευηα 

ΜελδεοέΝηεζε β ΫςΝεαδΝ οΝUniform Code Council, Inc. αθαφΫλοθ αδΝεαδΝ βθΝύπαλιβΝ
εθσςΝπΫηπ ουΝεπδπΫ ουΝοθοηαασηεθοΝπςΝ“Business Function”, σηπς,Ν εθΝειυπβλε εέΝ
οΝαθ δεεέηεθοΝ βςΝ υΰεεελδηΫθβςΝ δπζπηα δεήςΝελΰα έαςέ 

 eClass (eCl@ss) 

ΌππςΝεαδΝβΝUNSPSC,Ν Ϋ δΝεαδΝαυ ή απαλ έαε αδΝαπσΝ Ϋ ελαΝεπέπε αΝ εΝ δελαλξέαΝ
ΰδαΝ βθΝ εα βΰολδοποέβ βΝ υζδευθ,Ν αΰαγυθΝ εαδΝ υπβλε δυθέΝ ξεδΝ υδογε βγεέΝ απσΝ
ποζζΫςΝξυλεςΝ βςΝ έ έ 

ΗΝ eClass αθαπ ύξγβεεΝ απσΝ βθΝ eClass e.Vέ,Ν ΫθαΝ ηβΝ εελ ο εοπδεσΝ ολΰαθδ ησΝ πουΝ
ιεεέθβ εΝ οΝβίίίΝαπσΝΫθαΝσηδζοΝηεΰΪζπθΝΰεληαθδευθΝε αδλδυθ,ΝεαγυςΝεπέ βςΝΫξεδΝ
πςΝυπο βλδε ΫςΝεπδξεδλή εδς,Νεθυ εδςΝεαδΝδθ δ ού αέ  

ΗΝδελαλξέαΝβΝοποέαΝαεοζουγεέ αδΝεέθαδΝβΝειήςμ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

SPEND ANALYSIS  

 

 

 15 

i. Segments  

ii. Main Groups 

iii. Group 

iv. Commodity 

ΚΪγεΝεπέπε οΝ υθο εύε αδΝαπσΝΫθαΝ δοήφδοΝεπ δεσ,ΝσππςΝεαδΝ βθΝUNSPSCέΝΌηπς,Ν
εΝ αθ έγε βΝ ηεΝ βθΝ εζευ αέα,Ν βΝ eClass ΫξεδΝ εαγολδ ηΫθαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ

δ δσ β εςΝ ΰδαΝ εΪγεΝ αΰαγσέ εσηβ,Ν εέθαδΝ δαγΫ δηβΝ εΝ οξ υΝ ΰζυ εςΝ – ΰΰζδεΪ,Ν
ΓεληαθδεΪ,Ν ΓαζζδεΪ,Ν Ι αζδεΪ,Ν Ι παθδεΪ,Ν ΚδθΫαδεα,Ν Σ εξδεΪ εαδΝ Πολ οΰαζδεΪέΝ ΗΝ
εζευ αέαΝΫε ο βΝΫξεδΝβηΝ οηεές,Νη1ζΝεύλδεςΝοηΪ ες,ΝζέθηκΝοηΪ εςΝεαδΝβηέίκγΝαΰαγΪέ 

 

 eOTD (ECCMA Open Technical Dictionary) 

ΗΝ πλυ βΝ Ϋε ο βΝ ευεζοφσλβ εΝ οΝ βίίγ,Ν εδ Ϊΰοθ αςΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φολΪΝ ζειδεΪΝ ΰδαΝ
οδξεέαΝεαδΝξαλαε βλδ δεΪ,ΝπλοεεδηΫθουΝθαΝ ξβηα δ εέΝζεδ ουλΰδεήΝδ ο υθαηέαέΝ 

Πλσεεδ αδΝ ου δα δεΪΝ ΰδαΝ ΫθαΝαθοδξ σΝ εξθδεσΝ ζειδεσΝπουΝεα αΰλΪφεδΝ ΫθθοδεςΝ πουΝ
ξλβ δηοποδούθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ βηδουλΰή ουθΝ αφεέςΝ πελδΰλαφΫςΝ α σηπθ,Ν ολΰαθδ ηυθ,Ν
οπογε δυθ,ΝαΰαγυθΝεαδΝυπβλε δυθέ Πλσ φα αΝπλσ γε εΝθΫαΝζειδεΪΝΰδαΝΫθθοδεςΝεαδΝ

πελδζαηβΪθεδ δςΝπαλαεΪ πΝεύλδεςΝΫθθοδεςμ 

i. ΣΪιβ 

ii. Ι δσ β α 

iii. Υαλαε βλδ δεΪ 

iv. ιέαΝΙ δσ β αςΝ- δηή 

v. ΜοθΪ αΝΜΫ λβ βς 

vi. Πλο δολδ δεσΝ βςΝ ηΫ λβ βς [nominal, maximum, 

minimum] 

vii. Νσηδ ηα 

 

 

 RUS (Requisite Unified Schema) 

ΗΝRUS, ηααέΝηεΝ βΝηβξαθήΝαθααή β βςΝ“BugsEye”,ΝΫπαδιεΝΫθαΝποζύΝ βηαθ δεσΝλσζοΝ
βθΝ ειΪπζπ βΝ πθΝβζεε λοθδευθΝπλοηβγεδυθΝ Χe-procurement), εαγυςΝβΝSAP βθΝ

ξλβ δηοποδού εΝ πςΝ εύλδαΝ ηβξαθήΝ αθααή β βςΝ ΰδαΝ εα αζσΰουςέΝ ΟΝ ξε δα ησςΝ βςΝ
RUS εέθαδΝ βα δ ηΫθοςΝ βθΝ δ ΫαΝ “what is”ΝηεΝ ε έα βΝ βθΝαθααή β β,Ν ΰδ’Ν αυ σθΝ
αελδβυςΝ οΝζσΰοΝζεδ ουλΰεέΝ υθ υα δεΪΝηεΝηβξαθήΝαθααή β βςέ 

ΗΝ αιδθσηβ βΝεαδΝβΝεα βΰολδοποέβ βΝβοβγούθ βηαθ δεΪΝ βΝηεέπ βΝ βςΝαθΪΰεβςΝ
ΰδαΝ ξεδλοθαε δεήΝ παλΫηβα βέΝ εσηβ,Ν βεζ δυθουθΝ βΝ δαφΪθεδαΝ πθΝ απαθυθ,Ν
πλοεεδηΫθουΝ θαΝ ο βΰβγεέΝ βΝ επδξεέλβ βΝ εΝ πελδ σ ελεςΝ απο αηδεύ εδςέΝ δ,Ν
εα βΰολδοποδυθ αςΝ οδΝ υθαζζαΰΫςΝ ΰέθοθ αδΝ αυ σηα αΝ εΝ πλαΰηα δεσΝ ξλσθοΝ ΧΙ Μ,Ν
2012). 
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1.2.3 ΗΝ δα δεα έαΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθ - ΣαΝβήηα α 

 ΗΝ δα δεα έαΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝΰεθδεΪΝπελδζαηβΪθεδΝ αΝπαλαεΪ πΝβήηα αΝπςΝ
ειήςμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔδΪΰλαηηα 1έγμ άηα α δα δεα έαμ αθΪζυ βμ απαθυθέ 

ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν σ οθΝ αφολΪΝ οΝ πλυ οΝ βήηα,Ν εεεέΝ πλαΰηα οποδεέ αδΝ βΝ
υποποέβ βΝ εαδΝ οΝ εηπζου δ ησςΝ πθΝ οδξεέπθΝ πθΝ απαθυθ,Ν ηεΝ αυ σξλοθβΝ

αθαΰθυλδ βΝ πθΝ ειαδλΫ επθέΝ  βΝ υθΫξεδα,Ν υΰεεθ λυθοθ αδΝ σζαΝ αΝ οδξεέαΝ πθΝ
απαθυθΝ ΰδαΝ ουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ εαδΝ εα βΰολδοποδούθ αδ,Ν πλοεεδηΫθουΝ θαΝ ΰέθεδΝ

αθ δζβπ σΝ απσΝ βθΝ επδξεέλβ βΝ οΝ λέ εοΝ ΰδα αυ ήθΝ αθαφολδεΪΝ ηεΝ βΝ βΪ βΝ πθΝ
πλοηβγευ υθΝ βςέΝ πεδ αΝ αΝ πλορσθ αΝ επ δεοποδούθ αδΝ ύηφπθαΝ ηεΝ οΝ UNSPSC 

εαδΝ εε δηούθ αδΝ βηαθ δεΫςΝ ζεπ οηΫλεδεςΝ ΰδαΝ δςΝ πελδΰλαφΫςΝ εαδΝ βΝ π ήΝ
επ δεοποέβ βέΝ ΗΝαθαΰθυλδ βΝαθαφΫλε αδΝ δςΝευεαδλέεςΝΰδαΝ λα βΰδεήΝαθΪγε βΝηε 

απο Ϋζε ηαΝ οθΝΪηε οΝπελδολδ ησΝ ουΝεσ ουςΝεαδΝ βΝ βηδουλΰέαΝαπο αηδεύ επθέΝ
 οΝΫε οΝεαδΝ εζευ αέο επέπε ο,Νειαδλε δεσΝεθ δαφΫλοθΝπαλου δΪαεδΝβΝεφαληοΰήΝ βςΝ
υθεξούςΝ βεζ έπ βςΝ πθΝ δελΰα δυθΝ ΰδαΝ βθΝ υποποέβ βΝ ουΝ πζαδ έουΝ ΰδαΝ αΝ

πλορσθ αΝ εΝσζβΝ βθΝεπδξεέλβ β,ΝεαγυςΝ σξοςΝεέθαδΝοδΝ υθαζζαΰΫςΝηεΝπελδ σ ελεςΝ
υηβΪ εδςΝΧGreenfield, 2005). 

1. θ οπδ ησς, εεεαγΪλδ βΝΤΝαιδοζσΰβ βΝ πθΝ οδξεέπθ 

βέΝΟλγοζοΰδεήΝολΰΪθπ βΝ πθΝπλοηβγευ υθ 

3. Κπ δεοποέβ βΝΤΝΚα βΰολδοποέβ β 

ζέΝΝ ε έηβ βΝ πθΝζεπ οηελεδυθ 

ηέΝ θαΰθυλδ βΝΤΝ λΪ β 

θέΝ εζ έπ βΝ δελΰα δυθ 
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1.2.4  Υαλαε βλδ δεΪΝηδαςΝΙ αθδεήςΝεφαληοΰήςΝ βςΝαθΪζυ βς 

ΗΝ δελΰα έαΝ ETLA εέθαδΝ ΫθαΝ βα δεσΝ ελΰαζεέοΝ ΰδαΝ βθΝ εα αθσβ βΝ βςΝ δ αθδεήςΝ
εφαληοΰήςΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθέΝύηφπθαΝηεΝ ουςΝPandit KέΝεαδΝMarmanis H., οδΝ
εθσ β ες οδΝοποέεςΝαπο εζούθΝεαδΝ Ϊ δαΝου δα δεΪ εέθαδΝ Ϋ ελδς εαδΝολέαοθ αδΝπςΝ
ειήςμ 

1. Data definition and loading (DDL)  

2. Data cleansing, structure and enrichment (DE) 

3. Spend data analytics (SA) 

4. Knowledgebase management (KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ξάηα 1.4: Η δ λΰα έα ETLA. (Pandit K.and Marmanis H, 2008) 

 βηαθ δεσΝ ΰδαΝ οθΝ ολδ ησΝ εαδΝ βΝ φσλ π βΝ πθΝ ε οηΫθπθΝ εέθαδΝ οΝ ποδαΝ
αελδβυςΝ εέθαδΝ εεεέθαΝπουΝγεπλούθ αδΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ οΝπλσΰλαηηαΝ βςΝαθΪζυ βςΝ
απαθυθέΝ έΰουλαΝ βΝ βηελοηβθέαΝ εαδΝ βΝ πελδΰλαφήΝ βςΝ υθαζζαΰής,Ν οΝ σθοηαΝ ουΝ

ππζβ ήΝ εαδΝ οΝ ηΫΰεγοςΝ βςΝ απΪθβςΝ γαΝ πλΫπεδΝ θαΝ αθαφελγούθ,Ν ηααέΝ ηεΝ ολδ ηΫθεςΝ
ΪζζεςΝ ζεπ οηΫλεδεςΝ οδΝ οποέεςΝ ξλεδΪαοθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ εέθαδΝ επδ υξβηΫθβΝ αεσηβΝ
πελδ σ ελοΝβΝαθΪζυ βέΝΣαΝ ε οηΫθαΝβλέ εοθ αδΝποζζΪΝ δαφολε δεΪΝ υ ήηα αΝεαδΝ
βΝειαΰπΰήΝ ουςΝγαΝεπδ ευξγεέΝηεΝ βθΝΫθπ βΝποζζαπζυθΝε ελσεζβ πθΝπβΰυθ,ΝσππςΝ
αλξεέαΝExcel εαδ βΪ εδςέΝΜε ΪΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ πθΝ οδξεέπθΝαεοζουγεέΝβΝεδ αΰπΰήΝ
ουςΝ εΝ ΫθαΝ εοδθσΝ ύ βηα,Ν ΰδαΝ παλΪ εδΰηα εΝ ΫθαΝ ποζυ δΪ α οΝ ηοθ ΫζοΝ
ε οηΫθπθΝηεΝποζζαπζΫςΝζεδ ουλΰέεςέΝ 

υ ΪΝ αΝηοθ ΫζαΝηεΝ δα Ϊ εδςΝαπαλ έαοθ αδΝαπσΝηε λή εδςΝεαδΝπζαέ δαέΝΜεΝΪζζαΝ
ζσΰδα,ΝβΝ απΪθβΝεέθαδΝβΝηΫ λβ β, εθυ οΝπλοηβγευ ής,Ν οΝαΰαγσ,Ν οΝεΫθ λοΝεσ ουςΝ
εέθαδΝ οΝ πζαέ δοΝ ήΝ δαφολε δεΪΝ οδΝ δα Ϊ εδςέΝ ΜεΝ αυ σθΝ οθΝ λσποΝ ου δα δεΪΝ
ξβηα έαε αδΝ ΫθαςΝ “spend hypercube”Ν Χ“υπελεύβος”Ψ,Ν αΝ βηεέαΝ οηήςΝ ουΝ οποέουΝ

αθ δ οδξούθΝ ε ηε λή εδςέΝ πδπζΫοθ,ΝβΝ υθοζδεήΝ απΪθβΝαπο εζεέΝεαδΝ βθΝευλέαλξβΝ

 

KB 

 

DDL 

 

DE 

 

SA 
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απΪθβΝ βθΝ εολυφήΝ ουΝ spend cube,Ν εαγυςΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ ηεΝ βθΝ οποέαΝ
υ ξε έαουηεΝ βΝ απΪθβΝ ηεΝ αΝ αθ έ οδξαΝ αΰαγΪΝ εαδΝ ουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ “drilling”έΝ

ύηφπθαΝ ηεΝ βθΝ εζευ αέα,Ν ηπολούηεΝ θαΝ εδ ξπλή ουηεΝ ηΫ αΝ οθΝ cube, 

δα ξέαοθ αςΝ αΝ βηεέαΝ αυ ΪΝ Χ“drill points”ΨΝ πθΝ αΰαγυθΝ ηεΝ δαφολε δεούςΝ
πλοηβγευ ΫςέΝ 

ιέαεδΝθαΝ βηεδπγεέΝσ δΝΫθαςΝhypercube ΫξεδΝπελδ σ ελεςΝαπσΝ λεδςΝ δα Ϊ εδςέ ΠδοΝ
αθαζυ δεΪ,Ν αεοζουγεέ ηέαΝ αελδβΫ ελβΝ επειήΰβ βΝ βςΝ οηής ουΝ spend cube πςΝ
ειήςμ 

θαςΝεθδαέοςΝεαδΝεύλδοςΝspend cube βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝγαΝεθ πηα υ εδΝσζαΝ αΝ
οδξεέαΝ ε οηΫθπθΝ βςΝεπδξεέλβ βςέΝΜεΝαυ σθΝ οθΝ λσποΝγαΝ βηδουλΰβγούθΝαλξεέαΝ

ΰδαΝαποεζεδ δεούςΝπλοηβγευ Ϋς,Νεα βΰολέες,Νπλορσθ αΝεαδΝ ηήηα α,Νηε αιύΝΪζζπθΝ
ε αδλδυθέΝ ΟΝ εοπσςΝ ΰδαΝ οθΝ οποέοΝ ξλβ δηοποδούηεΝ οθΝ spend cube εέθαδΝ ΰδαΝ θαΝ
υπΪλξεδΝπζήλβςΝεαδΝοζοεζβλπηΫθβΝολα σ β αΝ πθΝ οδξεέπθ,ΝπλοεεδηΫθουΝβΝέ δαΝβΝ
επδξεέλβ βΝθαΝΰθπλέαεδΝ ποδοςΝ ΧwhoΨΝ εαδΝ δΝ αΰολΪαεδΝ ΧwhatΨ,Ν εΝ ποδαΝ πο σ β αΝαπσΝ
ποδοθΝΧwhomΨ,Νπσ εΝΧwhenΨ,ΝπουΝΧwhereΨΝεαδΝππςΝΧhowΨΝπζβλυθουθΝΰδαΝαυ σέ 

 

 

ξάηα 1.5: Spend Cube. (http://www.lexingtonanalytics.com/Spend_Analysis.htm) 

  οΝ εύ ελοΝ Ϊ δοΝ βςΝ αθΪζυ βςΝ ζαηβΪθουθΝ ξυλαΝ ζεδ ουλΰέεςήΝ εθΫλΰεδες,Ν
σππςΝ ιεεαγΪλδ ηαΝ πθΝ ε οηΫθπθΝ εαδΝ εηπζου δ ησς,Ν δελαλξέαΝ εαδΝ επειελΰα έαΝ
δα Ϊ επθ,Ν πλοΰλαηηα δ ησςΝ ελΰα έαςΝ εαδΝ αθα λοφο σ β βΝ απσΝ ουςΝ εζδεούςΝ

ξλή εςΝ ουΝ υ ήηα οςέ ΗΝ οηΪ αΝ βΝ οποέαΝ ΫξεδΝ αθαζΪβεδΝ οθΝ εηπζου δ ησΝ ουΝ
πελδεξοηΫθου ηεΝπλοθσηδαΝπελδολδ ηΫθβςΝπλσ βα βς γαΝ δα πα εέ,ΝηεΝηελδεΪΝαπσΝ
αΝηΫζβΝ βςΝθαΝ ουζεύουθΝεθ σςΝεαδΝΪζζαΝεε σςΝ βςΝε αδλέας. 
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ξάηα 1έθμ Star schema ΰδα Ϋθαθ απζσ ετίο λδυθ δα Ϊ πθ.  

(Pandit K.and Marmanis H, 2008) 

 

  βΝ υθΫξεδα,Ν ολδ ηΫθεςΝ ΪζζεςΝ ζεδ ουλΰέεςΝ γαΝπλαΰηα οποδβγούθΝ οΝ λέ ο 

Ϊ δομΝ υποβοζήΝ εεγΫ επθΝ εαδΝ πέθαεες,Ν εδ δεΪΝ ελΰαζεέαΝ οπ δεήςΝ παλου έα βς, 

Ϊηε βΝεθβηΫλπ βΝΰδαΝθΫαΝ ε οηΫθα,Ν υθα σ β αΝ“what if”ΝαθΪζυ βς,ΝεαγυςΝεπέ βςΝ
εαδΝυποβοζήΝαθα λοφο σ β βς (feedback) πλο εέθοθ αςΝαζζαΰΫςΝΰδαΝ βθΝ δελαλξέαΝ
εαδΝ βθΝ εα βΰολδοποέβ βέ ΟδΝ εφαληοΰΫςΝ αυ ΫςΝ επδ λΫπουθΝ ουςΝ ξλή εςΝ θαΝ
επειελΰΪαοθ αδΝ αΝ οδξεέα, θαΝηοδλΪαοθ αδΝαθαφολΫςΝεαδΝθαΝεε εζούθΝεΪγεΝεέ ουςΝ
αθαζύ εδςΝπουΝεθ Ϋξε αδΝθαΝξλεδα ούθέ 
 Ό οθΝ αφολΪΝ βΝ δαξεέλδ βΝ βςΝ ΰθπ δεής βΪ βς,Ν εέθαδΝ έΰουλοΝ σ δΝ βθΝ
εαλ δΪΝηέαςΝεαζήςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝβλέ εε αδΝ οΝθαΝηαγαέθεδςΝεαδΝθαΝ αιδθοηεέςΝ
δςΝ απΪθεςΝ ηεΝ ΫθαΝ πδοΝ αελδβήΝ λσποέ υ σΝ επδ υΰξΪθε αδΝ ηεΝ βθΝ εξθδεήΝ ουΝ

εζεδ ούΝβλσΰξου,ΝηΫ αΝ οθΝοποέοΝβΝπζβλοφολέαΝπουΝ ξε έαε αδΝηεΝεΪγεΝ“click”Ν
ουΝ ξλή βΝ απογβεεύε αδΝ αυ σηα αΝ βΝ βΪ βΝ ήΝ εΝ ζειδεσ ηεΝ εδ δεΫςΝ ΰδαΝ βΝ

βδοηβξαθέαΝ πζβλοφολέεςέΝ υθεπυς,Ν ηεΝ αυ σΝ οθΝ λσποΝ βεζ δυ ουηεΝ δςΝ
πζβλοφολέεςΝ εαδΝ βθΝ αελέβεδαΝ βςΝ αιδθσηβ βςΝ δαξλοθδεΪέΝ ΜεΝ ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν σ οΝ
πδοΝπζού δοΝ οΝζειδεσ,Ν σ οΝπδοΝαελδβεέςΝγαΝεέθαδΝοδΝ αιδθοηή εδςέ 

 

1.3 Σ ΝΟΦ ΛΗ- ΠΛ ΟΝ ΚΣΗΜ Σ  

εΝ ηέα απο εζε ηα δεήΝ αθΪζυ βΝ απαθυθ,Ν υΰεεθ λυθοθ αδ,Ν εθ πηα υθοθ αδΝ εαδΝ
εα αθΫηοθ αδΝ αΝ ε οηΫθαΝ πουΝ ηαςΝ εθ δαφΫλουθΝ εΝ σζβΝ βθΝ επδξεέλβ βΝ εαδΝ αυ σΝ
εέθαδΝπουΝ βηδουλΰεέΝαυιβηΫθβΝολα σ β αΝεαδ δαφΪθεδαΝ δςΝ υθοζδεΫςΝ απΪθεςΝΰδαΝ
αΝπλορσθ αΝεαδΝ ουςΝπλοηβγευ ΫςέΝΜεΝαυ σθΝ οθΝ λσποΝοδΝεαζύ ελεςΝεπδξεδλή εδςΝ

επδ υΰξΪθουθΝ 1ίΣΝ ηεέπ βΝ ουΝ εσ ουςΝ (Aberdeen Benchmark Report 2010). εΝ
υθ υα ησΝ ηεΝ αυ σ,Ν αΝ οφΫζβΝ βςΝ αθΪζυ βςΝ ηπολούηεΝ θαΝ πλο γΫ ουηεΝ εαδΝ οΝ

ΰεΰοθσςΝσ δΝηεΝαυ ήθΝβΝεπδξεέλβ βΝαθαεαζύπ εδΝπελδοξΫςΝσπουΝεθδ ξύουθΝ εΝηεΰΪζοΝ
βαγησΝ βθΝαΰολα δεήΝησξζευ β ηεΝ βθΝαύιβ βΝ βςΝαή β βςΝεαδΝ βΝ αγελοποέβ βΝ
πθΝ πλοηβγευ υθ. ΗΝ επδξεέλβ βΝ εέθαδΝ έΰουλοΝ σ δΝ γαΝ επδεεθ λπγεέΝ ουςΝ
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πλοηβγευ ΫςΝοδΝ οποέοδΝ βθΝ εθ δαφΫλουθΝπελδ σ ελο,Νπλαΰηα οποδυθ αςΝηααέΝ ουςΝ
ιεξπλδ ΫςΝαθαγΫ εδς,Νπελδολέαοθ αςΝ οθΝεέθ υθοΝηεΝ βΝ δολα δεσ β αΝ ουΝππζβ ήέΝΝ  

πσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ εΝ ποζζαπζΫςΝ ΰλαηηΫςΝ εαδΝ ήζεςΝ πθΝ πζβλοφολδυθ,Ν ηδαΝ 
επδξεέλβ βΝαποε ΪΝ βΝ υθα σ β α θαΝ εδΝαπσΝ βΝ δεήΝ βςΝοπ δεήΝΰπθέα,ΝεαγυςΝεαδΝθαΝ
αποε ή εδΝ πλσ βα βΝ εΝ ε οηΫθαΝ πουΝ ξλβ δηοποδούθ αδΝ υθεξυς, θαΝ ειε Ϊ εδΝ
ζεπ οηΫλεδεςΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ εαδΝ θαΝ αποεαζύοεδΝ δςΝ Ϊ εδςΝ αθΪζοΰαΝ ηεΝ οΝ πυςΝ
επδηελέαοθ αδΝ οδΝ απΪθεςΝ οΝ ξλσθοέ ιέαεδΝ θαΝ βηεδπγεέΝ επδπζΫοθΝ σ δΝ βΝ αθΪζυ βΝ
απαθυθΝ επδ λΫπεδΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ πθΝ εα βΰολδυθΝ ηεΝ δςΝ υοβζσ ελεςΝ απΪθες,Ν

οπσ εΝ ΰδαΝ αυ ΫςΝ δςΝ εα βΰολέεςΝ πλαΰηα οποδεέ αδΝ βΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθΝ εαδΝ αΝ
πελδ ΪΝΫιο αΝξπλέςΝ υηβΪ εδςΝπελδολέαοθ αδΝπς εαδΝηβ εθέαοθ αδ ΧΙ Μ,Νβί1βΨ.  

υθεπυς,Ν βΝ αθΪζυ βΝ απο εζεέΝ βΝ βΪ βΝ ΰδαΝ βΝ ζήοβ πλπ οβουζδυθΝ ηεΝ σξοΝ β 

λα βΰδεήΝαθΪγε βΝεαδΝ δευεοζύθεδΝ βΝ υθεξήΝβεζ έπ βΝ βςΝεπδξεέλβ βςΝπςΝπλοςΝ
δςΝ δελΰα έεςΝΧGreenfield, 2000). 

 

1.4 ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 
 Zycus Spend Analysis Solutions 

 

ΟδΝζύ εδςΝπςΝπλοςΝ‘Procurement Performance’Ν βςΝε αδλεέαςΝZycus αυ οηα οποδούθΝ
βθΝ ελΰα έαΝ εαδΝ πλο φΫλουθΝ αελδβήΝ εαδΝ επαλεήΝ «ολα σ β α» δςΝ απΪθεςέΝ έθαδΝ

ου δα δεΪΝ ελΰαζεέα πουΝ πλαΰηα οποδούθΝ αθαΰθυλδ βΝ ποζυΰζπ δευθΝ ε οηΫθπθΝ
εαδΝπουΝηεΝ βθΝύπαλιβΝ« εξθβ ήςΝθοβηο ύθβς» ΰδαΝ βθΝ αιδθσηβ βΝ πθΝ ε οηΫθπθΝ
πθΝ απαθυθΝεπδ υΰξΪθε αδΝευεοζσ ελαΝεαδΝΰλβΰολσ ελαΝοΝ εοπσςΝ βςΝεπδξεέλβ βςέΝ
εσηβ,Ν οΝ ύ βηαΝεθβηελυθε αδΝ υθεξυςΝπςΝπλοςΝ αΝηοθ ΫζαΝ αιδθσηβ βς εαδΝβΝ

εζευ αέαΝπλαΰηα οποδεέ αδΝ βθΝπβΰήέΝ 

ΣαΝζοΰδ ηδεΪΝπλοΰλΪηηα αΝπουΝπλο φΫλεδΝεέθαδΝ αΝειήςμ 

 AutoClass 

 iAnalyse 

 ETL 

 Performance & Savings Management 

ΗΝε αδλεέαΝ οξεύεδΝ οΝθαΝεαδθο οηή εδΝπεζα οεεθ λδεΪΝεαδΝπςΝαπο οζήΝ βςΝΫξεδΝ
βθΝ οπογΫ β βΝ ουΝ φο δα ηούΝ οΝ εΫθ λοΝ βςΝ αθ αΰπθδ δεήςΝ απσ ο βςΝ βςΝ

επδξεέλβ βςέΝΓδ’Ναυ σΝΫξεδΝ βηδουλΰή εδΝεαδΝ λεδςΝ ύθγε εςΝεθσ β ες- ηοθΪ εςμΝLive 

Connect, iMine εαδΝ iCost, βΝ εαγεηέαΝ απσΝ δςΝ οποέεςΝ πλο φΫλεδΝ ιεξπλδ ΪΝ
πζεοθεε ήηα αέ 
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 Ι Μ Emptoris Spend Analysis 

ΣοΝ υΰεεελδηΫθοΝ πλσΰλαηηαΝ παλΫξεδΝ
οζοεζβλπηΫθεςΝπζβλοφολέεςΝηεΝζεπ οηΫλεδεςΝΰδαΝ δςΝε αδλδεΫςΝ απΪθεςΝεαδΝβοβγΪεδΝ
δςΝέ δεςΝ δςΝε αδλεέεςΝθαΝπελδολέ ουθΝ οΝεσ ος,ΝθαΝπΪλουθΝεαζύ ελεςΝαποφΪ εδςΝεαδΝ

ηεΝαυ σθΝ οθΝ λσποΝθαΝαποε ή ουθΝαθ αΰπθδ δεσΝπζεοθΫε βηαέΝΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν
επδ λΫπεδΝ δςΝ ε αδλεέεςΝ θαΝ ολΰαθυ ουθΝ εαδ θαΝ υΰεεθ λυ ουθΝ αΝ οδξεέαΝ απσΝ
ποζζαπζΫςΝπβΰΫςΝηΫ αΝ εΝηέα,ΝηΫ αΝαπσΝαπο ο δεΫςΝεπδζοΰΫςΝπουΝαποελέθοθ αδΝ δςΝ
απαδ ή εδςΝ πθΝεπδξεδλή επθ.  

 

ξάηα 1έιμ Η δ λΰα έα βμ ζτ βμ ζοΰδ ηδεοτ βμ Ι Μέ ΧΙ Μ, 2012) 

 

ΣοΝ πλσΰλαηηαΝ ηπολεέΝ θαΝ εφαληο εέΝ εθ σςΝ ζέΰπθΝ εβ οηΪ πθ εαδΝ α ε οηΫθαΝ
εθβηελυθοθ αδΝ ΰλήΰολα,Ν ΰδαΝ θαΝ επδ ύξεδΝ βΝ επδξεέλβ βΝ εύεοζαΝ ΫθαΝηε λή δηοΝ ROI. 

ΜεΝ δςΝ εθσ β ες-ηοθΪ εςΝ πουΝ δαγΫ εδΝ βοβγΪεδΝ δςΝ επδξεδλή εδςΝ θαΝ αποε ή ουθΝ 
ευλΫπςΝ φΪ ηα οςΝ ολα σ β αΝ αΝ ε οηΫθαΝ πθΝ απαθυθΝ ουςΝ ηΫ αΝ βθΝ
«παΰεσ ηδα» επδξεέλβ β,ΝΫ δΝυ εΝθαΝο βΰβγούθΝ εΝειοδεοθσηβ βΝεσ ουςΝΧΙ Μ,Ν
2012). 
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ξάηα 1.8: The IBM Emptoris strategic supply management platform. (Ι Μ, 2012) 

 

 RIBA Spend Visibility Solution 

υ ήΝ β ζύ βΝ Software-as-a-

Service (SaaS) δαγΫ εδΝ ηέαΝ βΪ βΝ αιδθσηβ βςΝ ηεΝ πλοβΰηΫθεςΝ εξθοζοΰέες,Ν εαγυςΝ
αεσηβΝεαδ ηέαΝβΪ βΝ ε οηΫθπθΝΰδαΝπελδ σ ελουςΝαπσΝ1ηίΝεεα έΝπλοηβγευ Ϋς,ΝηεΝ

σξοΝ βθΝαελδβήΝ αιδθσηβ βΝεαδΝ οΝ υθεξή εηπζου δ ησΝ πθΝ απαθυθΝηΫ αΝαπσΝ
σζεςΝ δςΝεα βΰολέες,Ν αΝ υ ήηα αΝεαδΝ αΝ ηήηα αΝ βςΝεεΪ ο εΝεπδξεέλβ βςέΝ θαΝ
επδπζΫοθΝ υθα σΝ οδξεέοΝ βςΝεέθαδΝβΝηβξαθήΝυποβοζήςΝεεγΫ επθΝAriba Analysis ηεΝ
οζοεζβλπηΫθοΝεηπζου δ ησΝ πθΝ οδξεέπθ,ΝπαλΫξοθ αςΝΫ δΝβαγδΪΝολα σ β αΝ σ ο 

βθΝε π ελδεή,Νσ οΝεαδΝ βθΝειπ ελδεήΝαΰολΪέ 

ΣοΝβί1βΝπΪθπΝαπσΝ1ιίΝ ε αδλεέεςΝ ξλβ δηοποέβ αθΝαυ σΝ οΝπλσΰλαηηαΝζοΰδ ηδεού,Ν
ΰδαΝθαΝ δαξεδλδ ούθΝεαδΝθαΝεζΫΰιουθΝ δςΝ απΪθεςΝ ους (Ariba Inc., 2012). 
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1.5 ΗΝΚ ΜΠΤΛΗΝ ΞΙ ΝΣΗΝSPEND ANALYSIS 

Ό οθΝαφολΪΝ α αλξδεΪ projects αΝοποέαΝπαλΫξουθΝολα σ β αΝΰδαΝ δςΝ απΪθεςΝ βςΝ
επδξεέλβ βς,ΝαιέαεδΝθαΝ οθδ εέΝσ δΝΫθαΝproject αθΝεαδΝαυ σΝγαΝαθαΰθπλέ εδΝεαδΝγαΝ
ιεξπλέ εδΝ αΝ εέ βΝ πθΝ απαθυθ,Ν βζα ήΝ αθΝ αυ ΪΝ εέθαδΝ ηΫ αΝ απσΝ υηβΪ εδς,Ν
δαπλαΰηα εύ εδςΝήΝεε σςέΝΝ πδπζΫοθ,ΝηέαΝαπζήΝαθΪζυ βΝαθΪΝπλοηβγευ ή γαΝ υ εδΝ

ευεαδλέεςΝ ΰδαΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ οδξεέπθΝ ΰδαΝ βΝ βΪ βΝ πλοηβγεδυθ,Ν ΫζζεδοβΝ
υηησλφπ βςΝ δςΝλή λεςΝ“best-price” εαδΝεεπ υ εδςΝ εΝηεΰΪζοΝσΰεοΝπαλαΰΰεζδυθέΝ

ΟδΝευεαδλέεςΝγαΝπαλου δα ούθΝ ουςΝπλυ ουςΝΫιδΝηεΝοξ υΝηήθεςέΝΌππςΝφαέθε αδΝεαδΝ
απσΝ βθΝ αεσζουγβΝ εαηπύζβΝ αιέας [ξήηαΝ 1έλΝ Χα)],Ν ουςΝ αηΫ πςΝ επσηεθουςΝ ηήθεςΝ
εέθαδΝαπαλαέ β οΝθαΝυπΪλιεδΝεαδΝθαΝ εγεέΝ εΝεφαληοΰήΝΫθαΝ λα βΰδεσΝπζΪθοΝΰδαΝ βθΝ
αθΪζυ βΝεαδΝολα σ β αΝ πθΝ απαθυθΝΧSpend analysis and visibility strategic plan), 

δαφολε δεΪΝ επελξσηεθεςΝ ευεαδλέεςΝ εΝ γαΝ αθαΰθπλδ ούθΝ εαδΝ βΝ ειοδεοθσηβ βΝ
εσ ουςΝγαΝεζαξδ οποδβγεέέ 
 

ΥΗΜ Ν1έλΝΧαΨ                                               ΥΗΜ Ν1έλΝΧίΨ 

                                                              
ΗΝ «εζα δεή» ΚαηπύζβΝ ιέας ΗΝ«ηοθ Ϋλθα»ΝΚαηπύζβΝ ιέαςΝΝ 
(Lamoureux M. and Gunther B., 2011) 

 

 βθΝ πελέπ π βΝ ουΝ ξήηα οςΝ 1έλΝ ΧβΨ,Ν σηπς,Ν ΫθαΝ λα βΰδεσΝ πζΪθοΝ ΫξεδΝ εγεέΝ εΝ
εφαληοΰή απσΝ οθΝ πλυ οΝ ηήθαΝ ΰδαΝ θαΝ επδ ευξγεέΝ αθαΰθυλδ βΝ υξσθΝ υπελβοζδευθΝ
ξλευ επθΝ εαδΝ πζβλπηυθΝ Ν ΧηΫ πΝ βςΝ αθΪζυ βςΝ δηοζοΰέπθΨέΝ Ν υ σΝ ΫξεδΝ πςΝ
απο Ϋζε ηα,Ν ξλσθοΝ ηεΝ οΝ ξλσθοΝ βΝ ειοδεοθσηβ βΝ εσ ουςΝ βςΝ επδξεέλβ βς θαΝ
βλέ εε αδΝ εΝ υηφπθέαΝ ηεΝ βθΝ εαηπύζβΝ αιέας (Lamoureux M. and Gunther B., 

2011). 
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Κ Φ Λ ΙΟΝβ 

 

o ΤΝ ΦΗΝΤΜ Η 

 

βέ1ΝΟΡΙΜΟΝΤΜ  ΩΝ  

ΗΝ ύηβα βΝαπο εζεέΝΫθαΝβα δεσΝελΰαζεέο ΰδαΝ ο ΣηήηαΝΠλοηβγεδυθ,Νεαγυς ηεΝ βΝ
ύθαοήΝ βςΝ ολέαε αδΝ βΝ ξΫ βΝ ηε αιύΝ πθΝ υηβαζζσηεθπθΝ ηελυθ Χελΰο σ βςΝ εαδΝ

αθΪ οξοςΨ ηεΝ αΝ δεαδυηα α,Ν δςΝυποξλευ εδς,Ν βθΝυπαδ δσ β αΝεαδΝ αΝπαλα ο Ϋαέ ΗΝ
απο εζε ηα δεσ β αΝ βςΝ ύηβα βςΝελέθε αδΝαπσΝ ουςΝηβξαθδ ηούςΝΰδαΝ βΝηΫ λβ βΝ
βςΝ απσ ο βς,Ν σ οΝ εαδΝ απσΝ αυ ούςΝ βςΝ ΫΰεαδλβςΝ πλοεδ οποέβ βςΝ πθΝ εζεξυθ,Ν

παλΪζζβζαΝηεΝ βθΝύπαλιβΝηΫ λπθΝαποεα Ϊ α βςΝεθ εξσηεθπθΝ υθεπεδυθέ  

ΣοΝ έεαδοΝ πθΝ υηβΪ επθΝυπσεεδ αδΝ οΝα δεσΝ έεαδοέΝΌ οθΝαφολΪ αΝσλδαΝ πθΝ
υηβΪ επθ,Ν αΝ εα υ α αΝ σλδαΝ εφαληοΰήςΝ εα ΪΝ δςΝ δα δεα έεςΝ ύθαοβςΝ ουςΝ

εαγολέαοθ αδΝ απσΝ οΝ υλππαρεσΝ ΚοδθοβούζδοΝ εαδΝ υηβούζδοέ ΓδαΝ βησ δεςΝ
υηβΪ εδςΝ πλοηβγεδυθ,Ν υπβλε δυθΝ εαδΝ ηεζε υθΝ εέθαδ οΝ εα υ α οΝ σλδοΝ εέθαδΝ

200.000€έΝ 

υηπελα ηα δεΪ,Ν πςΝ ύηβα βΝ ολέαε αδΝ βΝ υπσ ξε βΝ εθσςΝ φυ δεούΝ ήΝ θοηδεούΝ
πλο υπουΝ εΝ ΫθαΝ Ϊζζο,Ν βςΝ οποέαςΝ βΝ αγΫ β βΝ ΫξεδΝ θοηδεΫςΝ υθΫπεδεςέΝ ΟδΝ ύοΝ
πζευλΫςΝ ΫξουθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ δα υπυ ουθΝ βΝ υηφπθέαΝ ουςΝ εέ εΝ ΰλαπ ΪΝ εέ εΝ
πλοφολδεΪΝ ήΝ αεσηαΝ εαδΝ ηΫ πΝ πθΝ πλΪιεπθΝ ουςέΝ εΝ πελέπ π βΝ αγΫ β βςΝ βς,Ν αΝ
δεα ήλδαΝεαζούθ αδΝθαΝεπδβΪζουθΝεέ εΝηεΝεθ οζήΝ βθΝπλαΰηα οποέβ ήΝ βςΝεέ εΝ βθΝ

εα αβοζήΝ ξλβηα δεήςΝ αποαβηέπ βςΝ πλοςΝ βΝ βζαπ σηεθβΝ πζευλΪέΝ ΜεΝ ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν
αιέαεδΝ θαΝ βηεδπγεέΝ σ δ,Ν εαγυςΝ βΝ ύηβα βΝ Ν ολέαεδΝ ηεΝ ηεΰΪζβΝ αελέβεδαΝ αΝ Ϊ δα 

υζοποέβ βς,Ν αΝπαλα ο ΫαΝεαδΝ αΝξλοθο δαΰλΪηηα αΝεπδηελέαοθ αςΝ ουςΝεδθ ύθουςΝ
ηε αιύΝ πθΝ ηελυθ,Ν απο εζεέΝ ΫθαΝ βα δεσΝ ελΰαζεέοΝ Ϊ εβ βςΝ δοέεβ βςΝ ΧΛΪρος  Λ., 

2010). 

 

βέβΝ Ι ΓΩΝΙΜΟΙ 

ΟδΝ βα δεΫςΝ δα δεα έεςΝ πλοηβγεδυθΝ εέθαδ ο αθοδξ σςΝ δαΰπθδ ησς,Ν οΝ εζεδ σςΝ
δαΰπθδ ησς, βΝαπευγεέαςΝαθΪγε β, βΝ δα δεα έαΝηεΝ δαπλαΰηα εύ εδς εαδΝοΝ δεγθής. 

ΓδαΝ πλοηήγεδεςΝ ξαηβζούΝ πλοςποζοΰδ ηού,Ν οδΝ οποέεςΝ ολέαοθ αδΝ απσΝ οΝ θσηοΝ εαδΝ οδΝ
οποέεςΝ εθΝεηπέπ ουθΝ οΝπε έοΝεφαληοΰήςΝ ουΝεοδθο δεούΝ δεαέου,ΝπλοβζΫπε αδΝεαδΝ 
οΝπλσξεδλος δαΰπθδ ησςέ 

 )Ν θοδχ σμΝ δαγωθδ ησμμ ΜεΝ βΝ δα δεα έαΝ ουΝ αθοδξ ούΝ δαΰπθδ ηούΝ
πλαΰηα οποδεέ αδΝ πελέπουΝ οΝ ιηΣΝ πθΝ ελα δευθΝ πλοηβγεδυθΝ βςΝ ξυλαςΝ ηαςέΝ ΗΝ
δα δεα έαΝ αυ ήΝ εια φαζέαεδΝ βΝ ηεΰαζύ ελβΝ υθα ήΝ υηηε οξήΝ πθΝ υποοήφδπθΝ
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πλοηβγευ υθ,Ν αφούΝ πλοςπογΫ εδΝ βΝ βηο έευ βΝ βςΝ πζήλουςΝ δαεήλυιβςΝ εαδΝ
επδ λΫπεδΝ εΝεΪγεΝεθ δαφελσηεθοΝθαΝυποβΪζεδΝπλο φολΪέΝ 

 )ΝΚζ δ σμΝ δαγωθδ ησμμ ΗΝ δα δεα έαΝαυ ήΝειεζέ ε αδΝ εΝ ύοΝφΪ εδςέΝ 

i. Κα ΝαλξήθΝ οΝ αθαγΫ πθΝ φολΫαςΝ βηο δεύεδΝ πλσ εζβ βΝ εθ δαφΫλοθ ος,Ν βΝ
οποέαΝ εέθαδΝ ηδαΝ ποζύΝ ΰεθδεήΝ δαεήλυιβέΝ ΟδΝ εθ δαφελσηεθοδΝ υποβΪζζουθΝ
αδ ή εδςΝ υηηε οξής ηααέΝ ηεΝ ΫθαθΝφΪεεζοΝ Οδεαθσ β αςΟ,Ν πουΝπελδΰλΪφεδΝ
οΝπλοφέζΝ βςΝε αδλέαςέΝ 

ii.  Ό οδΝ επδζΫΰοθ αδ βΪ εδΝ οδξεέπθ δεαθσ β ας,Ν ζαηβΪθουθΝ ΰθυ βΝ βςΝ
πζήλουςΝ δαεήλυιβςΝεαδΝεαζούθ αδΝθαΝυποβΪζουθΝπζήλβΝπλο φολΪ,Ν βζέΝ
εα Ϊγε βΝ δηυθ,Ν εξθδεΫςΝπλο δαΰλαφΫςέΝ 

  οΝπζαέ δοΝ ουΝεζεδ ούΝ δαΰπθδ ηούΝοδΝαθαγΫ οθ εςΝφολεέςΝΫξουθΝ βΝ υθα σ β α,Ν
ηΫ αΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ εθ δαφΫλοθ ος,Ν θαΝ ολέ ουθΝ οθΝ εα υ α οΝ εαδΝ οθΝ αθυ α οΝ
αλδγησΝπλοηβγευ υθΝπουΝ εοπεύουθΝθαΝπλο εαζΫ ουθέΝΟΝαλδγησςΝαυ σςΝ εθΝπλΫπεδΝ
θαΝεέθαδΝηδελσ ελοςΝαπσΝπΫθ εΝΧηΨ,ΝεθυΝοΝηεΰαζύ ελοςΝηπολεέΝθαΝολδ γεέΝηΫξλδΝεέεο δΝ
(20).  

Γ)Ν π υγ έαμΝαθάγ βμ ΗΝ δεθΫλΰεδαΝ δαΰπθδ ηούΝαπευγεέαςΝαθΪγε βςΝου δα δεΪΝ
πλαΰηα οποδεέ αδΝ σ αθΝ πλσεεδ αδΝ ΰδαΝ πλοηήγεδεςΝ ηεΝ ηδελΪΝ πο ΪΝ ουΝ
πλοςποζοΰδ ηούέΝ ΟΝ πλοηβγευ ήςΝ οΝ οποέοςΝ ΰέθε αδΝ αθΪ οξοςΝ επδζΫΰε αδΝ εέ εΝ ηεΝ
ελδ ήλδοΝ β ξαηβζσ ελβΝ δηήΝεέ εΝζσΰπΝ βςΝπδοΝ υηφΫλου αςΝπλο φολΪςέ 

)Ν δα δεα έαΝη Ν δαπλαγηα τ δμμ εΝειαδλε δεΫςΝπελδπ υ εδςΝεπδ λΫπε αδΝ ουςΝ
αθαγΫ οθ εςΝφολεέςΝβΝαπευγεέαςΝ δαπλαΰηΪ ευ βΝηεΝ ουςΝπλοηβγευ ΫςΝ βςΝεπδζοΰήςΝ
ους,Ν ηεΝ ήΝ ξπλέςΝ πλοβΰούηεθβΝ βηο έευ βΝ δαεήλυιβςΝ ΧαπευγεέαςΝ αθΪγε βΨέΝ  δςΝ
δαπλαΰηα εύ εδςΝ ξπλέςΝ βηο έευ βΝ οφεέζουθΝ θαΝ πλο εζβγούθΝ ουζΪξδ οθΝ λεδςΝ

ΧγΨΝ πλοηβγευ ΫςέΝ ΗΝ δα δεα έαΝ αυ ήΝ αεοζουγεέ αδΝ ησθοθΝ δςΝ πελδπ υ εδςΝ πουΝ
πλοβζΫποθ αδΝαπσΝ οθΝ θσηο,Ναυ βλΪΝεληβθευηΫθεςΝ ΧθέΝ ββκθήλη,ΝΪλγλοΝβ,ΝπαλέΝ1γΝ
εαδΝ Π. έ γιίήλη,Ν ΪλγλοΝ 1ίΨ,Ν σππςΝ ζέξέΝ ΰδαΝ επεέΰου εςΝ αθΪΰεες,Ν ΰδαΝ ειοπζδ ησΝ
Ϋλευθας,Ν πεδλαηα δεΪΝ ήΝ εαζζδ εξθδεΪ,Ν ΰδαΝ υηπζβλπηα δεΫςΝ πλοηήγεδεςΝ απσΝ ΫθαθΝ
ή βΝ επδζεΰηΫθοΝ πλοηβγευ ήέΝ πδπζΫοθ,Ν ολδ ηΫθεςΝ φολΫςΝ αεοζουγεέ αδΝ αυ ήΝ βΝ
δα δεα έαΝ εΝπελδπ υ εδςΝαπο υξέαςΝεθσςΝ δαΰπθδ ηούΝήΝσ αθΝοδΝεπδ ευξγεέ εςΝ δηΫςΝ

ελδγούθΝα ύηφολεςΝεαδΝυπΪλξεδΝεπεέΰου αΝαθΪΰεβ,Νοπσ εΝ υθεξέαε αδΝοΝ δαΰπθδ ησςΝ
ηεΝ βΝ δα δεα έαΝ βςΝ δαπλαΰηΪ ευ βςΝ ηεΝ βθΝ εα Ϊγε βΝ θΫπθΝ οδεοθοηδευθΝ
πλο φολυθΝήΝεαδΝ εξθδευθΝπλο φολυθ,ΝσπουΝαυ σΝελδγεέΝαπαλαέ β οέ 

) Πλσχ δλομΝ(άΝ υθοπ δεσμ)Ν δαγωθδ ησμμ ΟΝ δαΰπθδ ησςΝαυ σςΝπλοβζΫπε αδΝΰδαΝ
πλοηήγεδεςΝ ξαηβζούΝ ύοουςΝ ηΫξλδΝ εθσςΝ ολέου,Ν πουΝ ηε αβΪζζε αδΝ ηεΝ ΤπουλΰδεήΝ

πσφα βέΝ ΟδΝ πλοηήγεδεςΝ αυ ΫςΝ εΝ δεαδοζοΰούθ βΝ δεθΫλΰεδαΝ εαθοθδεούΝ
δαΰπθδ ηούέΝ ΟΝ πλσξεδλοςΝ δαΰπθδ ησςΝ εθΝ πλοςπογΫ εδΝ βηο έευ βΝ εαδΝ
δεθελΰεέ αδΝ απσΝ ΣλδηεζήΝ πδ λοπήΝ ηεΝ υποβοζήΝ ΫΰΰλαφπθΝ πλο φολυθέΝ Κα ΪΝ οθΝ

πλσξεδλοΝ δαΰπθδ ησΝ εαζούθ αδΝ θαΝ εα αγΫ ουθΝ πλο φολΫςΝ λεδςΝ ουζΪξδ οθΝ
πλοηβγευ ΫςέΝ ΟΝ ΠλσξεδλοςΝ Μεδο ο δεσςΝ δαΰπθδ ησςΝ οθοηΪαε αδΝ ηεΝ αυ σθΝ οθΝ
λσποΝεαδΝ δεθελΰεέ αδΝσ αθΝαποεζεδ δεσΝεέθβ λοΝαπο εζεέΝβΝξαηβζσ ελβΝ δηήέ 

Σ)Ν δ γθάμΝ δαγωθδ ησμ: ΟδΝπλοηήγεδεςΝεαδΝεε εζΫ εδςΝελΰα δυθΝΰδαΝ δςΝαθΪΰεεςΝ
πθΝ ΫλΰπθΝ αΝ οποέα ξλβηα ο ο ούθ αδΝ απσΝ βθΝ υλππαρεήΝ θπ βΝ

πλαΰηα οποδούθ αδ ηεΝ δεγθήΝ δαΰπθδ ησ. ΟδΝ δα δεα έεςΝ αθΪγε βςΝ δεγθυθΝ
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υηβΪ επθΝ πλοβζΫπουθΝ ουςΝ αεσζουγουςΝ ύπουςΝ δεγθούςΝ δαΰπθδ ηούμΝ αθοδε σςΝ
Χ βησ δοςΨ,Νεζεδ σςΝεαδΝηεΝ δαπλαΰηΪ ευ βΝΧηεΝήΝξπλέςΝπλοεήλυιβΨέ 

2.3 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΝ Ι ΓΩΝΙΜΟΤ 

 βθΝ πλοεήλυιβΝ ουΝ δαΰπθδ ηούΝ εέθαδΝ επδβεβζβηΫθβΝ βΝ αθαφολΪΝ ολδ ηΫθπθΝ
οδξεέπθ,Ν αΝοποέαΝεαγδ ούθΝπζήλβΝ οΝ δαΰπθδ ησέΝ ουςΝαθοδξ ούςΝεαδΝεζεδ ούςΝ

δαΰπθδ ηούςΝεέθαδΝαπαλαέ β οΝ βθΝπλοεήλυιβΝθαΝεα αΰλΪφοθ αδΝ οδξεέα,ΝεεΝ πθΝ
οποέπθΝ βηαθ δεσ ελαΝγεπλούθ αδΝ αΝαεσζουγα:  

 έ ος,Ν πο σ β αΝ εαδΝ εξθδεΫςΝ πλο δαΰλαφΫςΝ ουΝ πλοηβγευσηεθουΝ
υζδεού. 

 Σσπο,Ν ξλσθοΝ εαδΝ σποΝ παλΪ ο βςΝ ουΝ υζδεούΝ Χεθ εξοηΫθπςΝ εαδΝ οΝ
ξλσθοΝπαλαζαβήςΝ ουΨ. 

 ΣοΝθσηδ ηαΝ βςΝπλο φελσηεθβςΝ δηής. 

 ΣαΝελδ ήλδαΝΰδαΝ βθΝαιδοζσΰβ βΝ πθΝπλο φολυθΝεαδΝ βθΝεα αεύλπ βΝ
βςΝπλοηήγεδαςέ 

 ΣοΝ ξΫ δοΝ βςΝ ύηβα βςΝ οΝοποέο γαΝυποΰλαφεέΝηεΝ οθΝπλοηβγευ ήέ 
 

ΟδΝ αθοδξ οέΝ εαδΝ εζεδ οέΝ δαΰπθδ ηοέΝ ΫξουθΝ αΝ παλαπΪθπΝ εοδθΪΝ βηεέα,Ν εθυΝ
παλου δΪαουθΝ εΪποδεςΝ ΪζζεςΝ δαφολΫςΝ οδΝ οποέεςΝ εθΝ αφολούθΝ οΝ αθ δεεέηεθοΝ βςΝ
παλού αςΝελΰα έας εαδΝΰδ’Ναυ σΝ εθΝελέθε αδΝ εσπδηβΝβΝαθαφολΪΝ ους. 

ΓδαΝ ουςΝπλσξεδλουςΝ δαΰπθδ ηούς,ΝαιέαεδΝθαΝ οθδ εέΝ οΝΰεΰοθσςΝσ δΝ δεθελΰούθ αδΝ
ΰδαΝ βΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθΝ πλοηήγεδαςΝ αΰαγυθ,Ν πθΝ οποέπθΝ βΝ ε ή δαΝ υθοζδεήΝ
απΪθβΝ εθΝυπελβαέθεδΝ οΝπο σΝπουΝΫξεδΝεαγολδ εέΝαπσΝ οθΝΤπουλΰσΝ θΪπ υιβςέ ΗΝ
δεθΫλΰεδαΝ ουΝεθΝζσΰπΝ δαΰπθδ ηούΝπλαΰηα οποδεέ αδΝαπσΝηέαΝ λδηεζήςΝεπδ λοπήΝηεΝ

υποβοζήΝ ΫΰΰλαφπθΝ πλο φολυθΝ εαδΝ ε γεπλεέ αδΝ απαλαέ β βΝ βΝ βηο έευ βΝ βςΝ
πλοεήλυιβς,Ν εΝ αθ έγε βΝ ηεΝ αΝ ύοΝ πλοβΰούηεθαΝ εέ βΝ δαΰπθδ ηυθ 

(http://gge.gov.gr/). 

2.4 ΗΜΟΙ ΤΗΝ Ι ΓΩΝΙΜΩΝ  

ΚΪγεΝΫθαςΝ δαΰπθδ ησςΝ βηο δεύε αδΝπςΝειήςμΝ       

)  Ν γθδεσΝ πέπ κ πλοβζΫποθ αδΝ αΝ ειήςΝ ηΫ λαΝ βηο δσ β αςΝ ΧΠέ . 394/96, 

ΪλγλοΝζΨμΝ 

 βηο έευ βΝ πελέζβοβςΝ πθΝ ου δπ υθΝ οδξεέπθΝ βςΝ δαεήλυιβςΝ οΝ
Φ Κ,ΝΦύζζοΝ βηο έευ βςΝ βησ δπθΝυηβΪ επθΝΧ ΨέΝ 

   βηο έευ βΝ πελέζβοβςΝ πθΝ ου δπ υθΝ οδξεέπθΝ βςΝ δαεήλυιβςΝ εΝ
υοΝ ουζΪξδ οθΝ βηελή δεςΝ οδεοθοηδεΫςΝ εφβηελέ εςΝ ΧεαδΝ εΝ οπδεήΝ

εφβηελέ α,ΝεΪθΝοΝ δαΰπθδ ησςΝπλοεβλύ ε αδΝαπσΝ οπδεήΝΤπβλε έαΨέΝ 
  θΪλ β βΝ βςΝ πελέζβοβςΝ εΝ εηφαθΫςΝ ηΫλοςΝ βςΝ Τπβλε έαςΝ πουΝ

δεθελΰεέΝ οθΝ δαΰπθδ ησέ    
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 εΝ πελέπ π βΝ πουΝ οΝ εθ δαφελσηεθοςΝ ΫξεδΝ πλσ βα βΝ ησθοθΝ βθΝ πελέζβοβΝ βςΝ
δαεήλυιβς,ΝηπολεέΝθαΝζΪβεδΝ οΝπζήλεςΝεεέηεθσΝ βςΝαπσΝ αΝΰλαφεέαΝ ουΝαθαγΫ οθ οςΝ

φολΫαέΝΝ 

ψΨΝ Νεκδθκ δεσΝ πέπ κμ 

 βθΝ πέ βηβΝ φβηελέ αΝ βςΝ έ έ,ΝεαγυςΝεαδΝ βθΝεοδθο δεήΝβΪ βΝ ε οηΫθπθΝ
TED (Tenders Electronic Daily) βηο δεύε αδΝπελέζβοβΝσζπθΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ
πουΝαφολούθΝ εΝ πλοηήγεδαΝαιέαςΝ πΪθπΝαπσΝ ΫθαΝσλδο,Ν οΝοποέοΝ πλο αλησαε αδΝ
αθΪζοΰαΝ ηεΝ δςΝ δεγθεέςΝ υηφπθέεςΝ πουΝ υποΰλΪφεδΝ βΝ έ έΝ οΝ ξυλοΝ πθΝ
πλοηβγεδυθΝ ουΝ βηο έουέΝ ήηελαΝ οΝ σλδοΝ αυ σΝ εέθαδΝ 211.129,00 ευλυέΝ ΟδΝ
αθαγΫ οθ εςΝ φολεέςΝ εέθαδΝ υποξλεπηΫθοδΝ θαΝ υθ Ϊ ουθΝ δςΝ ξε δεΫςΝ
αθαεοδθυ εδςΝ ύηφπθαΝ ηεΝ αΝ παλαλ ήηα αΝ βςΝ εοδθο δεήςΝ ο βΰέαςΝ εαδΝ εθΝ
ηπολούθΝθαΝπλοξπλή ουθΝ εΝ βηο έευ βΝ οθΝεζζβθδεσΝ ύποΝπλδθΝ βθΝαπο οζήΝ
βςΝαθαεοέθπ βςΝπλοςΝ βθΝ έΝ βθΝβΪ βΝ ε οηΫθπθΝTϋϊ,ΝσππςΝεπέ βςΝεαδ οΝ
ύ βηαΝ πζβλοφολδυθΝ ΰδαΝ δςΝ ευλππαρεΫςΝ βησ δεςΝ υηβΪ εδςΝ ΧSIεχPΨ οδΝ

ΫζζβθεςΝ πλοηβγευ ΫςΝ ηπολούθΝ θαΝ εθβηελπγούθΝ ΰδαΝ σζεςΝ ουςΝ λΫξοθ εςΝ
δαΰπθδ ηούςΝπλοηβγεδυθΝυζδευθΝ ΧαζζΪΝεαδΝ ΫλΰπθΝεαδΝυπβλε δυθΨΝ οΝΫ αφοςΝ
βςΝ έ έ (http://gge.gov.gr/). 

 

2.5 ΠΡΟΦΟΡ Ν 
 

2.5.1. Κλδ ήλδαΝαθΪγε βςΝ– ιδοζσΰβ βΝπλο φολυθ 

 

 ΣαΝελδ ήλδαΝΰδα βθΝεα αεύλπ βΝ βςΝπλοηήγεδαςΝεέθαδμΝ 
I. ποεζεδ δεΪΝβΝξαηβζσ ελβΝ δηήέ 

II. ΗΝπζΫοθΝ υηφΫλου αΝαπσΝοδεοθοηδεήΝΪποοβΝπλο φολΪέ 
 

ΣοΝ ελδ ήλδοΝ εαγολέαε αδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ Ϋθ αιβςΝ πθΝ εδ υθΝ οΝ θδαέοΝ
ΠλσΰλαηηαΝ ΠλοηβγεδυθΝ Χ έΠέΠέΨΝ εαδΝ σ εΝ ολέαε αδΝ βΝ δαεήλυιβΝ ουΝ
δαΰπθδ ηούέΝ φσ οθΝ επδζεΰεέΝ βΝ εα αζζβζσ ελβΝ πλο φολΪΝ ηεΝ βΪ βΝ οΝ

εαγολδ ηΫθοΝ ελδ ήλδοΝ ΧΫθαΝ απσΝ αΝ ύοΝ παλαπΪθπΝ ελδ ήλδαΨ,Ν επδζΫΰε αδΝ
υθαεσζουγαΝεαδΝοΝ εζδεσςΝπλοηβγευ ήςέ 

 

 Γδα βθΝαιδοζσΰβ βΝ πθΝπλο φολυθ,ΝεέθαδΝΰεΰοθσςΝσ δΝπλαΰηα οποδεέ αδΝ
ΫθαςΝπλυ οςΝ δαξπλδ ησςΝηε αιύΝ πθΝπλο φολυθΝπςΝπλοςΝ δςΝ εξθδεΫςΝ
πλο δαΰλαφΫςΝεαδΝ ουςΝσλουςΝ βςΝ δαεήλυιβςέΝ 

  βθΝπελέπ π βΝεα ΪΝ βθΝοποέαΝελδ ήλδοΝαπο εζεέΝβΝξαηβζσ ελβΝ δηή εαδΝ
εφσ οθΝ επδζεΰούθΝ οδΝ πλο φολΫςΝ οδΝ οποέεςΝ ελδγούθΝ ύηφπθεςΝ ηεΝ βΝ
δαεήλυιβ,Ν αυ σΝ οΝ οποέοΝ παέαεδΝ οΝ βηαθ δεσ ελοΝ λσζο εέθαδΝ βΝ πδοΝ

ξαηβζήΝ δηήέΝΟδΝπλο φολΫςΝοδΝοποέεςΝ υηφπθούθΝηεΝαυ ΪΝ αΝ ύοΝ οδξεέαΝ
γεπλούθ αδΝδ σ δηεςέ 

 βθΝ πελέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ οποέαΝ ελδ ήλδοΝ απο εζεέΝ βΝ πδοΝ υηφΫλου α απσΝ
οδεοθοηδεήΝΪποοβΝπλο φολΪΝεαδΝεφσ οθΝεπδζεΰούθΝοδΝπλο φολΫςΝοδΝοποέεςΝελδγούθΝ
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ύηφπθεςΝηεΝ βΝ δαεήλυιβΝΧσλουςΨ,Ναυ ΪΝ αΝυποελδ ήλδαΝ αΝοποέαΝ έθε αδΝδ δαέ ελβΝ
Ϋηφα βΝ εαδΝ πλο οξήΝ εέθαδΝ αΝ ειήςμΝ δηή,Ν εσ οςΝ εΰεα Ϊ α βς-ζεδ ουλΰέας-

υθ ήλβ βς,Ν εξθδεήΝ απο οξήΝ πθΝ πλο φελσηεθπθΝ υζδευθ,Ν εΰΰύβ βΝ εαζήςΝ
ζεδ ουλΰέαςΝ ήΝ υθ ήλβ βς,Ν ποδσ β αΝ ειυπβλΫ β βςΝ ηε ΪΝ βθΝ πυζβ βΝ Χservice)-

εξθδεήΝβοήγεδα,ΝξλσθοςΝπαλΪ ο βςΝ πθΝυζδευθΝεαδΝοποδο ήπο εΝ οδξεέοΝελέθε αδΝ
απαλαέ β οΝζσΰπΝφύ επςΝ ουΝυζδεούέΝ βΝ υθΫξεδα,Νΰέθε αδΝ δαξπλδ ησςΝαυ υθΝ πθΝ

οδξεέπθΝ εΝ ύοΝοηΪ εςΝεαδΝαλξέαεδΝβΝ δα δεα έαΝοδεοθοηο εξθδεήςΝαιδοζσΰβ βςέΝΗΝ
πλυ βΝοηΪ αΝοθοηΪαε αδΝΟηΪ αΝΣεξθδευθΝΠλο δαΰλαφυθ-Ποδσ β ας- πσ ο βςΝεαδΝ
βΝ εύ ελβΝ ΣεξθδεήςΝ Τπο ήλδιβςΝ εαδΝ ΚΪζυοβςέ ΓδαΝ δςΝ παλαπΪθπΝ ύοΝ οηΪ εςΝ
ολέαε αδ υθ εζε ής βαλύ β αςΝ πουΝ ηπολεέΝ θαΝ αθΫλξε αδΝ ηΫξλδΝ πο ο σΝ επέ οδςΝ
εεα σ κίΝ εαδ 2ίΝ ΰδαΝ εΪγεΝ οηΪ αΝ αθ έ οδξαέ ΣοΝ Ϊγλοδ ηαΝ πθΝ πο ο υθΝ αυ υθΝ
αθΫλξε αδΝ ε 100. ΓδαΝεΪγεΝ οδξεέοΝ πθΝοηΪ πθ,Νεαγολέαε αδΝαπσΝ β δαεήλυιβΝοΝ
επδηΫλουςΝ υθ εζε ήςΝ βαλύ β ας,Ν υ ε οΝ Ϊγλοδ ηΪΝ ους,Ν ΰδαΝ εΪγεΝ οηΪ α,Ν θαΝ
δ ού αδΝηεΝ οθ εαγολδ ηΫθο υθ εζε ήΝβαλύ β αςΝ βςΝοηΪ αςέ ΌζαΝ αΝ επδηΫλουςΝ

οδξεέαΝ πθΝ οηΪ πθΝ βαγηοζοΰούθ αδΝ αυ σθοηαΝ ηεΝ βΪ βΝ ουςΝ 1ίίΝ βαγηούςέ ΗΝ
βαγηοζοΰέαΝ πθΝ επδηΫλουςΝ οδξεέπθΝ πθΝ πλο φολυθΝ εέθαδΝ 1ίίΝ βαγηοέΝ ΰδαΝ δςΝ
πελδπ υ εδςΝπουΝεαζύπ οθ αδΝαελδβυςΝσζοδΝοδΝαπαλΪβα οδΝσλοδ.  
 

ΗΝ αγηδ ηΫθβ βαγηοζοΰέαΝ ουΝ εΪγεΝ οδξεέουΝ πθ οηΪ πθΝεέθαδΝ οΝ ΰδθσηεθοΝ ουΝ
επέΝ ηΫλουςΝ υθ εζε ή βαλύ β αςΝ ουΝ οδξεέουΝ επέΝ βΝ βαγηοζοΰέαΝ ουΝ εαδ βΝ
υθοζδεήΝ βαγηοζοΰέαΝ βςΝ εΪγεΝ πλο φολΪςΝ εέθαδΝ ο Ϊγλοδ ηαΝ πθΝ αγηδ ηΫθπθΝ

βαγηοζοΰδυθΝ σζπθΝ πθ οδξεέπθΝ εαδΝ πθΝ ύοΝ οηΪ πθέ ΗΝ εζδεήΝ βαγηοζοΰέαΝ ηεΝ
βΪ βΝ αΝπαλαπΪθπΝευηαέθε αδΝαπσΝ1ίίΝ ΫπςΝ11ίΝβαγηούςέ ΓδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ βςΝ
υΰελδ δεήςΝ δηής,Ν ζαηβΪθε αδ υπσοβΝ βΝ δηήΝ βςΝ πλο φολΪςΝ εαδ,Ν σ αθΝ απσΝ βθΝ
δαεήλυιβΝπλοβζΫπε αδ,Ν οΝεσ οςΝεΰεα Ϊ α βς,Νζεδ ουλΰέας εαδΝ υθ ήλβ βςέ 

 

ΠζΫοθΝ υηφΫλου αΝαπσΝοδεοθοηδεήΝΪποοβΝπλο φολΪ εέθαδΝεεεέθβΝπουΝπαλου δΪαεδΝ
οθΝηδελσ ελοΝζσΰοΝ βςΝ δηήςΝπλο φολΪςΝΧ υΰελδ δεήςΨΝπλοςΝ βθΝβαγηοζοΰέα βςέΝΟΝ
δαΰπθδ ησςΝεα αευλυθε αδΝ οθΝπλοηβγευ ή πουΝΫξεδΝεΪθεδΝ βθΝπζΫοθΝ υηφΫλου αΝ

απσΝ οδεοθοηδεή ΪποοβΝ πλο φολΪέ πσΝ οθΝ φολΫαΝ ΰδαΝ οθΝ οποέοΝ πλοολέαοθ αδΝ αΝ
υζδεΪ εαγολέαοθ αδΝ αΝ οδξεέαΝ πουΝ απαλ έαουθΝ δςΝ ύοΝ οηΪ ες,Ν οδΝ υθ εζε ΫςΝ
βαλύ β ας,Ν σ οΝ βςΝεΪγεΝοηΪ ας υθοζδεΪΝσ οθΝεαδΝ πθΝ οδξεέπθΝ βςΝεΪγεΝοηΪ αςΝ
ιεξπλδ Ϊ,ΝεαδΝαυ ΪΝαθαφΫλοθ αδΝαπαλαέ β αΝ β δαεήλυιβ (Φ ΚΝ λέΝ150, 2007). 

 

2.5.2. Πλο φελσηεθβΝ δηή 

ΗΝ δηήΝ ουΝ πλοηβγευσηεθουΝ υζδεούΝ έθε αδΝ αθΪΝ ηοθΪ α,Ν σππςΝ ολέαε αδΝ βΝ
δαεήλυιβΝ ουΝ δαΰπθδ ηούέΝ Ν  βθΝ δηήΝ πελδζαηβΪθοθ αδΝ υξσθΝ υπΫλΝ λέ πθΝ

ελα ή εδς,Ναεσηβ εαδΝεΪγεΝΪζζβΝεπδβΪλυθ β,Νεε σςΝαπσΝ οΝΦΠ , ΰδαΝπαλΪ ο βΝ ουΝ
υζδεούΝ οθΝ σποΝεαδΝηεΝ οθΝ λσπο  πουΝπλοβζΫπε αδΝ βΝ δαεήλυιβέ 
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2.6 Κ Σ ΚΤΡΩΗΝ– Ν Θ Η 

 

 οθΝπλοηβγευ ήΝ οθΝοποέοΝΫΰδθεΝεα αεύλπ βΝή αθΪγε βΝπλοηήγεδας,Ν
απο Ϋζζε αδΝ ξε δεήΝαθαεοέθπ β πουΝπελδζαηβΪθεδΝ ουζΪξδ οθΝ αΝπαλαεΪ πΝ

οδξεέα: 
i. ΣοΝπλοςΝπλοηήγεδαΝεέ οςέ 

ii. ΣβθΝπο σ β αέ 
iii. ΣβθΝ δηήέ 
iv. ΣοθΝφολΫαΝΰδαΝ οθΝοποέοΝπλοολέαε αδΝ οΝυζδεσέ 
v. ΣβΝ υηφπθέαΝ βςΝ εα αεύλπ βςΝ ήΝ βςΝ αθΪγε βςΝ ηε ουςΝ σλουςΝ βςΝ

δαεήλυιβςΝεαδΝ βςΝπλσ εζβ βς, εαγυς εαδΝηεΝ οΝ ξΫ δοΝ ύηβα βςΝπουΝΫξεδΝ
επδ υθαφγεέΝ β δαεήλυιβ.  

vi. ΣβθΝπλογε ηέαΝυποΰλαφήςΝ βςΝ ύηβα βς. 

 

 

2.7  ΤΠΟΓΡ ΦΗΝΤΜ Η 

ΗΝ ύηβα βΝ υποΰλΪφε αδΝ απσΝ ουςΝ ύοΝ υηβαζζσηεθους εαδΝ οΝ εεέηεθσΝ βςΝ ΫξεδΝ
επδ υθαφ εέΝ ή βΝ βΝ δαεήλυιβ,Ν ξπλέςΝ βΝ υθα σ β αΝ ΰδαΝ οποδα ήπο εΝ
δαπλαΰηΪ ευ βΝ οΝ εεέηεθσΝ βςέ ΗΝ ύηβα βΝ πελδζαηβΪθεδΝ σζαΝ αΝ οδξεέαΝ βςΝ

πλοηήγεδαςΝεαδΝ ουζΪξδ οθΝ αΝαεσζουγα: 

i. ΣοθΝ σποΝεαδΝξλσθοΝυποΰλαφήςΝ βςΝ ύηβα βςέ 
ii. ΣαΝ υηβαζζσηεθαΝηΫλβέ 

iii. ΣαΝπλοςΝπλοηήγεδαΝυζδεΪΝεαδΝ βθΝπο σ β αέ 
iv. ΣβθΝ δηήέ 
v. ΣοθΝ σπο,Ν λσποΝεαδΝξλσθοΝπαλΪ ο βςΝ πθΝυζδευθέ 

vi. ΣδςΝ εξθδεΫςΝπλο δαΰλαφΫςΝ πθΝυζδευθέ 
vii. ΣδςΝπλοβζεπσηεθεςΝεΰΰυή εδςέ 

viii. ΣδςΝπλοβζεπσηεθεςΝλή λεςέ 
ix. ΣοθΝ λσποΝεπέζυ βςΝ πθΝ υξσθΝ δαφολυθέ 
x. ΣοθΝ λσποΝεαδΝξλσθοΝπζβλπηήςέ 

xi. ΣοθΝ λσποΝαθαπλο αληοΰήςΝ ουΝ υηβα δεούΝ δηήηα ος,Νεφσ οθΝπλοβζΫπε αδΝ
αθαπλο αληοΰή. 

 

Ό αθΝβΝπο σ β αΝ ουΝαΰαγούΝΫξεδΝπαλα ογεέ,ΝπαλαζβφγεέΝολδ δεΪΝεαδΝΫξεδΝ ΰέθεδΝβ 

αποπζβλπηή,Ν σ εΝΫξεδΝεε εζε εέΝβΝ ύηβα βέ πδπζΫοθ,ΝοΝπλοηβγευ ήςΝοφεέζεδΝθαΝ
παλα υ εδΝΫθαΝυζδεσ-πλορσθΝ οΝοποέοΝγαΝ υθο εύε αδΝαπσΝ υ ήηα αΝποδσ β αςΝεαδΝ
πδ οποδβ δεΪ,ΝπςΝαεοζούγπςμ 
 

I. τ βηαΝΠκδσ β αμΝISτ 

πσΝ δςΝ εξθδεΫςΝ πλο δαΰλαφΫςΝ υξθΪΝ απαδ εέ αδΝ βΝ ύπαλιβΝ υ ήηα οςΝ ποδσ β αςΝ
ISτΝ σ οΝΰδαΝ οθΝπλοηβγευ ήΝσ οΝεαδΝΰδαΝ οθΝεα α εευα ήέΝ 

ΣαΝ ISτΝ εε έ οθ αδΝ απσΝ πδ οποδβηΫθουςΝ ολΰαθδ ηούςΝ πδ οποέβ βςΝ εαδΝ υθήγπςΝ
ΫξουθΝ δΪλεεδαΝ λδυθΝ ΫπςΝ πΫθ εΝ ε υθΝ εαδΝ εέθαδΝ πλοφαθΫςΝ σ δΝ εΝ πελέπ π βΝ πουΝ βΝ
δ ξύςΝ ουςΝΫξεδΝζήιεδΝ εθΝΰέθοθ αδΝ εε ΪΝεαδΝαπολλέπ οθ αδΝπςΝαπαλΪ εε αέ 
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II. άηαθ β 

ΓδαΝ θαΝ ευεζοφολή εδΝ ΫθαΝ πλορσθΝ βθΝ υλππαρεήΝ θπ βΝ εέθαδΝ απαλαέ β οΝ θαΝ
δαγΫ εδΝ ήηαθ βΝωϋΝεε σςΝαθΝ οΝπλορσθΝειαδλεέ αδΝ βςΝυποξλΫπ βςΝαυ ήςΝαπσΝ δςΝ

αθ έ οδξεςΝΟ βΰέεςέΝ 

ΣαΝ πδ οποδβ δεΪΝ ωϋΝ εέθαδΝ δΪλεεδαςΝ δ ξύοςΝ ε ΪλπθΝ ΫπςΝ πΫθ εΝ ε υθΝ εαδΝ
εε έ οθ αδΝ αθΪζοΰαΝ ηεΝ αΝ ολδασηεθαΝ απσΝ δςΝ αθ έ οδξεςΝ Ο βΰέεςΝ βςΝ υλππαρεήςΝ

θπ βςέΝ ΗΝηβΝ απσ εδιβΝ ύπαλιβςΝ βςΝ ήηαθ βςΝ ωϋΝαπο εζεέΝ αδ έαΝ απσλλδοβςΝ βςΝ
πλο φολΪςέ 

 ΣοΝ πδ οποδβ δεσΝ ωϋΝ εε έ ε αδΝ ΰδαΝ υΰεεελδηΫθοΝ πλορσθΝ ή εδλΪΝ πλορσθ πθΝ πουΝ
λβ ΪΝπλΫπεδΝ θαΝαθαφΫλοθ αδΝ ήΝ θαΝαθαΰλΪφοθ αδΝ αΝ αθ έ οδξαΝπδ οποδβ δεΪΝωϋΝ 
εαδΝεέθαδΝαπαλαέ β οΝθαΝαθαΰλΪφε αδΝ οΝηοθ ΫζοΝεαδΝοΝ ύποςΝ ουΝπλορσθ οςΝΰδαΝ οΝ
οποέοΝΫξεδΝεε ογεέέ 

III. ΦυζζΪ δα εαδΝ ίαδυ δμΝ 

ΣαΝ εα α δγΫηεθαΝ φυζζΪ δαΝ πλΫπεδΝ θαΝ επαζβγεύουθΝ αΝ εξθδεΪΝ εαδΝ ποδο δεΪΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ πουΝ αθαΰλΪφοθ αδΝ δςΝ πλο φολΫςέΝ εΝ πελέπ π βΝ πουΝ εξθδεΪΝ

οδξεέαΝ βςΝπλο φολΪςΝεέθαδΝ δΪφολαΝαπσΝ αΝαθαΰλαφσηεθαΝ αΝφυζζΪ δα,ΝπλΫπεδΝ
θαΝεα α έγε αδΝεπδβεβαδπ δεήΝεπδ οζήΝαπσΝ οθΝοέεοΝεα α εευήςΝ ουΝηβξαθήηα οςΝ
εαδΝσξδΝαπσΝ οπδεούςΝαθ δπλο υπουςΝήΝεεπλο υπουςΝέ 

  βθΝπελέπ π βΝαυ ή,Ν βΝ επδ οζήΝ ουΝοέεουΝεα α εευήςΝεαδΝεΪγεΝ ξε δεσΝηεΝ βθΝ
πλοηήγεδαΝπδ οποδβ δεσΝπλΫπεδΝθαΝεέθαδΝυποξλεπ δεΪΝπλπ σ υπβΝεαδΝεπδευλπηΫθβΝ
απσΝ οΝ πδηεζβ ήλδοΝ βςΝ πσζβςΝ σπουΝ αθήεεδΝ βΝ ε αδλέαέΝ πέ βςΝ πλΫπεδΝ θαΝ
αθαΰλΪφε αδΝ βΝ δ δσ β αΝ ουΝ υποΰλΪφοθ οςΝ εαγυςΝ θαΝ υπΪλξεδΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ
επδεοδθπθέαςΝ ηεΝ οθΝ υποΰλΪφοθ αΝ ΰδαΝ επαζήγευ β,Ν θαΝ υθο εύε αδΝ απσΝ επέ βηβΝ
ηε Ϊφλα βΝεαδΝθαΝεέθαδΝγεπλβηΫθβΝαπσΝ ζζβθδεήΝΠλοιεθδεήΝ λξήέΝ πδ οζΫςΝπουΝ
εθΝεέθαδΝ ύηφπθεςΝηεΝ αΝπαλαπΪθπΝολδασηεθαΝαπολλέπ οθ αδέ 

IV. ΦτζζκΝυηησλφπ βμ 

 ΓδαΝ δευεσζυθ βΝ ουΝΫλΰουΝ βςΝ εξθδεήςΝαιδοζσΰβ βςΝηααέΝηεΝ βθΝ εξθδεήΝπλο φολΪΝ
πλΫπεδΝ θαΝ εα α έγε αδΝ εαδΝ φύζζοΝ υηησλφπ βςΝ ο οποέοΝ έθε αδΝ πζήλβςΝ εαδΝ
αθαζυ δεήΝ απΪθ β βΝ ΧσξδΝ ηοθοζεε δεΪμΝ ΟθαδΟ,Ν ΟσξδΟ,Ν Ο υηφπθούηεΟ,Ν
Ουπελεαζύπ ουηεΟΨΝ εΝεΪγεΝηδαΝαπσΝ δςΝπαλαΰλΪφουςΝ βςΝ εξθδεήςΝπλο δαΰλαφήςΝηεΝ
βθΝ έ δαΝ εδλΪΝ εαδΝ αλέγηβ βέΝ  οΝ φύζζοΝ υηησλφπ βςΝ εαδΝ ΰδαΝ επδβεβαέπ βΝ πθΝ

αθαΰλαφοηΫθπθΝ εΝ αυ σΝ εξθδευθΝ οδξεέπθΝ υπΪλξουθΝ εαδΝ οδΝ αθ έ οδξεςΝ
παλαποηπΫςΝ οΝφυζζΪ δοέΝ      

V. Τπ τγυθβΝ άζπ β 

εΝολδ ηΫθεςΝπελδπ υ εδς,ΝΰδαΝ δευεσζυθ βΝ ουΝΫλΰουΝ βςΝ εξθδεήςΝαιδοζσΰβ βςΝηααέΝ
ηεΝ βθΝ εξθδεήΝπλο φολΪ,Ν αβ εέ αδΝ απσΝ βθΝπλοεήλυιβ,ΝηεΝποδθήΝαποεζεδ ηού,Ν θαΝ
εα α εγεέΝ απσΝ οθΝ πλοηβγευ ήΝ υπεύγυθβΝ ήζπ βΝ βθΝ οποέαΝ γαΝ αθαφΫλοθ αδΝ οδΝ
πδγαθΫςΝαποεζέ εδςΝαπσΝ βθΝΣεξθδεήΝΠλο δαΰλαφήέ 
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θαφολΫςΝΚεφαζαέουΝβ 

 

 ΛΪρος Λ., 2010 

 Φ ΚΝ λέΝ1ηί,Νβίίι 

 http://gge.gov.gr/  
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Κ ΦΑΛΑΙΟ 3 

 

o Π Ν Ν Ν ΝΚ ΣΗΓΟΡΙ ΝΤΜ ΗΝΣΟΤΝ
Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤ 

 

ύηφπθαΝ ηεΝ οΝ Πέ έΝ 11κή2007 «Καθοθδ ησςΝ ΠλοηβγεδυθΝ βηο έου»Ν εαδΝ δςΝ
δα ΪιεδςΝ ουΝΝέΝββκθήληΝ«ΠλοηήγεδεςΝ ουΝ βηο έουΝ οηΫαΝεαδΝλυγηέ εδςΝ υθαφυθΝ

γεηΪ πθ»,Ν ο υπσΝ ηεζΫ β Παθεπδ ήηδοΝ ΰδαΝ βΝ ύθαοβ υηβΪ επθΝ δεθελΰεέ 
δαΰπθδ ηούςέΝ  σξοςΝ ουΝ Παθεπδ βηέου, εα ΪΝ εύλδοΝ ζσΰο,Ν εέθαδΝ θαΝ ουΝ

πλο φελγούθ αΝ πλορσθ αΝ ήΝ οδΝ υπβλε έες που επδαβ ΪΝ ηεΝ βθΝ πδοΝ υηφΫλου αΝ
πλο φολΪΝεαδΝ υθεπυςΝ βθΝξαηβζσ ελβΝ δηήΝ βςΝαΰολΪςέ ΟδΝ απΪθεςΝΰδαΝ βθΝαΰολΪΝ
εηπολευηΪ πθΝ εαδΝ υπβλε δυθΝ εαζύπ οθ αδΝ απσΝ οθΝ Σαε δεσΝ Πλοςποζοΰδ ησΝ ουΝ
παθεπδ βηέουΝ εαδΝ απσΝ οΝ ΠλσΰλαηηαΝ βηο έπθΝ πεθ ύ επθέ θΪζοΰαΝ ηεΝ οΝ
ξλβηα δεσΝ πο σ,Ν οδΝ δαΰπθδ ηοέΝ εα α Ϊ οθ αδΝ ΰδαΝ αΝ σλδαΝ εφαληοΰήςΝ ύθαοβςΝ
υηβΪ επθ, πςΝαεοζούγπςμ 

ΥΡΗΜ ΣΙΚΟΝΠΟΟΝ Ν€ Ι ΟΝ Ι ΓΧΝΙΜΟΤ 

0 – βζέθίίΝΧ υηπέ ΦΠ Ψ πευγεέαςΝ αθΪγε β - δα δεα έαΝ ηεΝ
δαπλαΰηα εύ εδς 

24.601 – 73.800 Χ υηπέ ΦΠ Ψ Πλσξεδλος Μεδο ο δεσς 

73.801 – 209.999 βησ δοςΝ θοδε σς 
21ίέίίίΝεαδΝπΪθπΝ δεγθής βησ δος- βηο έευ βΝ βθΝ

φβηελέ αΝ υλππαρευθΝΚοδθο ή πθ 

Πέθαεαμ γέ1μ Σα  έ β εαδ α ξλβηα δεΪ σλδα πθ δαΰπθδ ηυθ. 

 θαφολδεΪΝηεΝ οθΝΠλσξεδλοΝΜεδο ο δεσΝ δαΰπθδ ησ, αιέαεδΝθαΝ βηεδπγεέΝσ δΝ
οΝεαγαλσΝπο σΝεέθαδΝοδΝθίέίίίΝ€έ 

ΗΝ παλου έα βΝ πθΝ πο υθΝ εέθαδΝ αυ ήΝ βΝ οποέαΝ αεοζουγεέ αδΝ απσΝ οΝ παθεπδ ήηδοΝ
ύηφπθαΝ ηεΝ οθΝ εαθοθδ ησΝ Χ ΚΨ. α δεήΝ ποζδ δεήΝ βςΝ λα βΰδεήςΝ πλοηβγεδυθΝ ουΝ

Παθεπδ βηέουΝεέθαδΝθα υθΪπ εδΝ υηβΪ εδςΝΰδαΝπλοηήγεδαΝπλορσθ πθΝεαδΝυπβλε δυθΝ
πο ούΝ ΪθπΝ πθΝ 1έίίίΝ €,Ν ΰδαΝ θαΝ ο βΰβγεέΝ βΝ ζήοβΝ λα βΰδευθΝ αποφΪ επθΝ οδΝ
οποέεςΝγαΝπλο υ ουθΝαιέαΝ βθΝεφο δα δεήΝαζυ έ α ουΝπαθεπδ βηέουέΝυθεπυς,Ν
πο ΪΝ εΪ πΝ απσΝ αυ σΝ οΝ πο σΝ εθΝ απο εζούθΝ αθ δεεέηεθοΝ αθΪζυ βςΝ βςΝ παλού αςΝ
ελΰα έαςΝεαδΝ οΝπαθεπδ ήηδοΝ εθΝπλοβαέθεδΝ εΝ δεθΫλΰεδαΝ δαΰπθδ ηούΝΰδαΝαυ Ϊέ 

 

 βΝ υθΫξεδα αεοζουγεέΝ δαξπλδ ησςΝαθΪηε αΝ αΝΫ βΝβί1ίΝεαδΝβί11ΝεαδΝ οΝεαγΫθαΝ
πλσεεδ αδΝθαΝαθαζυγεέΝιεξπλδ ΪΝεαδΝεθ εζεξυςέΝΓδαΝεΪγεΝΫ οςΝβΝαθΪζυ β,Ν εΝπλυ οΝ

Ϊ δο,Ν γαΝ ΰέθεδΝ ηεΝ βΝ δΪελδ βΝ πθΝ εδ υθΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ εαδΝ βΝ υθΫξεδαΝ
παλα έγεθ αδΝ πέθαεεςΝ ηεΝ σζεςΝ δςΝ εα βΰολέεςΝ υηβΪ επθΝ ουΝ παθεπδ βηέου ΰδαΝ
πλορσθ αΝεαδΝυπβλε έεςέΝΣαΝπο ΪΝ πθΝ απαθυθΝΰδαΝ οΝεεΪ ο εΝΫ οςΝαφολούθΝεέ εΝ
αποεζεδ δεΪΝ εΝ απΪθεςΝησθοΝ ουΝέ δουΝΫ ουςΝεέ εΝγαΝπελδζαηβΪθουθΝεαδΝηελδεούςΝ
ηήθεςΝ απσΝ οΝ επσηεθοΝ Ϋ ος,Ν εαγυςΝ Ϋ δΝ πλοΫβζεπε βΝ δ ξύςΝ βςΝ ύηβα βςέΝ  βΝ
εύ ελβΝ πελέπ π β,Ν ΰδαΝ ζσΰουςΝ δευεσζυθ βςΝ δειαΰπΰήςΝ βςΝ ελΰα έαςΝ οΝ πο σΝ



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

SPEND ANALYSIS  

 

 

 34 

υποζοΰέαε αδΝησθοΝ οΝπλυ οΝΫ ος. πέ βς,ΝζσΰπΝυποΰλαφήςΝ οΝ εζευ αέοΝηήθαΝ ουΝ
Ϋ ουςΝολδ ηΫθπθΝ υηβΪ επθ, οδΝοποέεςΝαθαφΫλοθ αδΝειοζοεζήλουΝ οΝεπσηεθοΝΫ ος,Ν
αΝ πο ΪΝ ουςΝ ελέγβεεΝ πδοΝ π σΝ θαΝ υηπελδζβφγούθΝ ησθοΝ οθΝ πέθαεαΝ ουΝ

επσηεθουΝ Ϋ ουςΝ εαδΝ θαΝ εθ αξγούθΝ ησθοΝ δςΝ απΪθεςΝ αυ ούΝ ΰδα έΝ εθΝ αφολούθΝ
εαγσζουΝ οΝΫ οςΝεα ΪΝ οΝοποέοΝυποΰλΪφ βεεΝβΝ ύηβα β,Ναπο εζυθ αςΝου δα δεΪΝ
απΪθβΝ ουΝεπσηεθουέ  

ΓδαΝ δςΝ υηβΪ εδςΝ οδΝ οποέεςΝ αθαφΫλοθ αδΝ εΝ πελδ σ ελαΝ ουΝ εθσςΝ Ϋ β,Ν δε εές ήΝ
λδε εές,Ν αΝπο ΪΝεα αθΫηοθ αδΝ οΝαθ έ οδξοΝΫ οςΝεα ΪΝ οθΝ λσποΝπουΝολέαε αδΝ οΝ

πελδεξσηεθοΝ βςΝ έ δαςΝ βςΝ ύηβα βςέΝ ΜεΝ αυ σθΝ οθΝ λσποΝ ησθοΝ οΝ πο σΝ πουΝ
αθ δ οδξεέΝ οθΝεΪγεΝξλσθοΝαπο εζεέΝεαδΝ απΪθβΝαυ ούέΝ 
 

o ΣΟΝβί1ί 

 

ΓδαΝ οΝΫ οςΝβί1ίΝπαλου δΪαοθ αδΝ οθΝαεσζουγοΝπέθαεαΝ αΝεέ βΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ αΝ
οποέαΝΫξεδΝπλοεβλύιεδΝ οΝΠαθεπδ ήηδο: 

Ι ΗΝ Ι ΓΧΝΙΜΧΝΝΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤΝ                     ΤΥΝΟΣΗΣ Ν 
1. π υγ έαμΝαθΪγ βΝ                         32 

2. δα δεα έαΝη Ν δαπλαΰηα τ δμ                        3 

3. Πλσξ δλκμΝΜ δκ κ δεσμ                     18 

      4.    βησ δκμΝ θκδε σμΝ                    4 

 

ΤΝΟΛΟ 

                  

57 

Πέθαεαμ γέβμ Η υξθσ β α πθ δαΰπθδ ηυθ αθΪ εα βΰολέα ου Παθ πδ βηέου (2010). 

ΟΝ υθοζδεσςΝαλδγησςΝ υηβΪ επθΝΰδαΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝ οΝβί1ίΝεέθαδΝπεθήθ αΝεπ ΪΝ
(57). ΌππςΝ πλοεύπ εδΝ απσΝ οθΝ ΠέθαεαΝ Ν γέβ,Ν οΝ εέ οςΝ ουΝ δαΰπθδ ηούΝ οΝ οποέοΝ
ευλδαλξεέΝ ΰδαΝ βΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθΝ εαδΝ εέθαδΝ οΝ πδοΝ ύθβγεςΝ εέθαδΝ βΝ απευγεέαςΝ
αθΪγε βΝΧ32 υηβΪ εδςΝηεΝαπευγεέαςΝαθΪγε β)έΝΝ πδπλο γΫ πς,Ν οΝ δΪΰλαηηαΝγέγΝ
απεδεοθέαοθ αδΝ αΝπο ο ΪΝ αΝοποέαΝζαηβΪθεδΝ εΪγεΝ εέ οςΝ δαΰπθδ ηούΝ οΝβί1ίέΝΗΝ
απευγεέαςΝαθΪγε βΝεαζύπ εδΝ οΝηηΣΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝεαδΝΰέθε αδΝεύεοζαΝαθ δζβπ σΝ
σ δΝαπο εζεέΝ οθΝπλο δησ ελοΝ λσποΝΰδαΝ βΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθΝηεΝ ουςΝπλοηβγευ ΫςέΝ

πεδ α,ΝαεοζουγεέΝοΝπλσξεδλοςΝηεδο ο δεσςΝ δαΰπθδ ησςΝηεΝ1κΝ υηβΪ εδςΝοδΝοποέεςΝ
ΫξουθΝ πλαΰηα οποδβγεέΝ εα ΪΝ αυ σθΝ οθΝ λσπο,Ν ηεΝ πο ο σΝ γβΣΝ επέΝ ουΝ υθσζουέΝ
υθεπυς,Ν πλαΰηα οποδούθ αδΝ εΝ ηεΰαζύ ελοΝ βαγησΝ απευγεέαςΝ αθαγΫ εδςΝ εαδΝ
πλσξεδλοδΝηεδο ο δεοέΝ δαΰπθδ ηοέέ  

ΟΝ βησ δοςΝαθοδε σςΝ δαΰπθδ ησςΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝηεΝ δαπλαΰηα εύ εδςΝεα ΫξουθΝ
ησθοΝ οΝ1γΣΝ ουΝ υθσζουΝαγλοδ δεΪ εαδΝοδΝ ύοΝηααέ ΧιΣΝεαδΝθΣΝαθ έ οδξαΨέ εΝ
αυ σΝ οΝΫ οςΝ εθΝπλαΰηα οποδεέ αδΝού εΝΫθαςΝ δεγθήςΝ βησ δοςΝ δαΰπθδ ησςέ 
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ΔδΪΰλαηηα 3έγμ Πο ο δαέα απ δεσθδ β βμ υξθσ β αμ πθ δαΰπθδ ηυθ ου Παθ πδ βηέου 
ΰδα ο βί1ί. 

 

εΝ αυ σΝ οΝ βηεέοΝ εέθαδΝ ποζύΝ βηαθ δεσΝ θαΝ οθδ εέΝ σ δΝ οδΝ πλοηήγεδεςΝ εαδΝ οδΝ
υπβλε έεςΝ απο εζούθΝ ΫθαΝ δ δαέ ελαΝ βα δεσΝ οδξεέο,Ν εαγυςΝ ηΫ πΝ αυ υθΝ
εια φαζέαε αδΝ βΝ εύλυγηβΝ ζεδ ουλΰέαΝ ουΝ παθεπδ βηέουέΝ ΗΝ αΰολΪΝ πλοηβγεδυθΝ
γεπλεέ αδΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βΝ δευεσζυθ βΝ εαδΝ βθ, σ οΝ οΝ υθα σθ, εαζύ ελβΝ εαδΝ
ΫΰεαδλβΝ ειυπβλΫ β βΝ πθΝ ηεΰαζύ ελπθΝ εαδΝ ου δα δεσ ελπθΝ αθαΰευθΝ εαδΝ
απαδ ή ευθΝ ουέΝΟδΝ εζευ αέεςΝεαζύπ οθ αδΝ εαδΝηεΝ βΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθΝΰδαΝ βθΝ
παλοξήΝ υπβλε δυθΝ πλοςΝ οΝ παθεπδ ήηδοΝ απσΝ επδξεδλή εδςΝ εαδΝ εζεύγελουςΝ
επαΰΰεζηα έεςΝ πουΝ οδΝ υπβλε έεςΝ ουςΝ ηπολεέ, εα ΪΝ εύλδο ζσΰο, θαΝ εέθαδΝ
εεπαδ ευ δεΫς,Ν οδεο οηδεΫς,Ν λοφο ο έας,Ν εαγαλδ ηούΝ εαδΝ ηε αφολδεΫςέ Ό οθΝ
αφολΪΝ ο ΣηήηαΝ ΠλοηβγεδυθΝ βςΝ ΟδεοθοηδεήςΝ δεύγυθ βςΝ ουΝ Παθεπδ βηέου, 

αυ σΝ ε δΪαεδΝ βΝ δεθΫλΰεδα εΪγεΝ εέ ουςΝ πλοηήγεδας,Ν βλεέΝ εαδΝ παλαεοζουγεέΝ δςΝ
υηβΪ εδς,Νεΰΰυβ δεΫςΝεπδ οζΫςΝεαδΝσζαΝ αΝπαλα α δεΪΝΫΰΰλαφαέΝ έθαδΝ υπεύγυθοΝ

ΰδαΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθ πλοΰλαηηΪ πθ πλοηβγεδυθΝεαδΝφλοθ έαεδΝ ΰδαΝ βθΝ εε Ϋζε ήΝ
ους,Ν εαγυςΝ πλοβαέθεδΝ δςΝ δα δεα έεςΝ ΰδαΝ βθΝ πλοηήγεδαΝ εΪγεΝ εέ ουςΝ υζδευθ,Ν

ειοπζδ ηούΝΝεαδΝΰδαΝ βθΝπαλοξήΝυπβλε δυθΝπλοςΝ οΝπαθεπδ ήηδο, πΪθ αΝηεΝΰθυηοθαΝ
οΝδ ξύοθΝγε ηδεσΝπζαέ δοέ 

ΣαΝ εέ βΝ υζδευθήπλορσθ πθΝ εαδΝ οδΝ υπβλε έεςΝ ΰαΝ αΝ οποέαΝ πλοΫββΝ εΝ απΪθεςΝ εαδΝ
ύθαοεΝ υηβΪ εδςΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝπαλου δΪαοθ αδΝ εΝεα βΰολέεςΝ οθΝΠέθαεαΝγ.4 

ΰδαΝ οΝ Ϋ οςΝ βί1ίΝ εαδΝ οθΝ ΠέθαεαΝ γέλ ΰδαΝ οΝ βί11έΝ ΌππςΝ φαέθε αδ,Ν πλοεύπ ουθΝ
υΰεεελδηΫθεςΝ εα βΰολέεςΝ υζδευθήπλορσθ πθΝ εαδΝ υπβλε δυθέΝ θΝ υθεξεέα,Ν γαΝ

πλαΰηα οποδβγεέΝεε εθήςΝαθαφολΪΝΰδαΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝ ύοΝαυ ΪΝΫ βΝιεξπλδ ΪέΝΌ οθΝ
αφολΪΝ οΝΫ οςΝβί1ί,Νπαλα βλούθ αδΝεθθΫα (9ΨΝεα βΰολέεςΝπλοηήγεδαςΝΰδαΝπλορσθ αΝ
εαδΝ εεα λεές (13ΨΝΰδαΝυπβλε έεςΝηεΝ αΝπο ΪΝ ουςΝεαδΝ οΝ ΫζοςΝ οΝε ή δοΝ υθοζδεσΝ
πο σέΝ 

 ΟδΝεθΫλΰεδεςΝαυ ΫςΝοδΝοποέεςΝεέθαδΝαπαλαέ β εςΝΰδαΝ βθΝαΰολΪΝπλοηβγεδυθΝεαδΝ
βθΝ εια φΪζδ βΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ υπβλε δυθΝ δεεπελαδυθοθ αδΝ αποεζεδ δεΪΝ

απσΝ ο ΣηήηαΝΠλοηβγεδυθέ 

  

55% 

6% 

32% 

7% 

ΣΟΝβί1ί 
ΤΥΝΟΣΗΣ Ν Ι ΓΧΝΙΜΧΝΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤ 

. Α θ ίας Α άθ ση 

.  ια ι ασία  
ια α α ύσ ις 

.  Π όχ ι ος ιο ο ι ός 

4.      η όσιος Α οι ός 
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 Πέθαεαμ γέζμ Οδ απΪθ μ ου Παθ πδ βηέου ΰδα πλοηάγ δ μ εαδ υπβλ έ μ ο βί1ίέ 

θαφολδεΪΝ ηεΝ δςΝ πλοηήγεδεςΝ υζδευθΝ εαδΝ πλορσθ πθ,Ν ηεΰΪζβ εέθαδΝ β απΪθβ ουΝ
παθεπδ βηέουΝΰδαΝΫπδπζα,Νσππς ΫπδπζαΝΰλαφεέουΝεαδΝεαγέ ηα αΝαδγου υθΝ οΝβί1ίέ 

εοζουγούθΝοδΝεπέ βςΝαλεε ΪΝηεΰΪζεςΝ απΪθεςΝΰδαΝαθαζυ δηαΝΧηεζαθο αδθέες/ σθελΝ
εε υππ υθ-φΪι,Ν ηπα αλέεςΝ UPS, ζαηπ ήλες,Ν εε υππ δεσΝ ξαλ έΨΝ εαδΝ εέ βΝ ΰλαφδεήςΝ
ύζβς,Ν σππςΝ εαδΝ αυ ΫςΝ ΰδαΝ βθΝ αΰολΪΝ βζεε λοθδεούΝ εαδΝ βζεπδεοδθπθδαεού 

ειοπζδ ηούέ ΟΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝειοπζδ ησςΝπελδζαηβΪθεδΝοπ δεοαεου δεσΝυζδεσΝ
εαδΝ εποπ δεΪΝ ηΫ α ΰδαΝ δςΝ αέγου ες,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰεθδεσ ελαΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ βςΝ
βζεπδεοδθπθδαεήςΝ υπο οηήςΝ πθΝ ε δλέπθ ουΝ παθεπδ βηέουέΝ ιέ ουΝ βηαθ δεήΝ

εέθαδΝεαδΝβΝ απΪθβΝΰδαΝ βθΝαΰολΪΝπλοΰλαηηΪ πθΝζοΰδ ηδεούΝΰδαΝΗήΤ, εΝ υθ υα ησΝ
ηεΝ δςΝαθαθευ εδςΝεεπαδ ευ δευθΝπαεΫ πθ,ΝσππςΝ οΝSPSS. 

ΣαΝεέ βΝεαγαλδσ β αςΝαπο εζούθΝηέαΝ απΪθβΝ βςΝ ΪιεπςΝ πθΝζζέθηη,βθΝ€,ΝβΝοποέαΝ
εέθαδΝ αθαΰεαέα,Ν εαγυςΝ οΝ ξυλοΝ ουΝ παθεπδ βηέουΝ ελΰΪαοθ αδΝ εαδΝ ησθδηοδΝ
υπΪζζβζοδΝ εαγαλδσ β ας,Ν πΫλαΝ απσΝ αΝ υθελΰεέαΝ εαγαλδ ηούΝ Χυπβλε έαΝ
εαγαλδσ β αςΨΝαιέαςΝγλγέζ11,κίΝΝ€έΝΣοΝ εζευ αέοΝπο σ,ΝβΫβαδα,Ναπο εζεέΝεα βΰολέαΝ
ηααέΝ ηεΝ βθΝ αποζύηαθ βΝ πθΝ ε δλέπθ ουΝ παθεπδ βηέουΝ εαδΝ εέθαδΝ βΝ ηεΰαζύ ελβΝ
απΪθβΝσ οθΝαφολΪΝ δςΝ παλεξσηεθεςΝ υπβλε έεςΝ πλοςΝ οΝ παθεπδ ήηδοέ ΠαλσηοδαΝ
απΪθβΝ ηεΝ αυ ήΝ πθΝ εδ υθΝ εαγαλδσ β αςΝ εέθαδΝ αυ ήΝ βςΝ αΰολΪςΝ ουΝ πε λεζαέουΝ

ΣΟΝ2010 

ΠΡΟΙΟΝΣ  Π Ν Ν
 Ν€ 

ΤΠΗΡ Ι  Π Ν Ν
 Ν€ 

1. Ηζ ε λκθδεσμΝΤΝ βζ πδεκδθπθδαεσμΝ
ικπζδ ησμΝ 

 109.403,29 1έΚαγαλδ ησμήαπκζτηαθ β 393.411,80 

βέΝΛκΰδ ηδεσΝΗήΤΝΤΝαθαθ υ δμΝΧΪ δ μΨ 97.840,41 βέΝυθ άλβ βΝε δλέπθ 93.621,28 

γέΝ έ βΝ υλπθ 14.520,12 γέΝΣαξυη αφκλΫμ 35.000 

4έΝ θαζυ δηαΝΤΝ έ βΝΰλαφ έκυ 116.944,26 ζέΝΚΪζυοβΝ ε βζυ πθ 5.688,90 

5έΝΠ λΫζαδκΝγΫληαθ βμ 42.500 ηέΝ ε λκηΫμ 9.780 

6έΝφλαΰέ μ-πδθαεέ μ 11.956,70 6. υθ άλβ β εάππθ 22.050 

7έΝ έ βΝεαγαλδσ β αμ 44.655,26 ιέΝυθ άλβ βΝουε υθ-θ λσ 15.166 

8έΝΈπδπζα 193.269,08 8.Έθ υπαήίδίζδκ έ μή 
ε σ δμή ε υπυ δμ 

238.422,87 

λέΝ ιπ λδεσμΝΤΝ π λδεσμΝ ικπζδ ησμΝ
ε δλέπθ 

18.000* λέΝΠαλκξάΝ
υπβλ δυθ  

λέ πθ 

91.317 

ΤΝΟΛΟΝ                       
649.089,12 

10.ΦτζαιβΝ
ε δλέπθ 

345.356,35 

    11έΝΣ ξθδεάΝυπκ άλδιβ 

 

123.275,21 

12έΝΚυζδε έκ 10.000*  

 13έΝΦκδ β δεσΝ δα σλδκ 1.100.000*  

 ΤΝΟΛΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ2.483.089,41 

Γ ΝΙΚΟΝ ΣΗΙΟΝΤΝΟΛΟμΝ3.132.178,53    
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γΫληαθ βςΝβΝοποέαΝαΰΰέαεδΝ δςΝζβέηίίΝ€έΝΣαΝεέ βΝ υλπθΝεαδΝοδΝ φλαΰέ ες-πδθαεέ εςΝ
απο εζούθΝ ηδελσ ελεςΝ απΪθεςΝ πθΝ 1ζέηβί,1β €Ν εαδΝ 11έληθ,ιίΝ €Ν αθ έ οδξαέ 

θαφολδεΪΝ ηεΝ βθΝ εα βΰολέαΝ ουΝ ειπ ελδεούΝ εαδΝ ε π ελδεούΝ ειοπζδ ηούΝ εαδΝ βθΝ
αΰολΪΝ ααηδυθΝΰδαΝ αΝε έλδαΝ ουΝπαθεπδ βηέουΝπουΝαυ ήΝπελδζαηβΪθεδ,Ν οΝπο σΝ βςΝ
απΪθβςΝ βηεδυθε αδΝ οθΝαθπ ΫλπΝπέθαεαΝηεΝα ελέ εο ΰδαΝθαΝ οθδ εέΝ οΝΰεΰοθσςΝ

σ δΝ βΝ υΰεεελδηΫθβΝ απΪθβΝ αφολΪΝ οΝ επσηεθοΝ Ϋ οςΝ εαδΝ ΰδαΝ οΝ βί1ίΝ υποζοΰέαε αδΝ
πλο εΰΰδ δεΪΝ Χ1κέίίίΝ €ΨέΝ ΣοΝ έ δοΝ αελδβυςΝ υηβαέθεδΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πελέπ π βΝ ουΝ
φοδ β δεούΝε δα ολέου,Νεαγυς εαδΝ ουΝευζδεεέουέ 

ΜεΝ ευλδσ ελβΝ βΝ απΪθβΝ ουΝ φοδ β δεούΝ ε δα ολέουΝ πλο εΰΰδ δεούΝ ύοουςΝ
1έ1ίίέίίί,ίίΝ €Ν εαδΝ ηεΝ εύ ελβΝ αυ ήΝ ουΝ εαγαλδ ηούήαποζύηαθ βς,Ν πςΝ λέ βΝ
γεπλεέ αδΝ αυ ήΝ πουΝ ΫξεδΝ πλαΰηα οποδβγεέΝ ΰδαΝ βΝ φύζαιβΝ πθΝ ε δλέπθΝ ουΝ
παθεπδ βηέουΝ βςΝ ΪιεπςΝ πθΝ γζηέγηθ,γηΝ €,Ν πλΪΰηαΝ οΝ οποέοΝ υπο εδεθύεδΝ σ δΝ βΝ
φύζαιβΝ πθΝ παθεπδ βηδαευθΝ ξυλπθΝ εέθαδΝ ποζύΝ βηαθ δεήΝ ευλέπςΝ ΰδαΝ ζσΰουςΝ
α φαζεέαςέΝ ΗΝ απΪθβΝ ΰδαΝ βδβζδο ε έες,Ν δΪφολαΝ Ϋθ υπα,Ν εε σ εδς,Ν εαγυςΝ εαδΝ ΰδαΝ
εε υπυ εδςΝ απο εζεέΝ βθΝ Ϋ αλ β εΝ εδλΪΝ ύοουςΝ 238.422,87 €. ΗΝ εξθδεήΝ
υπο ήλδιβΝεαδΝ βΝ υθ ήλβ βΝ πθΝ ε δλέπθΝ ουΝ Παθεπδ βηέουΝ εέθαδΝ επέ βςΝ αλεε ΪΝ
ηεΰΪζεςΝ απΪθες πθΝ 123.275,21 €Ν εαδΝ 93έθβ1,βκΝ €Ν αθ έ οδξαέΝ ΗΝ εξθδεήΝ
υπο ήλδιβΝπαέαεδΝΫθαθΝπΪλαΝποζύΝηεΰΪζοΝλσζοΝεαδΝΝελέθε αδΝαπαλαέ β βΝ εΝσζαΝ αΝ
ηήηα αΝ ουΝπαθεπδ βηέουΝΰδαΝ βΝ υθεξήΝυποβοήγβ βΝεαδΝεαγβηελδθήΝ δευεσζυθ βΝ
βςΝ ελΰα έαςΝ πθΝ υπαζζήζπθΝ ουέΝ ΗΝ αε δεήΝ υθ ήλβ βΝ εΪγεΝ ε δλέουΝ πουΝ αθήεεδΝ
οΝΠαθεπδ ήηδο απο εζεέΝηέα ειέ ουΝ βηαθ δεήΝεθΫλΰεδαΝεαδΝ αΝΫιο αΝΰδαΝαυ ήθΝ

πλσεεδ αδΝθαΝπλαΰηα οποδούθ αδΝεΪγεΝξλσθο,ΝεαγυςΝαυ σΝ υθδ ΪΝπλαΰηα δεΪΝ βΝ
βεζ έπ βΝ βςΝποδσ β αςΝαπήςΝ εΝηεΰΪζοΝβαγησΝ σ οΝ πθΝελΰααοηΫθπθ,Νσ οΝεαδΝ πθΝ
φοδ β υθΝ ουΝ παθεπδ βηδαεούΝ δ λύηα οςέ Ολδ ηΫθεςΝ αεσηβΝ υπβλε έεςΝ οδΝ οποέεςΝ
πλο φΫλοθ αδΝ εΝ αυ σΝ σππςΝ βΝ παλοξήΝ υπβλε δυθΝ αθα λοηδεήςΝ υζζοΰής,Ν
πλοε οδηα έας,Νεα αξυλβ βςΝεαδΝεπειελΰα έαςΝ ε οηΫθπθΝ ουΝπαθεπδ βηέου ΰδαΝ οΝ
πΪΰδοΝ υζδεσ Χυπβλε έεςΝ λέ πθΨ,Ν οδΝ αξυηε αφολΫς,Ν βΝ υθ ήλβ βΝ εήππθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ
πθΝουε υθΝΰδαΝ βΝβΫζ δ βΝπαλοξήΝθελού ΧΰδαΝελΰα ήλδαΨΝ- εηφδαζπηΫθουΝθελού 

οθΝπαθεπδ βηδαεσΝξυλοΝαθαφΫλοθ αδΝπςΝηδελσ ελαΝΫιο α,ΝξπλέςΝπαλσζαΝαυ ΪΝθαΝ
αηφδ ββ εέ αδΝβΝξλβ δησ β αΝεαδΝβΝαθαΰεαδσ β αΝ βςΝ ύθαοβςΝ υηβΪ επθ ΰδαΝαυ Ϊ. 

 

 ΣαΝ βα δεσ ελαΝ εέ βΝ ΰδαΝ οΝ Παθεπδ ήηδοΝ ΰδαΝ αΝ οποέαΝ υθΪπ οθ αδΝ
πελδ σ ελες υηβΪ εδςέΝ ΜεΝ ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν πλσεεδ αδΝ ου δα δεΪΝ ΰδαΝ αΝ
ηεΰαζύ ελαΝπο Ϊ εΝευλυ. 
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ΣαΝπδοΝ απαθβλΪΝεέ βΝαΰαγυθ εαδΝυπβλε δυθ ΰδαΝ αΝοποέαΝ οΝπαθεπδ ήηδοΝ δεθελΰεέΝ
δαΰπθδ ηούςΝεαδΝ υθΪπ εδΝ υηβΪ εδς οΝΫ οςΝβί1ίΝεέθαδΝ αΝειήςμ 

 
ΔδΪΰλαηηα γέη: Οδ 6 ευλδσ λ μ εα βΰολέ μ απαθυθ ΰδα ο βί1ί εαδ α πο ο Ϊ που 
υΰε θ λυθουθέ 

 

ΓδαΝ δςΝ εα βΰολέεςΝ αυ υθΝ πθΝ πλορσθ πθΝ εαδΝ υπβλε δυθΝ εέθαδΝ ΰεΰοθσςΝ σ δΝ ΫξουθΝ
απαθβγεέΝ εα ΪΝ εύλδοΝ ζσΰοΝ αΝ ηεΰαζύ ελαΝ πο ΪΝ πθΝ πλοςποζοΰδ ηυθΝ ουΝ

παθεπδ βηέουέΝΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν β εα βΰολέαΝ βΝ οποέαΝ υΰεεθ λυθεδΝ οΝ ύθοζσΝ
βςΝ βΝ ηεΰαζύ ελβΝ απΪθβΝ εέθαδΝ οΝ φοδ β δεσΝ ε δα σλδο,Ν αεοζουγυθ αςΝ οΝ

εαγαλδ ησς-αποζύηαθ β.  βΝ υθΫξεδα,ΝαεοζουγούθΝηεΝαύιου αΝ εδλΪΝ αιδθσηβ βςΝ
ηεΝβΪ βΝ αΝξλβηα δεΪΝ ουςΝπο ΪμΝ 

3.         ΦτζαιβΝε δλέπθ 

4.         Έθ υπαήίδίζδκ έ μή ε σ δμ 

ΟδΝπλοηήγεδεςΝεαδΝυπβλε έεςΝαυ ΫςΝ οΝ ύθοζσΝ ουςΝ υΰεεθ λυθουθΝ οΝ76% βζα ή 

αθ δ οδξούθΝ ο 2.393.735,31 € Χ δΪΰλαηηαΝγέη) εεΝ ου 3.132.178,53 €ΝπουΝαφολΪΝ
οΝΰεθδεσΝε ή δοΝ ύθοζοέΝ 
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  έ βΝ δαΰπθδ ηούΝΰδαΝ δςΝεα βΰολέεςΝηεΝ αΝηεΰαζύ ελαΝπο Ϊ. 

Πέθαεαμ γέθ: Ο αλδγησμ πθ υηίΪ πθ που πλαΰηα οποδάγβεαθ ΰδα δμ θ ευλδσ λ μ 
εα βΰολέ μ ο βί1ίέ 

 

ΌππςΝ πλοεύπ εδΝ απσΝ οθ Πέθαεα 3.6, β εα βΰολέα πουΝ υπελ ελεέ εΝ αλδγησΝ
δαΰπθδ ηυθΝεαδΝ υηβΪ επθΝεέθαδΝΝβΝ εξθδεήΝυπο ήλδιβΝπςΝπλος δςΝυπβλε έεςέ 
πευγεέαςΝ αθαγΫ εδςΝ ΫξουθΝ πλαΰηα οποδβγεέΝ ξε σθΝ εΝ σζεςΝ δςΝ παλαπΪθπΝ

εα βΰολέες,Ν ΰεΰοθσςΝ οΝ οποέοΝ υπο βζυθεδΝ εαδΝ υπελ οθέαεδΝ οΝ πζεοθΫε βηαΝ ουςΝ
Ϋθαθ δΝ πθΝΪζζπθΝεδ υθΝ δαΰπθδ ηούέΝ έθαδΝΰθπ σΝσ δΝβΝπλοεήλυιβΝ δαΰπθδ ηυθΝ
απευγεέαςΝ αθΪγε βςΝ αθαφΫλε αδΝ εΝ εα ΪΝ εαθσθαΝ ξε δεΪΝ ηδελΪΝ πο ΪΝ αΰολΪςΝ
πλοηβγεδυθΝεαδΝπαλοξήςΝυπβλε δυθ,ΝσηπςΝαυ σΝαπο εδεθύεδΝεαδΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝ
βςΝύπαλιήςΝ ουςέΝ 
θΝ υθεξεέαΝ αεοζουγεέ οΝ πλσξεδλοςΝ ηεδο ο δεσςΝ δαΰπθδ ησςέΝ υ σΝ οΝ εέ οςΝ ουΝ
δαΰπθδ ηούΝ αφολΪΝ εΝ ζέΰοΝ ηεΰαζύ ελαΝ ξλβηα δεΪΝ πο Ϊ εαδΝ εέθαδΝ οΝ αηΫ πςΝ

επσηεθοΝεέ οςΝ δαΰπθδ ηούΝ εΝ υξθσ β αΝΰδαΝ οΝβί1ίέ 
 

 

o θΪΰε μΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ί 

 

ΣοΝπαθεπδ ήηδοΝα δαηφδ βή β α ΫξεδΝπΪλαΝποζζΫςΝαθΪΰεεςΝεαδΝελέθε αδΝαθαΰεαέαΝ
βΝδελΪλξβ ή ους,ΝπλοεεδηΫθουΝθαΝ δαγΫ εδΝ αΝαπαλαέ β αΝξλβηα δεΪΝπο ΪΝαπσΝ οθΝ
πλοςποζοΰδ ησΝΰδαΝθαΝο βΰβγεέΝ βθΝεΪζυοήΝ ους βθΝεα ΪζζβζβΝξλοθδεήΝ δΰηήέΝ
ΟδΝ αθΪΰεεςΝ ουΝ Παθεπδ βηέουΝ έΰουλαΝ δαφολοποδούθ αδΝ αθΪζοΰαΝ ηεΝ οΝ Ϋ ος,Ν
εαγυςΝ ευλέπςΝ ολδ ηΫθαΝ υζδεΪΝ εαδΝ πλορσθ α,Ν απσΝ βΝ ηέα,Ν αΰολΪαοθ αδΝ εΪποδαΝ

ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΙΑΓΩΝΙΜΟ ΤΠΗΡ Ι  ΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 πδπζα 1ΝΠλσξεδλοςΝ
ηεδο ο δεσς,Ν 
1Ν βησ δοςΝαθοδξ σς 

2ΝΤΜ  Ι 

Καγαλδ ησςήαποζύηαθ β 1Ν πευγεέας,Ν 
2 

δαπλαΰηα εύ εδς 

3ΝΤΜ  Ι 

  

  

  

  

  

  

ΣΣΟΟ  22001100 

θ υπαήβδβζδο ε έεςή 
εε σ εδςήεε υπυ εδς 

βΝ πευγεέας,1Ν
ΠλσξεδλοςΝΤΝ1Ν

βησ δοςΝ
αθοδξ σς 

4ΝΤΜ  Ι 

ΦύζαιβΝε δλέπθ 1 

δαπλαΰηΪ ευ β, 
1Ν πευγεέας 

2ΝΤΜ  Ι 

ΣεξθδεήΝυπο ήλδιβ γΝ πευγεέας, 
βΝΝΠλσξεδλοδΝ
ηεδο έ, 
1Ν βησ δοςΝ
αθοδξ σς, 
1ΝΪΰθπ βΝ 
7 ΤΜ  Ι 

Φοδ β δεσΝε δα σλδο 

 

1Ν βησ δκμΝ
αθκδξ σμ 

1ΝΤΜ Η 
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υΰεεελδηΫθβΝξλοθδεήΝ δΰηή,ΝηεΝαπο Ϋζε ηαΝθαΝεαζύπ ε αδΝ σ εΝβΝαθΪΰεβΝεαδΝθαΝ
ηβθΝ ξλεδΪαε αδΝ εΪποδαΝ επδπζΫοθΝαΰολΪΝ ουςΝ βλαξυπλσγε ηαΝ ΧΫπδπζαΨ,Ν πλΪΰηαΝ οΝ
οποέο,Ν Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζευλΪ,Ν εΝ υηβαέθεδΝ ηεΝ Ϊζζα εέ βΝ πουΝ πλοηβγεύε αδΝ οΝ
παθεπδ ήηδοΝεαδΝαθαθευθοθ αδΝ εΝ υθεξήΝβΪ βΝΧ σθελ,Νεέ βΝΰλαφδεήςΝύζβς,Νεέ βΝ
εαγαλδσ β αςΨέ θαφολδεΪ ηε δςΝ υπβλε έες,Ν αιέαεδΝ θαΝ οθδ εέΝ οΝ ΰεΰοθσςΝ σ δΝ βΝ
παλοξήΝ ολδ ηΫθπθΝ υπβλε δυθΝ εέθαδΝ οππ ήπο εΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ οΝ παθεπδ ήηδο,Ν
αζζΪΝ οΝ ζσΰοςΝ ΰδαΝ οθΝ οποέοΝ εθΝ παλα βλούθ αδΝ εΝ ε ή δαΝ βΪ βΝ εΪποδαΝ εέ βΝ
υηβΪ επθΝ υπβλε δυθΝ εέθαδΝ απζΪΝ ΰδα έΝ οΝ έ δοΝ οΝ παθεπδ ήηδοΝ φλοθ έαεδΝ θαΝ δςΝ

εια φαζέαεδΝ ΰδαΝ πελδ σ ελαΝ απσΝ ΫθαΝ Ϋ ος Χ υθήγπςΝ λδε εές υηβΪ εδςΨέΝ ΓδαΝ
παλΪ εδΰηα,Ναυ σΝ υηβαέθεδΝηεΝ οΝευζδεεέοΝεαδΝ οΝφοδ β δεσΝε δα σλδο,ΝεαγυςΝ οΝ
βί1ίΝ παλου δΪαοθ αδΝ αΝ πο ΪΝ ουςΝ πλο εΰΰδ δεΪ επεδ ήΝ αελδβυςΝ αΝ Ϋ βΝ πουΝ
ΫξουθΝ πλοβΰβγεέΝ ΫξουθΝ υποΰλαφεέΝ υηβΪ εδςΝ οδΝ οποέεςΝ πελδζαηβΪθουθΝ εαδΝ οΝ εθΝ
ζσΰπΝΫ οςέΝ 
 

 

o ΣΟΝβί11 

 

ΓδαΝ οΝΫ οςΝ2011 παλου δΪαοθ αδΝ οθΝαεσζουγοΝπέθαεαΝ αΝεέ βΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ αΝ
οποέαΝΫξεδΝπλοεβλύιεδΝ οΝΠαθεπδ ήηδο: 

Ι ΗΝ Ι ΓΧΝΙΜΧΝΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΤΥΝΟΣΗΣ  

1.    π υγ έαμΝ θΪγ β 33 

2.    δα δεα έαΝη Ν δαπλαΰηα τ δμ 3 

3.    Πλσξ δλκμΝΜ δκ κ δεσμ 9 

4.    βησ δκμΝ θκδε σμ 7 

5.    βησ δκμΝ δ γθάμ 3 

ΤΝΟΛΟ 55 

     Πέθαεαμ γέι:  Η υξθσ β α πθ δαΰπθδ ηυθ ου Παθ πδ βηέου (2011). 

Παλα βλεέ αδΝηέαΝηδελήΝηεέπ βΝ οθΝαλδγησΝ πθΝ υηβΪ επθΝαπσΝηιΝ ο βί1ίΝ εΝηηΝ
οΝ βί11έΝ υ σ,Ν σηπς,Ν οΝ οποέοΝ αιέαεδΝ θαΝ οθδ εέΝ εέθαδΝ θαΝ δαπδ πγεέΝ αθΝ βθΝ

εεΪ ο εΝεα βΰολέαΝ αΝεέ βΝ πθ δαΰπθδ ηυθΝΰδαΝ δςΝ υηβΪ εδς δα βλούθ αδΝ αΝέ δαΝ
εαδΝ αθΝ βΝ αιδθσηβ β πθΝ αθαΰευθΝ ουΝ παθεπδ βηέου εέθαδΝ βΝ έ δαΝ ηεΝ ου 

πλοβΰούηεθου Ϋ ους, πλΪΰηαΝ οΝοποέο γαΝαθαφελγεέΝ βΝ υθΫξεδαέ ΗΝαθΪζυ βΝΰδαΝ
ουςΝπλοηβγευ ΫςΝεαδΝεα ΪΝπσ οΝπλο δηούθ αδ, επδζΫΰοθ αδΝεαδΝπαλαηΫθουθΝοδΝέ δοδΝ

ε β έπςΝαθΪΝεα βΰολέαΝγαΝπαλου δα εέΝ οΝΚεφΪζαδοΝζέ 

ΌππςΝ εαδΝ οΝ βί1ί,Ν Ϋ δΝ εαδΝ οΝ βί11,Ν οΝ ευλέαλξοΝ εέ οςΝ δαΰπθδ ηούΝ οΝ οποέοΝ
πλοεβλύξγβεεΝ εέθαδΝ βΝ απευγεέαςΝ αθΪγε βέΝ ΣοΝ πο ο σΝ πθΝ απευγεέαςΝ αθαγΫ επθΝ
ΫξεδΝ αθΫβεδΝ οΝ θίΣΝ εΝ ξΫ βΝ ηεΝ οΝ ηηΣΝ ουΝ βί1ί,Ν πουΝ βηαέθεδΝ σ δΝ οΝ
παθεπδ ήηδο απΪθβ εΝπελδ σ ελοΝηδελσ ελαΝπο ΪΝ υΰελδ δεΪΝηεΝ οΝπλοβΰούηεθοΝ
Ϋ οςέ πέ βς,Ν οΝ δΪΰλαηηαΝ γέκΝ παλα βλεέ αδΝ εαδΝ ηέαΝ ηεέπ βΝ οΝ πο ο σΝ πθ 

πλσξεδλπθ ηεδο ο δευθ δαΰπθδ ηυθ,Ν οΝοποέοΝπελδολέαε αδΝαυ σΝ οΝΫ οςΝησθοΝ οΝ
17ΣΝ απσΝ γβΣΝ οΝ βί1ίέΝ ΟδΝ δαπλαΰηα εύ εδςΝ δα βλούθ αδΝ αΝ έ δαΝ επέπε αΝ εΝ
πο ο σΝ 5ΣΝ ΰδαΝ αυ σΝ οΝ Ϋ οςέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζευλΪ,Ν οδΝ βησ δοδΝ αθοδε οέΝ
δαΰπθδ ηοέΝ ξε σθΝ δπζα δΪ βεαθΝηεΝ οΝ υθοζδεσΝπο ο σΝ ουςΝθαΝαθΫλξε αδΝαπσΝ
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ιΣΝπουΝ βηεδυγβεεΝ οΝβί1ίΝ εΝ1γΣΝ οΝβί11έΝΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν οΝ εζευ αέοΝαυ σΝ
βηεέο,Ν εΝ υθ υα ησΝ Ν ηεΝ βθΝ εηφΪθδ βΝ εαδΝ βθΝ πλοεήλυιβΝ βησ δπθΝ δεγθυθΝ
δαΰπθδ ηυθ εΝ πο ο σΝ ηΣ,Ν αθα εδεθύουθΝ βθΝ Ϊ βΝ ΰδαΝ ηεΰΪζεςΝ απΪθεςέΝ υ σΝ

εθδ ξύε αδΝ απσΝ βΝ Ϋε βζβ,Ν σππςΝπλοαθαφΫλγβεε,Ν ηεέπ βΝ οΝηδ σΝ πθΝπλσξεδλπθΝ
ηεδο ο δευθΝ δαΰπθδ ηυθ,ΝοδΝοποέοδΝπλαΰηα οποδούθ αδΝΰδαΝ ξε δεΪΝηε αέαςΝ ΪιεπςΝ
ξλβηα δεΪΝπο ΪέΝ υ ήΝεέθαδΝεαδΝηέαΝου δα δεήΝ δαφολΪΝηεΝ οΝπλοβΰούηεθοΝΫ οςέ 

 

 
ΔδΪΰλαηηα 3.8μ Πο ο δαέα απ δεσθδ β βμ υξθσ β αμ πθ δαΰπθδ ηυθ ου Παθ πδ βηέου 
ΰδα ο βί11. 

 

 Σα εέ βΝυζδευθήπλορσθ πθΝεαδΝοδΝυπβλε έεςΝΰαΝ αΝοποέαΝπλοΫββΝ εΝ απΪθεςΝ
εαδΝ ύθαοεΝ υηβΪ εδςΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝπαλου δΪαοθ αδΝ εΝεα βΰολέεςΝ οθΝ
παλαεΪ πΝ πέθαεαΝ ΰδαΝ οΝ βί11έΝΓδαΝ οΝ Ϋ οςΝ βί11,Ν παλα βλούθ αδΝ Ϋεα (10) 

εα βΰολέεςΝπλοηήγεδαςΝΰδαΝπλορσθ αΝεαδΝ εεα λεές (13ΨΝΰδαΝυπβλε έεςΝηεΝ αΝ
πο ΪΝ ουςΝ εαδΝ οΝ ΫζοςΝ οΝ ε ή δοΝ υθοζδεσΝ πο σέΝ ΟδΝ υπσζοδπεςΝ ύοΝ
εα βΰολέεςΝ αθαφΫλοθ αδΝ εθ εδε δεΪΝ οθΝ πέθαεαΝ ΰδαΝ θαΝ οθέ ουθΝ αΝ
δαφολε δεΪΝ βηεέαΝηεΝ οΝβί1ίέ 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

5% 

17% 

13% 

5% 

ΣΟΝβί11 
ΤΥΝΟΣΗΣ Ν Ι ΓΧΝΙΜΧΝΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤ 

. Α θ ίας Α άθ ση 

.  ια ι ασία  
ια α α ύσ ις 

.  Π όχ ι ος ιο ο ι ός 

4.      η όσιος Α οι ός 

5. η όσιος ι θ ής 
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Πέθαεαμ γέ9μ Οδ απΪθ μ ου Παθ πδ βηέου ΰδα πλοηάγ δ μ εαδ υπβλ έ μ 2011. 

 

ΣοΝ φοδ β δεσΝ ε δα σλδοΝ δεε δεεέΝ εαδΝ εΝ αυ σΝ οΝ Ϋ οςΝ βΝ ηεΰαζύ ελβΝ απΪθβΝ πςΝ
πλοςΝ δςΝπαλεξσηεθεςΝπλοςΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝυπβλε έεςΝ βςΝ ΪιεπςΝ ουΝ1έ1βηέίίίΝ€έ 

ιΫξου αΝ εα βΰολέαΝ ηεΝ οΝ εύ ελοΝ ηεΰαζύ ελοΝ ξλβηα δεσΝ πο σΝ αυ σΝ οΝ Ϋ οςΝ πςΝ
πλοςΝ δςΝ πλοηήγεδεςΝ πλορσθ πθΝ εέθαδΝ οΝ βζεε λοθδεσςΝ εαδΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝ
ειοπζδ ησςΝ ηεΝ ζγηέίκβ,1θΝ €,Ν εΝ αθ έγε βΝ ηεΝ βθΝ πλοηήγεδαΝ επέπζπθΝ οΝ
πλοβΰούηεθοέ υ υηπελδζαηβΪθοθ αδΝ ηε αιύΝ ΪζζπθΝ βΝ πλοηήγεδαΝ εθσςΝ φολβ ούΝ
ΗήΤΝεαδΝογσθβς,ΝβΝαΰολΪΝ υ εευυθΝφαι,ΝβΝπλοηήγεδαΝ δε υαεούΝειοπζδ ηού,ΝεαγυςΝ
εαδΝβΝεπΫε α βΝ ουΝεθδαέουΝ δε ύουΝφπθήςΝεαδΝ ε οηΫθπθΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝεαδΝ αΝ
ΪζζαΝε έλδαΝπουΝβλέ εοθ αδ υπσΝ βθΝεα οξή ουέ ΣυλαΝ αΝΫπδπζαΝ εθΝαθήεουθΝ βθΝ
οηΪ αΝ πθΝευλδσ ελπθΝεα βΰολδυθΝηεΝ απΪθβΝβΝοποέαΝαθΫλξε αδΝ δςΝ κέζ1β,ζζΝ€έ ΗΝ
αΰολΪΝ εεπαδ ευ δευθΝ ευλέπςΝ ζοΰδ ηδευθΝ πλοΰλαηηΪ πθΝ ΰδαΝ ουςΝ βζεε λοθδεούςΝ

ΣΟΝ2011 

ΠΡΟΙΟΝΣ   Π Ν Ν
 Ν€Ν€

      ΤΠΗΡ Ι  Π Ν Ν
 Ν€ 

1έΝΗζ ε λκθδεσμΝΤΝ
βζ πδεκδθπθδαεσμΝ
ικπζδ ησμ 

435.082,16 1έΝΚαγαλδ ησμήαπκζτηαθ β 207.291,9 

βέΝΛκΰδ ηδεσΝΗήΤΝΤΝ
αθαθ υ δμΝΧΪ δ μΨ 

388.550,13 βέΝυθ άλβ βΝε δλέπθ 2.509,2 

γέΝ δίζέαΝΤΝπ λδκ δεΪΝ Ν
Ϋθ υπβΝηκλφά 

177.000 γέΣαξυη αφκλΫμ 35.000 

ζέΝ έ βΝ υλπθ  -  ζέΝΚΪζυοβΝ ε βζυ πθ 3.321 

ηέΝ θαζυ δηαΝΤΝ έ βΝ
ΰλαφ έκυ 

29.834,1 ηέΝ ε λκηΫμή ιδυ δμή τθκ κδ 30.468,9 

θέΝΠ λΫζαδκΝγΫληαθ βμ  - θέυθ άλβ βΝεάππθ 19.950 

ιέΝφλαΰέ μ-πδθαεέ μ 21.031,95 ιέΝυθ άλβ βΝουε υθ-θ λσ 28.572 

κέΝ έ βΝεαγαλδσ β αμ 40.864,30 κέΈθ υπαήίδίζδκ έ μή 
ε σ δμή ε υπυ δμ 

247.000 

λέΝΈπδπζα  8.412,44 λέΝΠαλκξάΝυπβλ δυθΝ λέ πθ 71.846,15 

1ίέΝ ιπ λδεσμΝΤΝ
π λδεσμΝ ικπζδ ησμΝ

ε δλέπθ 

43.628 1ίέΝΦτζαιβΝε δλέπθ 430.278,59 

               ΤΝΟΛΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
1.144.403,08  

11έΝΣ ξθέΝΤπκ άλδιβ 141.877,27 

1βέΝΚυζδε έκ                10.000 

1γέΝΦκδ β δεσΝ δα σλδκ            1.125.000 

ΤΝΟΛΟ 2.353.115,01 

Γ ΝΙΚΟΝ ΣΗΙΟΝ
ΤΝΟΛΟμ 

3.497.518,09   
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υποζοΰδ ΫςΝεαδΝοδΝβζεε λοθδεΫςΝβΪ εδςΝ ε οηΫθπθΝεέθαδΝ αΝ ύοΝηεΰΪζαΝεοηηΪ δαΝ αΝ
οποέαΝ απαλ έαουθΝ βΝ εύ ελβΝ εΝ εδλΪ εα βΰολέα,Ν ξπλέςΝ θαΝ ηπολεέΝ θαΝ ΰέθεδΝ 
παλΪζεδοβΝ βςΝαθαφολΪςΝ πθΝα εδυθΝΰδαΝαυ ΪΝαελδβυςΝ αΝπλοΰλΪηηα α,ΝσππςΝ ΰδαΝ
παλΪ εδΰηαΝ οΝSPSS (388.550,13 €). υ ΫςΝοδΝ ύο απσΝ δς ηεΰαζύ ελεςΝεα βΰολέεςΝ
εαδΝ οΝ πο σΝ οΝ οποέοΝ υΰεεθ λυθουθΝ αυ ΫςΝ αποεζεδ δεΪΝ επέΝ ου ΰεθδεσ ελουΝ
υθσζουΝαπεδεοθέαε αδΝ οθΝΠέθαεαΝΝγέλ. 

Ό οθΝ αφολΪ αΝ αθαζυ δηαΝ εαδΝ εέ βΝ ΰλαφεέου,Ν εέθαδΝ εύζοΰοΝ βΝ πλοηήγεδαΝ εαδΝ βΝ
αΰολΪΝ ουςΝ αυ ήΝ βΝ ξλοθδΪΝ θαΝ πελδολδ εέΝ δςΝ 29.834,1 € εαδΝ υθαεσζουγαΝ βΝ
εα βΰολέαΝαυ ήΝθαΝηβθΝαθήεεδΝ δςΝευλδσ ελεςΝαυ ήΝ βΝφολΪέΝ πδπλσ γε α,ΝεΪποδεςΝ
αεσηβΝαιδο βηεέπ εςΝ απΪθεςΝεέθαδΝ αΝεέ βΝεαγαλδσ β αςΝηεΝ40.864,30 €,ΝαζζΪΝεαδΝβΝ
πλοηήγεδαΝ φλαΰέ πθ-πδθαεέ πθΝ οΝ πο σΝ πθΝ 21.031,95 €έΝ  βθΝ εα βΰολέαΝ ουΝ
ειπ ελδεούΝ εαδΝ ε π ελδεούΝ ειοπζδ ηούΝ ε δλέπθΝ αθήεουθΝ αΝ εέ βΝ εδΰεαζελέας,Ν αΝ
ζουεΫ α-εζεδ δΪ,Νεαγυς εαδΝβΝπλοηήγεδαΝβζεε λοεέθβ πθΝαθεζευ ήλπθΝΰδαΝ ηε  

ηεΝ οΝπο σΝ πθΝ43.628 €,Νσππς εαδΝ οΝπο σΝ βςΝ απΪθβςΝΰδαΝ βθΝπλοηήγεδαΝ ααηδυθΝ
απσ οΝΫ οςΝβί1ίέ  
ξε δεΪΝηεΝ οΝ πε λΫζαδοΝγΫληαθ βςΝεαδΝ αΝ εέ βΝ υλπθ αιέαεδΝ θαΝαθαφελγεέΝ σ δΝ εΝ
βηεδυγβεεΝ απΪθβΝ ΰδαΝ αυ ΫςΝ δςΝ ύοΝ εα βΰολέεςΝ αυ σΝ οΝ ξλσθοΝ ΰδαΝ ζσΰουςΝ ουΝ

ειε αασηεθουΝΠαθεπδ βηέου. 

ΟδΝπαλεξσηεθεςΝπλοςΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝυπβλε έεςΝεαζύπ ουθΝ οΝηεΰαζύ ελοΝεοηηΪ δΝ
πθΝπλοςποζοΰδ ηΫθπθΝ απαθυθΝ ουΝΰδαΝ οΝβί11έΝΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ναπο εζούθΝ αΝ

2.353.115,01 €Ν απσΝ οΝ ΰεθδεσΝ ε ή δοΝ ύθοζοΝ πθ 3.497.518,09 €έ ΣοΝ φοδ β δεσΝ
ε δα σλδοΝ εαζύπ εδΝ οΝ ηεΰαζύ ελοΝ πο σ,Ν αφούΝ βΝ απΪθβΝ ΰδαΝ αυ σΝ αΰΰέαεδΝ οΝ
πλοςποζοΰδ ηΫθοΝπο σΝ πθ 1.125.000 € ΰδαΝ οΝ Ϋ οςΝ βί11ΝαπσΝ αΝ βέβηίέίίίΝ€Ν πουΝ
αθ δ οδξεέΝεαδΝ αΝ ύοΝΫ βΝβί11ΝεαδΝβί1βΝηααέ. υθήγπςΝβΝ ύηβα βΝηεΝ οθΝαθΪ οξοΝ
εεηε Ϊζζευ βςΝ ουΝ ε δα ολέουΝ εέθαδΝ εέ εΝ δε ήςΝ εέ εΝ λδε ήςέΝ  βθΝ πλοεεδηΫθβΝ
πελέπ π β εέθαδΝ δε ήςΝηεΝ δ ξύΝαπσΝ1θήίβήβί11ΝεαδΝβηελοηβθέαΝζήιβςΝγ1ή1βήβί1β. 

ΠλδθΝ βθΝ ύθαοήΝ βς,Ν βΝ ύηβα βΝ εέθαδΝ υποξλεπ δεσΝ θα υποβζβγεέΝ οΝ αλησ δοΝ
εζδηΪεδοΝ ουΝ ζεΰε δεούΝ υθε λέου,Ν ΰδαΝ βΝ δεθΫλΰεδαΝ απσΝ αυ σ εζΫΰξουΝ
θοηδησ β αςέΝΟΝπλο υηβα δεσςΝαυ σςΝ Ϋζεΰξος εέθαδΝ υποξλεπ δεσς, ύηφπθαΝηεΝ β 

δΪ αιβΝ ουΝΪλγλουΝ1β παλέΝβιΝ ουΝΝέΝγγ1ίήβίίη.  

ΗΝ φύζαιβΝ πθΝ σζπθΝ πθΝ ε δλέπθΝ ουΝ παθεπδ βηέουΝ εέθαδΝ βΝ εύ ελβΝ ηεΰαζύ ελβΝ
απΪθβΝ ύοουςΝ 430.278,ηλΝ €Ν εαδΝ αηΫ πςΝ ηε ΪΝ αεοζουγούθΝ οδΝ εε υπυ εδς,Ν

βδβζδο ε έεςΝεαδΝ αΝΫθ υπαΝύοουςΝβζιέίίίέΝΟ εαγαλδ ησςΝηααέΝηεΝ βθΝαποζύηαθ βΝ
αΰΰέαουθΝ οΝπο σΝ βίιέβλ1,λΝ€έΝ θ έγε α,ΝσππςΝεπδ βηΪθγβεεΝπαλαπΪθπ,Ν οΝβί1ίΝοΝ
εαγαλδ ησς-αποζύηαθ βΝ απο εζού αθΝ βΝ εύ ελβΝ ηεΰαζύ ελβΝ απΪθβΝ ύοουςΝ
γλγέζ11,κίΝ€ΝεαδΝβΝφύζαιβΝε δλέπθΝαεοζουγού ε λέ β ηεΝ ο πο σΝ πθΝγζηέγηθ,γηΝ€έ 

πδπζΫοθ,Ν βΝ εξθδεήΝ υπο ήλδιβΝ αθήεεδΝ δςΝ ευλδσ ελεςΝ απΪθεςΝ ηεΝ οΝ πο σΝ πθ 

1ζ1έκιι,βιΝ€έΝ ηφαθήΝ δαφολΪΝ βηεδυθεδΝβΝ απΪθβΝΰδαΝ βΝ υθ ήλβ βΝε δλέπθμΝαπσΝ
111έθβ1,βκΝ €Ν οΝ βί1ίΝ δςΝ βέηίλ,β € οΝβί11έ  οθΝΠέθαεαΝγέ9 παλου δΪαοθ αδΝ οδΝ
ηεΰαζύ ελεςΝ απΪθεςΝ εαδΝ απεδεοθέαε αδΝ εαδΝ οΝ πο σΝπουΝ υΰεεθ λυθουθΝαυ ΫςΝ επέ 
ου ε ή δου υθοζδεού. 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

SPEND ANALYSIS  

 

 

 44 

 
Πέθαεαμ γέ10μ Οδ 6 ευλδσ λ μ εα βΰολέ μ απαθυθ ΰδα ο βί11 εαδ α πο ο Ϊ που 
υΰε θ λυθουθ. 

 

ΟΝβζεε λοθδεσςΝεαδΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝ ειοπζδ ησς, εαγυςΝεαδΝ οΝζοΰδ ηδεσΝηεΝ δςΝ
αθαθευ εδςΝ πθ α εδυθΝ απο εζούθΝ οΝ 24% απσΝ οΝ υθοζδεσΝ πο ο σΝ πθΝ θΝ
ευλδσ ελπθΝ πλοηβγεδυθΝ 81%. ΣοΝ φοδ β δεσΝ ε δα σλδοΝ υΰεεθ λυθεδΝ οΝ γβΣΝ ουΝ
81%. 

 ξε δεΪΝ ηεΝ δςΝ παλεξσηεθεςΝ πλοςΝ οΝ Παθεπδ ήηδοΝ υπβλε έες,Ν οθΝ παλαπΪθπΝ
πέθαεαΝπαλου δΪαοθ αδΝεαδΝοδΝΫιδΝΧθΨΝ βηαθ δεσ ελεςΝεα βΰολέεςΝ απαθυθ οδΝοποέεςΝ
υθοζδεΪΝ υΰεεθ λυθουθΝ α 2.833.203 €,Ν βζα ήΝ οΝ 81% πθΝγέζλιέη1κ,ίλΝ €ΝπουΝ

εέθαδΝ ο ε ή δοΝ υθοζδεσ πο σΝ οΝβί11έ 
 

ΟΝ ΠέθαεαςΝ γέ11 αθαφΫλε αδΝ δςΝ εθΝ ζσΰπΝ ευλδσ ελεςΝ εα βΰολέεςΝ ηεΝ αΝ εέ βΝ πθΝ
δαΰπθδ ηυθΝπουΝπλοβΰήγβεαθΝΰδαΝ βΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθέ 

υηπελα ηα δεΪ,Ν Ν βΝ  εα βΰολέα β οποέα υΰεεθ λυθεδ απσΝ οε υΝ ΧκΨΝ υηβΪ εδςμΝ
βζεε λοθδεσςΝ ήΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝ ειοπζδ ησςέΝ π ΪΝ ΧιΨΝ υηβΪ εδςΝ ΫξουθΝ
πλαΰηα οποδβγεέΝ ΰδαΝ βθΝ αΰολΪΝ εαδΝ πλοηήγεδα ξλή βΝ ολδ ηΫθπθ απσΝ αυ ΪΝ αΝ
πλοΰλΪηηα αέ 

ΟΝ αλδγησςΝ πθΝ υηβΪ επθΝ ΰδαΝ δςΝ υπσζοδπεςΝ εύλδεςΝ εα βΰολέεςΝ ουΝ βί11Ν
παλου δΪαε αδΝ οθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝπςΝειήςμ 

 

 

 

 

32% 

13% 

12% 

11% 

7% 

6% 

19% 

Top Six Commodity Spend 2011 

Φοι η ι ό σ ια ό ιο 

Η ο ι ός & η ι οι ω ια ός ο ισ ός 

 Φύ α η ι ίω  

ο ισ ι ό Η/  & α α ώσ ις ά ι ς  

Έ α/βιβ ιο σί ς/ όσ ις/ ώσ ις 

αθα ισ ός/α ο ύ α ση 

Ά ο 
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Πέθαεαμ 3.11μ Ο αλδγησμ πθ υηίΪ πθ που πλαΰηα οποδάγβεαθ ΰδα δμ ευλδσ λ μ 
εα βΰολέ μ ο βί11. 

 

 

o θΪΰε μΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί11 

ΟδΝ αθΪΰεεςΝ αυ ούΝ ουΝ Ϋ ουςΝ δαφολοποδούθ αδΝ βηαθ δεΪΝ εΝ ξΫ βΝ ηεΝ αυ ΫςΝ ουΝ
πλοβΰούηεθουΝ Ϋ ουςέΝ ΚΪποδεςΝ απαδ ή εδςΝ ουΝ Παθεπδ βηέουΝ αυιήγβεαθ,Ν σππςΝ
υθΫββΝ βθΝ πελέπ π βΝ ουΝ βζεε λοθδεούΝ εαδΝ βζεπδεοδθπθδαεούΝ ειοπζδ ηού,Ν

ζοΰδ ηδεσΝ ΗήΤΝ εαδΝ εξθδεήΝ υπο ήλδιβέΝ εΝ αθ έγε βΝ ηεΝ αυ σ,Ν εΝ ΪζζαΝ εέ βΝ
πλοηβγεδυθΝ εαδΝ υπβλε δυθΝ παλα βλήγβεαθΝ ηεδυ εδς,Ν σππςΝ αΝ αθαζυ δηα,Ν ΫπδπζαΝ
εαδΝ υθ ήλβ βΝ ε δλέπθέΝ απΪθεςΝ ΰδαΝ αξυηε αφολΫςΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ υθ ήλβ βΝ πθΝ
εήππθΝ δα βλήγβεαθΝ αΝ έ δαΝ επέπε αέΝ ΣΫζος,Ν βηδουλΰήγβεεΝ εαδΝ ηέαΝ αεσηβΝ
εα βΰολέαΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ απαδ ή επθΝ βςΝ δβζδογήεβςΝ ουΝ Παθεπδ βηέου,Ν
αυ ήΝ πθΝβδβζέπθΝεαδΝ πθΝπελδο δευθΝ εΝ Ϋθ υπβΝηολφή,ΝβΝ οποέαΝαπο εζεέΝεαδΝηέαΝ
αλεε ΪΝηεΰΪζβΝ απΪθβΝύοουςΝ1ιιέίίίΝ€έΝ 

 

 

 

  

ΠΡΟΙΟΝΣ  Ι ΓΧΝΙΜΟ ΤΠΗΡ Ι  Ι ΓΧΝΙΜΟ 

Ηζεε λοθδεσςΝΤΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝ
ειοπζδ ησς 

ζΝ π υγ έαμ, 
2 βησ δκδΝ

αθκδε κέ,Ν 
βΝΠλσξέΝ

η δκ κ δεκέ 
8 

ΤΜ  ΙΝ 
 

Καγαλδ ησςήαποζύηαθ β 1Ν π υγ έαμΝΤΝ1Ν
δαπλαΰηΪ υ β 

2ΝΤΜ  Ι 

Λοΰδ ηδεσΝΗήΤΝΤΝαθαθευ εδςΝΧΪ εδεςΨ 3 π υγ έαμ, 
βΝ βησ δκδΝ
δ γθ έμ,Ν 

1Ν βηέΝ
θκδε σμ 

7 

ΤΜ  Ι 

θ υπαήβδβζδο ε έεςή 
εε σ εδςήεε υπυ εδς 

βΝ π υγ έαμ,Ν 
1Ν παθαζβπ δεσμΝ

βησ δκμΝ
αθκδε σμ,Ν 

1Ν βησ δκμΝ
δ γθάμ 

4ΝΤΜ  Ι 

 

 

ΣΟΝβί11 

ΦύζαιβΝε δλέπθ 2 

δαπλαΰηα τ δμ 

2ΝΤΜ  Ι 

Φοδ β δεσΝε δα σλδο 

 

1Ν βησ δκμΝ
αθκδε σμ 

1ΝΤΜ Η 
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θαφολΫςΝΚεφαζαέουΝγ 

 

 υηβΪ εδςΝ ζζβθδεούΝΠαθεπδ βηέουΝε υθΝβί1ίΝΤΝβί11 
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Κ Φ Λ ΙΟ 4 
 

o Φ ΡΜΟΓΗΝΣΗΝ Ν ΛΤΗΝ Π ΝΩΝ 

 

4.1 SPEND ANALYSIS  ΙΝ ΣΟΤΝ UNSPSC ΠΡΟΣΤΠΟΤΝ
Σ ΞΙΝΟΜΗΗ 

έθαδΝ ΰεΰοθσςΝ σ δΝ βΝ ζήοβΝ αποφΪ επθΝ δςΝ επδξεδλή εδςήολΰαθδ ηούςΝ επβλεΪαε αδΝ
απσΝ δςΝ πλοοπ δεΫς,Ν δςΝ αθΪΰεεςΝ εαδΝ αΝ ε οηΫθαΝ πουΝ υπΪλξουθ,Ν εαγυςΝ εαδ βΝ
εελ οφολέαΝειαλ Ϊ αδΝ εΝηεΰΪζοΝβαγησΝεαδΝαπσΝ βθΝαπο εζε ηα δεήΝ δαξεέλδ βΝ πθΝ
ύοΝ ΪελπθΝ βςΝ εφο δα δεήςΝ αζυ έ αςέΝ Ό οθΝ αφολΪΝ αΝ ε οηΫθα,Ν αυ ΪΝ

πελδζαηβΪθοθ αδΝ αΝ υ ήηα αΝ RP (Enterprise Resource PlanningΨΝ πθΝ
επδξεδλή επθΝεαδΝ έΰουλαΝαυ σΝπουΝξλεδΪαε αδΝ εέθαδΝβΝολΰΪθπ βΝεαδΝοηα οποέβ ήΝ
ουςΝηεΝπλοεαγολδ ηΫθουςΝ λσπουςΝΰδαΝ βΝ δευεσζυθ βΝ πθΝ ύο παλαπΪθπ βηεέπθέΝ

ΜεΝΪζζαΝζσΰδα,ΝβΝ αιδθσηβ βΝ πθΝπλορσθ πθΝεαδΝ πθΝυπβλε δυθΝεέθαδΝαπαλαέ β βΝ
ΰδαΝ δςΝ επδξεδλή εδςΝ εαδΝ ουςΝ ολΰαθδ ηούς,Ν πλοεεδηΫθουΝ θαΝ οξεύ ουθΝ εΝ
αΰολα Ϋς,Ν υηβαζζσηεθουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ εαδΝ θαΝ αθ δζβφγούθΝ δςΝ Ϊ εδςΝ βςΝ
επεε εδθσηεθβς υθεξυς αΰολΪςέΝΜεΝαυ σθΝ οθΝ λσποΝοδΝεπδξεδλή εδςΝγαΝο βΰβγούθΝ

βθΝαλδ οποέβ βΝ βςΝπαλΪΰπΰήςΝ ουςΝεαδΝοδΝολΰαθδ ηοέΝ βΝβεζ δ οποέβ βΝ βςΝ
ζεδ ουλΰέαςΝ ουςΝ(Uniform Code Council Inc., 2004). 

 

ΟΝΚπ δεσςΝΠλο ύππθΝΰδαΝΠλορσθ αΝεαδΝΤπβλε έεςΝ πθΝΗθπηΫθπθΝ γθυθΝ ΧUnited 

Nations Standard Product and Service Code- UNSPSC™ΨΝ εέθαδΝ ΫθαΝ παΰεσ ηδοΝ
πζαέ δοΝ εα Ϊ αιβςΝ εαδΝ αιδθσηβ βςΝ ΰδαΝ πλορσθ αΝ εαδΝ υπβλε έεςΝ ηε ΪΝ απσΝ αΰολΪ,Ν
πυζβ βΝεαδΝΪζζουΝεέ ουςΝαθ αζζαΰήΝ βθΝπαΰεο ηδοποδβηΫθβΝαΰολΪέΝΗΝεα Ϊ αιβΝ
ηεΝβΪ βΝ οΝπλσ υποΝεπ δεοποέβ βςΝUNSPSC υΰελδ δεΪΝυπελΫξεδΝ εΝποζζΪΝ βηεέαΝ
Ϋθαθ δΝΪζζπθΝΰζπ υθΝ αιδθσηβ βς (eCLASS, eOTD, RUS) ΰδαΝηέαΝπζβγυλαΝαπσΝ
ζσΰουςέΝΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,ΝβΝεπ δεοποέβ βΝαυ ήΝηεΝ βθΝ εζευ αέαΝ δαγΫ δηβΝΫε ο ήΝ
βςΝ ΫξεδΝ ηε αφλα εέΝ εΝ ποζζΫςΝ ΰζυ ες,Ν εαζύπ εδΝ ΫθαΝηεΰΪζοΝαλδγησΝ απσΝ οηεέςΝ

ΧαθΝ σξδΝ σζουςΝ αεσηβΨ,Ν εθβηελυθε αδΝ εΝ αε δεήΝ βΪ βΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ βςΝ ΫξουθΝ βΝ
υθα σ β αΝ θαΝ υποβΪζζουθΝ αέ βηαΝ αζζαΰήςέΝ Ου δα δεΪΝ απο εζεέΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πδοΝ

οζοεζβλπηΫθαΝ ξΫ δαΝεαδΝεέθαδΝαθοδε σΝΰδαΝ οΝευλύ ελοΝεοδθσΝ οΝοποέοΝεθ δαφΫλε αδΝ
θαΝ βθΝεθ ΪιεδΝ οΝ ύ βηΪΝ ουΝΧPandit Κ. and Marmanis H., 2008). ΟδΝεπ δεοέΝαπσΝ
ουςΝοποέουςΝαπο εζεέ αδ εθ Ϊ οθ αδΝ δςΝειήςΝευλύ ελεςΝεα βΰολέεςμ 
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ξάηα ζέ1μ Οδ υλτ λοδ οη έμ η  ουμ επ δεοτμ πλυ ου πδπΫ ου βμ UNSPSC. (Uniform 

Code Council Inc.,2004) 

 οΝ ΚεφΪζαδοΝ 1Ν παλου δΪ βεεΝ ηέαΝ γεπλβ δεήΝ πλο Ϋΰΰδ βΝ βςΝ επ δεοποέβ βςΝ
αυ ήςέΝ  οΝ παλσθΝ εεφΪζαδο γαΝ πλαΰηα οποδβγεέΝ ηέαΝ πελδ σ ελοΝ πλαε δεήΝ
αθΪζυ β, βΝοποέαΝγαΝΫξεδΝπςΝαθ δεεέηεθσΝ βςΝ βθΝ αιδθσηβ βΝ πθΝπλοηβγεδυθΝ ουΝ
Παθεπδ βηέουΝΝΰδαΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝ ύοΝΫ βΝβί1ίΝεαδΝβί11έ 
ΚαγυςΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝ υθΪπ εδΝ υηβΪ εδςΝΰδαΝεέ βΝπλοηήγεδαςΝεαδΝυπβλε έεςΝΪθπΝ
πθΝ1έίίίΝ€,ΝσππςΝΰέθε αδΝεύεοζαΝεα αθοβ σ,ΝοδΝ απΪθεςΝοδΝοποέεςΝαθαζύοθ αδΝ βθΝ

παλού αΝελΰα έαΝαφολούθΝ εΝαθ έ οδξουΝύοουςΝπο ΪΝεέ εΝΰδαΝηεηοθπηΫθεςΝαΰολΫςΝ
εέ εΝΰδαΝε ή δεςΝπαλοξΫςέ 
 οΝπαλσθΝεεφΪζαδοΝπαλα έγε αδΝε ή δαΝαθΪζυ βΝ πθΝ απαθυθΝ πθΝπλορσθ πθΝεαδΝ 
υπβλε δυθΝαπσΝ δςΝυποΰλαφεέ εςΝ υηβΪ εδςΝ ουΝπαθεπδ βηέου,Ν ξπλέςΝ θαΝαπο εζεέΝ
αθ δεεέηεθοΝεθ δαφΫλοθ οςΝοΝηήθαςΝεα ΪΝ οθΝοποέοΝπλαΰηα οποδήγβεεΝβΝ απΪθβέ 
 

 βΝ υθΫξεδα,ΝοδΝΠέθαεεςΝζέβΝεαδΝζέγΝαπεδεοθέαουθΝ ουςΝεπ δεούςΝ UNSPSC ΰδαΝ αΝ
πελδ σ ελαΝαπσΝ αΝ πλορσθ αΝεαδΝ δςΝ υπβλε έεςΝ ουΝΠαθεπδ βηέουέΝΓδαΝαυ ΪΝπουΝ
εθΝ υπΪλξεδΝ εΪποδαΝ υΰεεελδηΫθβΝ αθ δ οδξέαΝ βΪ εδΝ βςΝ υΰεεελδηΫθβςΝ

επ δεοποέβ βς,ΝαπσΝ βθΝέ δαΝΫξεδΝ βηδουλΰβγεέΝΫθαςΝεπ δεσςΝηεΝΫθαΝεπδπζΫοθΝοβφέοΝ
ΰδαΝ ζσΰουςΝ δευεσζυθ βςΝ βςΝ αθΪζυ βςέΝ ΗΝ επ δεοποέβ βΝ βςΝ UNSPSC υθεξυςΝ
αθαπ ύ ε αδΝ εαδΝ ειεζέ ε αδ,Ν ηεΝ απο Ϋζε ηαΝ ηελδεΫςΝ απσΝ δςΝ πλοηήγεδεςΝ ουΝ
παθεπδ βηέουΝθαΝηβΝβλέ εουθΝαθ δ οδξέαΝπλοςΝ οΝπαλσθέΝ 
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ΠΡΟΙΟΝΣ  ΣΟΜ / 

SEGMENT 

ΟΙΚΟΓ Ν Ι / 

FAMILY 

Σ ΞΗ/ 

 CLASS 

ΜΠΟΡ ΤΜ / 

COMMODITY 

2010 

φλαΰέ ες 27000000 27110000 27112300 27112306 

πδΰλαφΫς 55000000 55120000 55121600 55121620 

Με αζζδεΫςΝ
Πδθαεέ ες 

55000000 55120000 55121700 55121701 

υ οεσζζβ α 55000000 55120000 55121600 55121606 

Ξε εοθσπαθαΝ
ηεΰΪζα 

47000000 47120000 47121800 47121801 

ΚουβΪ εςΝ
φουΰΰαλέ ηα

ος 

47000000 47120000 47121800 47121804 

 έφ ες 47000000 47120000 47121800 47121806 

πολλοφβ δεΫςΝ
πε Ϋ ες 

47000000 47130000 47131500 47131502 

φουΰΰαλΪεδα 47000000 47130000 47131600 47131603 

ΠδΰεΪζ 47000000 47130000 47131600 47131608 

απούθδ 53000000 53130000 53131600 53131608 

ε υππ δεσΝ
ηβξΪθβηα 

44000000 44100000 44101500 44101501 

ΜεζΪθδα 44000000 44100000 44103100 44103103 

Σσθελ 44000000 44100000 44103100 44103105 

Μπα αλέεςΝUPS 

(lead acid) 

26000000 26110000 26111700 26111707 

ε υππ ήςΝγD 23000000 23260000 23261500 23261507 

έ βΝΰλαφδεήςΝ
ύζβς 

14000000 14110000 14111500 14111509 

Φπ οαθ δΰλαφδ
εσΝξαλ έΝ γή ζ 

14000000 14110000 14111500 14111507 

Υαλ οεσπ ες 44000000 44120000 44121600 44121617 

Κούπες 52000000 52150000 52152100 52152103 

ΚαπΫζα 24000000 24120000 24122000 24122004 

Πε λΫζαδοΝ
γΫληαθ βς 

15000000 15100000 15101700 15101701 

πδΰλαφΫς 55000000 55120000 55121700 55121701 
φαληοΰΫςΝ

υπο ήλδιβςΝ
πλσ γε πθΝ
ζεδ ουλΰδυθΝ ΰδαΝ
οΝ πζβλοφολδαεσΝ
ύ βηαΝ 

81000000 81110000 81111500 81111501 

επαδ ευ δεσΝ
Λοΰδ ηδεσ 

43000000 43230000 43232500 43232505 

θαζυ δεσ-

α δ δεσΝ
ζοΰδ ηδεσ 

43000000 43230000 43232600 43232605 

Ϊ βΝ
ε οηΫθπθ 

 

43000000 43230000 43232300 43232304 
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Ηζεε λοζοΰδεσΝ
υζδεσ 

39000000 39100000 39101600 39101619 

Καγέ ηα α 56000000 56100000 56101500 56101504 

ύ βηαΝ
παλαΰπΰήςΝ
απε αζηΫθουΝ
εαδΝυοβζήςΝ
ποδσ β αςΝθελού 

41000000 41100000 41104200 41104206 

Racks  24000000 24100000 24102000 24102001 

Data projectors 45000000 45110000 45111600 45111609 

Overhead 

projectors 

45000000 45110000 45111600 45111607 

Projection 

screens 

45000000 45110000 45111600 45111603 

ΰεα Ϊ α βΝ
δελδπηΪ πθ 

72000000 72100000 72101500 72101502 

2011  

Κδΰεαζελέα 30000000 30190000 30191600 30191601 

ΛουεΫ α-

εζεδ δΪ 

46000000 46170000 46171500 46171501 

ΡΪφδα 24000000 24100000 24102000 24102004 

δ δεοέΝ
αθεζευ ήλες 

42000000 42190000 42192300 42192301 

Φολβ σςΝΗήΤήΝ
Ογσθβ 

43000000 43210000 43211500/

43211900 

43211503/432119

02 

ιοπζδ ησςΝ
βζε δΪ εεοβςΝ 

43000000 43220000 43221500 43221522 

Κοθ σζαΝ
βζε δΪ εεοβς 

43000000 43220000 43221500 43221506 

υ εευΫςΝfax 44000000 44100000 44101500 44101502 

Φβφδαεή-

οπ δεοαεου δε
ήΝ εξθοζοΰέα 

86000000 86140000 86141700 86141702 

ιοπζδ ησςΝΰδαΝ
ελΰα βλδαεΫςΝ
α εή εδςΝ ουΝΣηέΝ
ΦβφδαευθΝ
υ βηέ 

60000000 60100000 60106200 60106204 

Πελδο δεΪΝ
ΧΫθ υπαΨ 

55000000 55100000 55101500 55101519 

δβζέαΝΧΫθ υπαΨ 55000000 55100000 55101500 55101509 

Ηζεε λοθδεΪΝ
βδβζέα 

55000000 55110000 55111500 55111505 

Πέθαεαμ ζέβμ Κπ δεοέ UNSPSC ΰδα α πλορσθ α εαδ β δαησλφπ β ου εΪγ  πδπΫ ου ΰδα α 

Ϋ β 2010-2011. 

ΗΝ πζεδοοβφέαΝ πθΝ πλορσθ πθΝ αΝ οποέαΝ πλοηβγεύε αδΝ οΝ Παθεπδ ήηδοΝ εΝ ε ή δαΝ
βΪ βΝ πελδζαηβΪθοθ αδΝ οθΝ ευ δεαΝ UNSPSCέΝ έθαδΝ ΰεΰοθσςΝ σ δ,Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ
πζευλΪ,Ν υπΪλξουθΝ εαδΝ ολδ ηΫθαΝ πουΝ εθΝ ηπολούθΝ θαΝ αθ δ οδξδ ούθΝ ηεΝ ηεΰΪζβΝ
αελέβεδαΝ ύηφπθαΝ ηεΝ αυ σθΝ εαδΝ εΝ ΫθαΝ ηδελσΝ πο ο σΝ ΫπςΝ εαδΝ εαγσζουέΝ ΣοΝ
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εζευ αέοΝ υηβαέθεδΝ ζσΰπΝ βςΝ φύ βςΝ πθΝ πλορσθ πθΝ αυ υθ,Ν αΝ οποέαΝ εέθαδΝ
πελδ σ ελοΝΝ υθυφα ηΫθαΝηεΝ δςΝαθΪΰεεςΝεθσςΝπαθεπδ βηδαεούΝδ λύηα οςΝεαδΝσξδΝ
ηεΝηέαΝδ δπ δεήΝεπδξεέλβ βέΝ 

 βΝ υθΫξεδα,ΝοΝΠέθαεαςΝζέγΝαπεδεοθέαεδΝ δςΝυπβλε έεςΝοδΝοποέεςΝπλο φΫλοθ αδΝ οΝ
Παθεπδ ήηδοΝ αυ σΝ ΰδαΝ αΝ Ϋ βΝ βί1ίΝ εαδΝ βί11Ν αθ έ οδξαέΝ Ό οθΝ αφολΪΝ δςΝ
υπβλε έες,Ν εαδΝ εΝ αυ ήθΝ βθΝ πελέπ π βΝ υπΪλξουθΝ ύποδΝ υπβλε δυθΝ οδΝ οποέοδΝ εθΝ
εαζύπ οθ αδΝεέ εΝεθΝηΫλεδΝεέ εΝ οΝ ύθοζσΝ ουςΝαπσΝ βθΝεπ δεοποέβ βΝUNSPSC. 

 

ΤΠΗΡ Ι  ΣΟΜ / 

SEGMENT 

ΟΙΚΟΓ Ν Ι / 

FAMILY 

Σ ΞΗ/ 

CLASS 

ΜΠΟΡ ΤΜ / 

COMMODITY 

2010 

Καγαλδ ησς 76000000 76110000 76111500 76111501 

ποζύηαθ β 76000000 76100000 76101500 76101503 

Σαξυηε αφολΫς 78000000 78100000 78102200 78102204 

ε λοηΫς (scheduled 

bus services) 

78000000 78110000 78111800 78111802 

δβζδο ε έες 
 

82000000 82120000 82121900 82121901/82121902

/82121903/ 

82121904 

ε σ εδς 82000000 82120000 82121800 82121801/82121802 

ε υπυ εδς 82000000 82120000 82121700 82121701/82121702 

ποηαΰθβ οφυθβ β 41000000 41100000 41105800 41105803 

Μσθπ β 30000000 30140000 30141500 30141507 

ΣεξθδεήΝΤπο ήλδιβ 

βζεπδεοδθπθδυθ 

72000000 72100000 72102200 72102205 

ΣεξθδεήΝυπο ήλδιβ 81000000 81110000 81111800 81111811 

πειελΰα έαΝ
ε οηΫθπθ 

81112002 81110000 81112000 81112002 

υθ ήλβ βΝεήππθ 70000000 70110000 70111700 70111703 

ΦύζαιβΝε δλέπθ 92000000 92120000 92121500 92121504 

2011 

Πλο πλδθήΝαλξέΝ
υπβλε έαΝΧΠαλοξήΝ
υπβλέΝ λέ πθΨ 

80000000 80110000 80111600 80111617 

δα σλδο 90000000 90100000 90101500 90101501 

Τπβλε έεςΝcatering 90000000 90100000 90101600 90101603 

εηε Ϊζζευ βΝ
ευζδεεέου 

90000000 90100000 90101700 90101701 

Πέθαεαμ ζέγμ Κπ δεοέ UNSPSC ΰδα δμ υπβλ έ μ εαδ β δαησλφπ β ου εΪγ  πδπΫ ου ΰδα α 

Ϋ β 2010-2011. 
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4.2  SPEND ANALYSIS ΓΙ ΝΣΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝ 
 

ΗΝαθΪζυ βΝ απαθυθΝβΝοποέα αεοζουγεέΝΰδαΝ αΝΫ βΝβί1ίΝεαδΝβί11ΝΫξεδΝπλαΰηα οποδβγεέΝβΪ εδΝ ουΝηοθ ΫζουΝζοΰδ ηδεούΝπλοΰλΪηηα οςΝεαδΝ βςΝ
βΪ βςΝ ε οηΫθπθΝ βςΝAriba ΰδαΝspend analysis,ΝξπλέςΝσηπςΝθαΝξλβ δηοποδούθ αδΝπλαΰηα δεοέΝεπ δεοέΝπλοηβγευ υθΝεαδΝπλορσθ πθήυπβλε δυθΝ
εΝεαηέαΝπελέπ π βέΝΛσΰπΝηβΝύπαλιβς- δαγε δησ β αςΝ πθΝαυγεθ δευθΝεπ δευθ,ΝβΝαθΪζυ βΝαυ ήΝγαΝπλαΰηα οποδβγεέΝηεΝεπ δεούςΝΰδαΝ βθΝ
αυ σ β αΝ ουΝ πλοηβγευ ή,Ν ΰδαΝ βθΝ αυ σ β αΝ ουΝ εέ ουςΝ ουΝ πλοηβγευ ήΝ εαδΝ βθΝ πελδΰλαφήΝ ουΝ υζδεού,Ν οδΝ οποέοδΝ πλο οηοδΪαουθΝ ουςΝ

πλαΰηα δεούς εα ΪΝΫθαΝηεΰΪζοΝβαγησέΝΜσθο οΝεπ δεσςΝSPSC απσΝ βθΝUNSPSC επ δεοποέβ β,ΝβΝ δηήΝηοθΪ ας,ΝοΝξλσθοςΝπαλΪ ο βςΝ -lead 

time,ΝβΝπελδοξήΝεαδΝβΝΰζυ αΝαθ αποελέθοθ αδΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αέ 
 βθΝπελέπ π βΝεα ΪΝ βθΝοποέαΝ εθΝυπΪλξουθΝεπ δεοέΝUNSPSC,ΝσππςΝπαλα εέΰηα οςΝξΪλβΝΰδαΝ βΝφύζαιβΝ πθΝε δλέπθ,Ν υθ ήλβ βΝεήππθ,Ν
ηβξαθοΰλαφδεΫςΝυπβλε έες,Νβζεε λοζοΰδεσΝυζδεσΝεαδΝζαηπ ήλες,Νεα ε έθες,ΝγαΝ βηδουλΰβγούθΝεπ δεοέΝοδΝοποέοδΝπςΝπλοςΝ δςΝεα βΰολέεςΝ ουςΝ
γαΝαθ αποελέθοθ αδΝ ουςΝπλαΰηα δεούς,Ν βζα ήΝ αΝ λέα πλυ αΝεπέπε αΝUNSPSC,ΝαζζΪΝ οΝ Ϋ αλ οΝγαΝεέθαδΝεδεοθδεοέέΝ 
 

εοζούγπς,Ν παλου δΪαοθ αδ οδΝ πέθαεεςΝ οδΝ οποέοδΝ απο εζούθΝ ΫθαΝ υπσ εδΰηαΝ αθΪζυ βςΝ απαθυθΝ ΰδαΝ βθΝ αΰολα δεήΝ παλαΰΰεζέαΝ ΧPurchase 

Order-POΨέΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ οΝεεΪ ο εΝπλορσθΝήΝυπβλε έαΝεαδΝευλέπςΝαπσΝ βθΝαθΪΰεβΝ ουΝέ δουΝ ουΝΠαθεπδ βηέου οΝξλσθοςΝ βςΝπαλΪ ο βςΝ
βςΝ πλοηήγεδαςΝ εαδΝ παλοξήςΝ βςΝ υπβλε έαςΝ αθ έ οδξαέΝ ΓδαΝ ολδ ηΫθαΝ εέ βΝ πλοηήγεδας εαδΝ υπβλε δυθ, οΝ ξλσθοςΝ εα ΪΝ οθΝ οποέοΝ αυ ΪΝ

πλο φΫλοθ αδΝπλο δολέαε αδΝ ο Ϊηε οΝξλοθδεσΝ δΪ βηα ηε ΪΝαπσ βθΝυποΰλαφήΝ βςΝ ύηβα βς ΰδα έΝαπζΪΝπλσεεδ αδΝΰδαΝηέαΝαΰολΪΝπουΝ εθΝ
εθΫξεδΝ υθΫξεδας Χειοπζδ ησςΝεαδΝησθπ βΝ ουΝε δλδαεούΝ υΰελο ήηα οςΝ ουΝπαθεπδ βηέουΝ βΝΝέεαδαΨ,ΝεθυΝΪζζαΝΫξουθΝδ ξύΝαθΪΝηήθα ήΝαθΪΝ
Ϋ οςέΝ υ σςΝοΝξλσθοςΝ δαφολοποδεέ αδΝ εΝποζύΝηεΰΪζοΝβαγησ,ΝηεΝαπο Ϋζε ηα, ΰδαΝθαΝηβΝΰέθεδΝβΝεφαληοΰήΝ βςΝspend analysis ποζύπζοεβΝζσΰπΝ
υ εοζέαςΝ υΰεΫθ λπ βςΝ πθΝεθΝζσΰπΝ οδξεέπθ,ΝθαΝπαλαζεέπε αδΝεαδΝθαΝεα αΰλΪφοθ αδΝοδΝπλοηήγεδεςΝεαδΝοδΝυπβλε έεςΝεαγαλΪΝησθο ηεΝ βθΝ

υποΰλαφήΝ βςΝ ύηβα βς. ύζοΰαΝζοδπσθ ΰδα ζσΰουςΝαπζού ευ βς,Νσ οΝ οΝ υθα σθ,Ν βςΝαθΪζυ βςΝεαδΝεπεδ ήΝγεπλεέ αδΝ ε οηΫθοΝσ δΝαπσΝ βθΝ
υποΰλαφήΝ βςΝ ύηβα βςΝοδΝυπβλε έεςΝεαδΝοδΝπλοηήγεδεςΝγαΝπλο φελγούθΝεαδΝγαΝπαλα ογούθΝ οΝπαθεπδ ήηδο,ΝσππςΝΫξεδΝολδ εέ,Ν εθΝυπΪλξεδΝ

ουςΝπέθαεεςΝξλοθδεσςΝπλο δολδ ησςέ   
 

ΗΝαελδβήςΝ δηήΝηοθΪ αςΝαθαΰλΪφε αδΝΰδαΝαυ ΪΝ αΝπλορσθ α, σππςΝολέαε αδΝ βΝ ύηβα βέΝ βθΝπελέπ π βΝεα ΪΝ βθΝοποέαΝ εΝΰέθε αδΝΰθπ ήΝβΝ
δηήΝαυ ήΝ υηβα δεΪ,ΝαθαφΫλε αδΝοζσεζβλοΝ οΝπο σΝεέ εΝ ουΝ υΰεεελδηΫθουΝπλορσθ οςΝεέ εΝ βςΝυπβλε έαςέΝΝ 
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2
0
1

0
 

Σαυ σ β α 

πλκηβγ υ
ά/  

Supplier 

ID [Ariba 

Network] 

Σαυ σ β αΝ
έ κυμΝ

πλκηβγ υ άήΝ
Supplier Part 

ID 

Π λδΰλαφάΝ έ κυμ-

Τζδεκτή 
Item ID 

SPSC επ δεσμΝ
(Code) 

ΣδηάΝηκθΪ αμΝ€Ν
Χ+ΦΠ ΨήΝ 
Unit Price € 

ΥλσθκμΝ
παλΪ κ βμή 
Lead Time 

Π λδκξάήΝ
Regions 

Γζυ αή 
Language 

LM1100000 p30000 υ σηα οςΝΜβξαθδ ησςΝ
φλαΰέ αςΝ 

27112306 10,71 20.01.2010-
19.01.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

LM1100000 p30000 Πδθαεέ αΝΧηεΝξΪλαιβΝ εΝυζδεσΝ
PVC ξαλαε δεήςΝήΝPlexiglass 

δαφσλπθΝξλπηΪ πθΝminimum 

ΫπςΝβίίΝcm
2
) 

55121620 

 
41,65 20.01.2010-

19.01.2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 

LM1100000 p30000 υ οεσζζβ αΝβΝ εδλυθΝύοουςΝ
1-3 cm 

55121606 23,8 20.01.2010-
19.01.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PR5500000 s3000000 ΜβξαθοΰλαφδεΫςΝυπβλε έεςΝ
υθ ήλβ βςΝ– υπο ήλδιβςΝ
ουΝζοΰδ δεο οζοΰδεούΝ
υ ήηα οςΝπζβλοφολδυθ 

81111811 20185,21 01.01.2010-
31.12.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

EKO510000 p10000 Πε λΫζαδοΝγΫληαθ βς 15101701 42.500,00 29.01.2010-
29.06.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Κ 900000 p20100 Ξε εοθσπαθαΝηεΰΪζα 47121801 0,4522 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Κ 900000 p20200 ΚουβΪ εςΝ φουΰΰαλέ ηα ος 47121804 2,142 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Κ 900000 p20300  έφ εςΝ φουΰΰαλέ ηα ος ΰδαΝ
επαΰΰεζηα δεΪΝεαλσ δα 

47121806 38,08 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Κ 900000 p20400 πολλοφβ δεΫςΝπε Ϋ ες 47131502 1,1305 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Κ 900000 p20500 φουΰΰαλΪεδα 47131603 0,2023 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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Κ 900000 p20600 ΠδΰεΪζ πζα δεΪ 47131608 2,9988 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Κ 900000 p20700 ΤΰλσΝαπούθδ 4L 53131608 2,618 11.02.2010-
10.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CL310000 s200000 θαπαλαΰπΰή & ε ύππ β 

ΣεξθδευθΝξε έπθ 

82121701 8.000,00 11.02.2010-
10.02.2012 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

DO410000 s3000000 ΟζοεζβλπηΫθεςΝυπβλε έεςΝ
εΪζυοβςΝεε υππ δεούΝηβξέΝ
ΤοβζήςΝπαλή ας 

81111811 8.900,00 12.02.2010- 
11.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

FIS600000 s600000 πο οζήΝεΰΰλΪφπθ,Ν
εηΪ πθ,Νεπδ οζυθ ηεΝ

παλΪ ο βΝ βθΝεπσηεθβΝελΰέΝ
βηΫλαΝεθ σςΝ δεήςΝηΫξλδΝβ 

Kg 

78102204 1,92 17.02.2010- 
16.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

FIS600000 s600000 πο οζήΝεΰΰλΪφπθ,Ν
εηΪ πθ,Νεπδ οζυθΝηεΝ

παλΪ ο βΝαυγβηελσθΝεθ σςΝ
δεήςΝηΫξλδΝβ Kg 

78102204 5,83 17.02.2010- 
16.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

FIS600000 s600000 πο οζήΝεΰΰλΪφπθ,Ν
εηΪ πθ,Νεπδ οζυθΝηεΝ

παλΪ ο βΝ εΝξυλεςΝ βςΝ
υλυπβςΝεΰΰλΪφπθΝηΫξλδΝί,ηΝ

Kg 

78102204 29,75 17.02.2010- 
16.02.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XH10100000 s3000000 ΟζοεζβλπηΫθεςΝυπβλε έεςΝ
εΪζυοβςΝεε υππ δεούΝηβξέΝ
ΤοβζήςΝπαλή ας 

81111811 36.100,00 18.03.2010- 
17.03.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XH10100000 p80001 ΜεζΪθδα 44103103 6.600 ( υθκζδεσΝ
πκ σ) 

18.03.2010- 
17.03.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XH10100000 p80002 Σσθελ 44103105 

 

6.600 ( υθκζδεσΝ
πκ σ) 

18.03.2010- 
17.03.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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ABB100000 p80000 Μπα αλέεςΝUPS 

(lead acid) 
26111707 

 

 

 

4.034,1 ( υθκζδεσΝ
πκ σ) 

Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝβίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SPBI7400000 p70000 θαθΫπ βςΝΪ εδαςΝξλή βςΝ
αθαζυ δεού- α δ δεούΝ
ζοΰδ ηδεούΝΧSPSSΨ 

43232605 

 
17.809,54 19.04.2010- 

18. 04.2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 

EN530000 s800000 υθ ήλβ βΝ25 ουε υθΝαε ού-

ελύουΝθελού 
831015103 1ίέίίίΝ( υθκζδεσΝ

πκ σ) 
16.04.2010-
15.04.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

IN810000 s300000 ποζύηαθ β,ΝΰεθδεήΝ
εθ οηοε οθέαΝεαδΝηυοε οθέα 

76101503 4.498,2 13.03.2010- 
12.03.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ST7400000 s200000 
 

δβζδο ε έαΝπελδο δευθ, 

δα λδβυθΝΰδαΝ βΝβδβζδογήεβ 

ηΫξλδΝβηΝcm 

82121901/ 

82121902/ 

82121903/82121904 

13,95 19.04.2010-
18.04.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ST7400000 s200000 
 

δβζδο ε έαΝπελδο δευθ,Ν
δα λδβυθΝΰδαΝ βΝβδβζδογήεβΝ

ηΫξλδΝγίΝcm 

82121901/ 

82121902/ 

82121903/82121904 

 

14,95 19.04.2010-
18.04.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ST7400000 s200000 
 

δβζδο ε έαΝπελδο δευθ,Ν
βδβζέπθ,Ν δα λδβυθΝΰδαΝ βΝ
βδβζδογήεβΝγί-35 cm 

82121901/ 

82121902/ 

82121903/82121904 

15,95 19.04.2010-
18.04.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

FK620000 s900000 Φπ οΰλέΝεΪζυοβΝεε βζυ επθ 

 

601210111 2.700,00 30.04.2010-
29.04.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XA10000000 s1000000 επαδ ευ δεήΝεπέ εεοβΝ
φοδ β υθ 

78111802 3.200,00 14.05.2010 ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 s3000000 υθ ήλβ βΝ ειοπζδ ηούΝ ΤΝ
ζοΰδ ηέΝ δε έΝ Φπθής-  

ε οηΫθπθΝΠαθεπδ βηέουΝ 
 

72102205 36.000,00 29.04.2010- 
28.04.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Μι.2500000 s3000000 υθ ήλβ βΝΤΝ εξθδεήΝ 72102205 4.870,00 26.05.2010- ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
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υπο ήλδιβΝ ουΝειοπζδ ηούΝ
βθΝαέγου αΝ βζεεπαέ ευ βς 

25.05.2011 GREEK 

ΧΗ10100000 p80000 Φπ οαθ δΰλαφδεσΝξαλ έΝ
γή ζ 

14111507 37.364,20 03.03.2010- 
02.05.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 p60000 RackΝΰδαΝ βθΝ οπογΫ β βΝ πθΝ
serverΝ πθΝελΰα βλέπθΝ ουΝ
Σηήηα οςΝΠζβλοφολδεής 

24102001 1.440,00 Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝγίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

4D610000 p60000 ε υππ ήςΝγD 23261507 55.660,00 Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝλίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

GX730000 p40000 πδπζαΝΰλαφεέου 561122047 15.0219,08 Π Ρ ΟΗΝ
10.07.2010- 
10.09.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

P 5000000 p90000 Υαλ οεσπ ες 44121617 24,20 ΟΡΙΣΙΚΗΝ
Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝγίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

GDI710000 p90000 Κούπες 52152103 γ1λ4,4Ν( υθκζδεσΝ
πκ σ) 

ΟΡΙΣΙΚΗΝ
Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝγίΝ

ΗΜ ΡΩΝΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

LM1100000 p30100 βΝεπδΰλαφΫς 55121701 1.978,35 ΟΡΙΣΙΚΗΝ
Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝ4ίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

EU550000 p90000 ΚαπΫζα 24122004 3,00 ΟΡΙΣΙΚΗΝ
Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝγίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 
 
 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PM5300000 p90000 δΪφολαΝεέ βΝ υλπθΝΰλαφδεήςΝ 601017102 β46κ,4Ν( υθκζδεσΝ ΟΡΙΣΙΚΗΝ ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
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ύζβςΝεαδΝηδελοαθ δεεέηεθαΝ
ΰλαφεέουΝΧΰδαΝ δςΝ έ- έΝξέΨ 

πκ σ) Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝβίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

GREEK 

BA200000 p90000 Κα ε έθες 601215388 βέγίι,ιΝ( υθκζδεσΝ
πκ σ)Ν 

ΟΡΙΣΙΚΗΝ
Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝγίΝ

ΗΜ ΡΩΝ 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SE7100000 p80000 Ηζεε λοζοΰδεσΝυζδεσ 

 

391016191 5.814,35 
( υθκζδεσΝπκ σ) 

15.06.2010- 
14.08.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SE7100000 p80000 Λαηπ ήλες 

 

39101619 1.545,77 
( υθκζδεσΝπκ σ) 

15.06.2010- 
14.08.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CS330000 s3000000 φαληοΰΫςΝ υπο ήλδιβςΝ
πλσ γε πθΝζεδ ουλΰδυθΝΰδαΝ οΝ
πζβλοφολδαεσΝ ύ βηαΝ βςΝ
δεύγυθ βςΝ που υθέ 

81111501 35.513,5 Π Ρ ΟΗΝ
ΝΣΟΝ15Ν

ΗΜ ΡΩΝΝΤΝ
ΣΟΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν
ΚΠ Ι ΤΗ

ΝΜ ΧΡΙΝ
30.07.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

C110000 s300000 Πλο πλδθσςΝεαγαλδ ησςΝ
ε δλέπθΝπαθεπδ βηέου 

76111501 184.992 07.07.2010-  
21-.11.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ΝΜγ1ίίίίί s200000 ε ύππ βΝ δαφσλπθΝεθ ύππθ 82121701/82121702 25.422,87 22.07.2010- 
21.07.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SD7000000 s700000 υθ ήλβ βΝεήππθ 70111703 22.050,00 22.07.2010- 
21.07.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

MSG2600000 s500000 Πλο πλδθήΝφύζαιβΝε δλέπθ 92121504 129.150,00 24.07.2010- 
23.11.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Μ βίίίίίί 
 

p800000 ύ βηαΝ παλαΰπΰήςΝ
απε αζηΫθουΝ εαδΝ υοβζήςΝ
ποδσ β αςΝ θελούΝ ΰδαΝ οΝ ελΰέΝ
γαζέΝ επδ έΝ ουΝ Σηήηα οςΝ
Ναυ δζδαευθΝπου υθ 

41104206 5.166,00 Π Ρ ΟΗΝ
ΩΝΣΙΝ
30.09.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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BR220000 p60001 18 Data projectors 

 

45111609 

 

1.135,29 Π Ρ Σ ΗΝ
ΩΝ

20.11.2010 
ΠΌΝ

30.09.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

BR220000 p60002 7 Overhead projectors 

 

45111607 

 

350,55 Π Ρ Σ ΗΝ
ΩΝ

20.11.2010 
ΠΌΝ

30.09.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

BR220000 p60003 16 Projection screens 

 

45111603 

 

 

276,75 Π Ρ Σ ΗΝ
ΩΝ

20.11.2010 
ΠΌΝ

30.09.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 p60000 ιοπζδ ησςΝΰδαΝεΪζυοβΝ βζεπέΝ
υπο οηήςΝεΝ δα ύθ ε βςΝθΫπθΝ
εθοδεέΝΚ δλέπθ 

43221522 10.922,4 Π Ρ ΟΗΝ
Κ ΙΝ
ΓΚ Σ Σ 

ΗΝΜ ΧΡΙΝΣΙΝ
15.12.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KO930000 p90000 έ βΝΰλαφδεήςΝ
ύζβςήηδελοαθ δεεέηεθαΝ
ΰλαφεέου 

14111509 10.456,25 02.09.2010- 
01.09. 2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PL5200000 p90000 έ βΝΰλαφδεήςΝύζβςήΝ
ηδελοαθ δεεέηεθαΝΰλαφεέου 

14111509 2.875,12 02.09.2010- 
01.09. 2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

EPL540000 s900000 ποηαΰθβ οφυθβ βΝ 
πλαε δευθΝ υηπο έου 

41105803 2988,9 27.09.2010-
07.11.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

INTR820000 p70000 Ϊ βΝ ε οηΫθπθΝΝΟΜΟ 

 

43232304 5.346 27.10.2010- 
26.10.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

BN210000 s2000000 ΠαλοξήΝυπβλε δυθΝ
αθα λοηδεήςΝ υζζοΰής,Ν
πλοε οδηα έας,Νεα αξυλβ βςΝ

81112002 22.017 19.10.2010-
19.12.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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εαδΝεπειελΰα έαςΝ ε οηΫθπθΝ
ουΝΠαθεπδ βηέουΝΰδαΝ οΝ

πΪΰδοΝυζδεσ 

RT6000000 p80000 ΜεζΪθδαήηεζαθο αδθέες 44103103 20.827,24 
( υθκζδεσΝπκ σ) 

04.11.2010- 
03.11.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

RT6000000 p80000 Σσθελ 

 

 

44103105 20.827,24 
( υθκζδεσΝπκ σ) 

04.11.2010- 
03.11.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

BR220000 s1000000 ε λοηήΝΣηέΝ δοηβξαθδεήςΝ
δοέεβ βςΝΧηε αφολΪΨ 

78111802 6.580 19.11.2010 ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

C110000 s300000 Καγαλδ ησςΝε δλέπθΝ 76111501 203.921,6 22.11.2010-
21.07.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

MSG2600000 s500000 ΦύζαιβΝε δλέπθ 92121504 216.206,35 24.11.2010- 
23.07.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

EC560000 P70000 θαθΫπ βΝ Ϊ εδαςΝ ξλή βςΝ ουΝ
εεπήεουΝ παεΫ ουΝ α φαζεέαςΝ
πζβλοφολδυθΝ ΰδαΝ δςΝ αθΪΰεεςΝ
ουΝ Σηήηα οςΝ ΦβφδαευθΝ

υ βηΪ πθ 

43232505 1.353,00 23.11.2010- 
22.11.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 p60000 ΠλοηήγεδαΝπλσ γε ουΝ
βζεπδεοδθέΝειέΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ
βζεπέΝυπο οηήςΝεαδΝ δα υθ έΝ
πθΝθΫπθΝεθοδεδαασηεθπθΝ

ε δλέπθ 

43221522 4.944,6 22.11.2010-
07.12.2010 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

AW140000 p400000 ΠλοηήγεδαΝεαδΝεΰεα Ϊ α βΝ
δελδπηΪ πθΝεαδΝζοδπούΝ
υπο βλδε δεούΝειέΝΚαδΝ
εε Ϋζε βΝελΰα δυθΝ οΝ
Παθεπδ ήηδο 

 

 

72101502 22.896,28 22.11.2010-
07.12.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SPBI7400000 p70000 ΠλοηήγεδαΝ αθαζυ δεού- 43232605 20.598,81 24.11.2010- ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

SPEND ANALYSIS  

 

 

 60 

α δ δεούΝζοΰδ ηδεούΝSPSS 

Modeler v.14.0 

 04.12.2010 GREEK 

CS330000 s3000000 θαθΫπ βΝ βςΝ ύηβα βςΝ
υθ ήλβ βςΝεαδΝ εξθδεήςΝ

υπο ήλδιβςΝ ουΝπζβλοφέΝ
υ ήηα οςΝΓλαηηα εέας 

72102205 17.220,00 30.11.2010 ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KY950000 p50000 Πσλ αΝsecurity 30171501 

 
492,00 01.01.2011- 

31.12.2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 
KY950000 p50000 Γυαζέ-ελύ αζζα 30171706 98,40 01.01.2011- 

31.12.2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 
EPL540000 s200100 δβζδο ε έες 

 

82121901/82121902/ 

82121903/82121904 
63.333,33 16.12.2010- 

15/12/2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 
EPL540000 s200200 ε σ εδς 82121801/82121802 63.333,33 16.12.2010- 

15/12/2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 
EPL540000 s200300 ε υπυ εδς 82121701/82121702 63.333,33 16.12.2010- 

15/12/2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 
SK7200000 s400000 Μσθπ β 30141507 70.725,00 16.12.2010- 

29.01.2011 
ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 

GREEK 
WP9000000 p40000 250 Καγέ ηα α 56101504 43.050,00 

( υθκζδεσΝπκ σ) 
Π Ρ ΟΗΝ
 ΝΧΡΟΝΙΚΟΝ
Ι ΣΗΜ Ν

ΜΙΚΡΟΣ ΡΟΝ
ΣΩΝΝλίΝ
ΗΜ ΡΩΝΝ
ΠΌΝΣ 

Π Ρ ΓΓ ΛΙ  
 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ΚP940000 s2000000 ποιήζπ β,Νηε αφολΪΝεαδΝ
οπογΫ β βΝειοπζδ ηούΝ ουΝ

ε δλέουΝεπέΝ βςΝο ούΝΝΚαλαοζήΝ
εαδΝ βηβ λέουΝζί 

81101705-6 69.300,00 16.12.2010- 
15.01.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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Πέθαεαμ ζέζμ θΪζυ β απαθυθ ΰδα ο Ϋ ομ βί1ίέ  

PR5500000 s3000000 ΜβξαθοΰλαφδεΫςΝυπβλε έεςΝ
υθ ήλβ βςΝεαδΝυπο ήλδιβςΝ
ουΝζοΰδ δεο οζοΰδεούΝ
υ έΝπζβλοφολδυθΝ ουΝ

Παθεπδ βηέου 

81111811 20.863,68 01.01.2011-
31.12.2011 

ΛΛ ήGR ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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2
0

1
1
 

 
Σαυ σ β αΝ
πλκηβγ υ άήΝ
supplier ID 

 

Σαυ σ β αΝ
έ κυμΝ

πλκηβγ υ άήΝ
Supplier Part 

ID 

Π λδΰλαφάΝ έ κυμ-Τζδεκτή 
Item ID 

SPSC 

επ δεσμΝ
(Code) 

ΣδηάΝ
ηκθΪ αμήΝ 
Unit Price € 

ΥλσθκμΝ
παλΪ κ βμ
/Lead Time 

Π λδκξΫμήΝ
Regions 

Γζυ αή 
Language 

MPU2400000 s1500000 εηε Ϊζζευ βΝφοδ β δεούΝ
ε δα ολέου 

90101501 1.125.000,00 16/02/11-

31/12/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

DI400000 s200000 βηο έευ βΝπλοεβλύιεπθ 82121506-6 80.000,00 25/02/11-

24/02/2012 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

IC800000 s1000000 ειέπ βΝγίίΝα σηπθΝ οΝ
λυηαΝ υΰεθέ ου 

90101603 12.135,90 03/03/11 ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ELTA520000 s600000 Σαξυηε αφολΫςΝ εηΪ πθ,Ν
παεΫ πθ 

78102204 35.000,00 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CL310000 s200000 θαπαλαΰπΰή & ε ύππ β 

ΣεξθδευθΝξε έπθ 

82121701 8.000,00 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

TL8000000 s3000000 Σ χθδεάΝυπκ άλδιηΝ
πλκΰλαηηΪ ωθΝMVP1-MVP4 

81111811 2.460,00 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

LM1100000 p30000 υ σηα οςΝΜβξαθδ ησςΝ
φλαΰέ αςΝ 

27112306 14,76 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

LM1100000 p30000 Πδθαεέ αΝΧηεΝξΪλαιβΝ εΝυζδεσΝ
PVC ξαλαε δεήςΝήΝPlexiglass 

δαφσλπθΝξλπηΪ πθΝminimum 

ΫπςΝβίίΝcm
2
) 

55121620 

 

43,05 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

LM1100000 p30000 υ οεσζζβ αΝβΝ εδλυθΝύοουςΝ1-3 

cm 
55121606 24,60 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KA901000 s800000 υθ ήλβ βΝουε υθ 831015103 9.000,00 14/03/11-

13/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

GCO700000 p30000 Πδθαεέ μΝαζκυηδθέκυΝ τπκυΝRAL 
64x11,6 cm (340) 
 
 

55121701 7,25 Π Ρ ΟΗΝ
Μ ΥΡΙΝ
05/04/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

SPEND ANALYSIS  

 

 

 63 

XH10100000 s3000000 Τπηλ έ μΝ υθ άλη ημΝΝΰδαΝ
ε υπω δεσΝηηχΪθηηαΝσUVERA 

81111811 30.000,00 15/03/11-

14/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

GRT720000 s3000000 Τπηλ έ μΝ υθ άλη ημΝΰδαΝ
ε υπω δεσΝηηχΪθηηαΝRICτH 

 

81111811 15.000,00 15/03/11-

14/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KM920000 s100000 εη Ϊζζ υ ηΝευζδε έκυΝ
Παθ πδ ηηέκυΝ 

90101701 10.000,00 

εΪγεΝξλσθο 

24/03/11-

23/03/14 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XH10100000 p80001 ΜεζΪθδαΝ 44103103 6.600,00 

Χ υθοζδεσΝ
πο σΨ 

29/03/11-

28/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XH10100000 p80002 Σσθελ 44103105 6.600,00 

Χ υθοζδεσΝ
πο σΨ 

29/03/11-

28/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XH10100000 s3000000 υθ ήλβ βΝΰδαΝεε υππ δεΪΝ
ηβξαθήηα α 

81111811 31.721,29 29/03/11-

28/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

IS840000 p40000 ΡΪφδα 24102004 5.109,89 27/04/11 ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

NI3000000 p50000 έ ηΝεδΰεαζ λέαμ 30191601 4.000,00 13/04/11-

12/04/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

MPI2300000 p50000 ΛκυεΫ α-εζ δ δΪ 46171501 4.000,00 13/04/11-

12/04/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ΙΝ810000 s300000 πκζτηαθ η 76101503 4.649,40 15/04/11-

14/04/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ST7400000 s200000 δβζδο ε έα 82121901/ 

82121902/ 

82121903/ 

82121904 

15.000,00 

Χ υθοζδεσΝ
πο σΨ 

15/04/11-

14/04/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CPI320000 p60000 1βΝυ εευΫςΝFax  44101502 7.404,60 

Χ υθοζδεσΝ
πο σΨ 
 

20/04/11 ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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EB500000 p5100 ΠλοηήγεδαΝιεθσΰζπ πθ 

πελδο δευθ 

55111519 105.000,00 

ΧεΪγεΝΫ οςΨ 
20/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗ/ 

EU 

ΓΓΛΙΚ / 

ENGLISH 

EB500000 p70000 Ηζεε λοθδεσΝ ύ βηαΝ
δαξεέλδ βςΝ υθ λοηυθ 

55111501 - 20/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗ/ 

EU 

ΓΓΛΙΚ / 

ENGLISH 

EB500000  p70000 ΠλοηήγεδαΝβζεε λοθδευθΝ
βΪ επθΝ ε οηΫθπθ 

43232304 39.769,82 20/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗ/ 

EU 

ΓΓΛΙΚ / 

ENGLISH 

IOP830000 p70000 ΠλοηήγεδαΝβζεε λοθδευθΝ
βδβζέπθΝ 

55111505 5.500,00 26/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗ/ 

EU 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

IOP830000 p70000 ΠλοηήγεδαΝβζεε λοθδευθΝ
βΪ επθΝ ε οηΫθπθ 

43232304 95.902,69 26/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗ/ 

EU 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

MI2200000 p5000 ΠλοηήγεδαΝεζζβθδευθΝβδβζέπθΝ
εΝΫθ υπβΝηολφή 

55101509 14.400,00  

ΧεΪγεΝΫ οςΨ 
27/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗ/ 

EU 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

MI2200000 p5001 ΠλοηήγεδαΝιεθσΰζπ πθΝ
βδβζέπθΝ εΝΫθ υπβΝηολφή 

55101509 57.600,00 

ΧεΪγεΝΫ οςΨ 
27/04/11-

31/12/12 

ΤΡΩΠΗή 
EU & 

ΗέΠέ έήUS 

ΓΓΛΙΚ / 

ENGLISH 

SPBI7400000 p70000 θαθΫπ βςΝΪ εδαςΝξλή βςΝ
αθαζυ έ- α δ δεούΝζοΰέΝSPSS  

43232605 
 

17.810,00 03/05/11-

03/05/2012 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 s3000000 υθ ήλβ βΝειοπζδ ηούΝΤΝ
ζοΰδ ηδεούΝ δε ύπθΝφπθής- 

ε οηΫθπθ 

72102205 35.670,00 13/05/11-

12/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

DR420000 p50000 Ηζ ε λκεέθη κδΝαθ ζευ άλ μΝΰδαΝ
η  

42192301 17.628,00 16/05/11-

29/06/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KS950000 s900000 Φπ οΰλαφδεήΝεΪζυοβΝ
εε βζυ επθ 

601210111 3.321,00 16/05/11-

15/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

TL8000000 s3000000 ΣεξθδεήΝυπο ήλδιβΝ πθΝ
πλοΰλαηηΪ πθΝεVPΝ1ΝεχXΝ
LOAD  

81111811 2.656,80 17/03/11-

16/03/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CPI320000 p60000 Φολβ σςΝΗήΤΝΤΝογσθβ 43211503/ 

43211902 

2.675,25 04/06/11 ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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PP5400000 p20100 Ξε εοθσπαθαΝηεΰΪζα 47121801 0,738 25/05/11-

24/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PP5400000 p20200 ΚουβΪ εςΝ φουΰΰαλέ ηα ος 47121804 2,3985 25/05/11-

24/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PP5400000 p20400 πολλοφβ δεΫςΝπε Ϋ ες 47131502 0,9225 25/05/11-

24/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PP5400000 p20500 φουΰΰαλΪεδαΝηδελΪ 47131603 0,1353 25/05/11-

24/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PP5400000 p20600 ΥζπλέθβΝπαξύλλευ β 47131807 1,6482 25/05/11-

24/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ME2100000 p70000 ΠλοηήγεδαΝ δε υαευθΝα εδυθΝ
ουΝζοΰδ ηδεούΝMATLAB (10) 

43232605 

 
10.811,70 27/05/11-

26/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

PI5100000 s800000 θΪγε βΝελΰα δυθΝΰδαΝ βθΝ
αθ δηε υπδ βΝπλοβζβηΪ πθΝ
ουΝαθ ζβ δεούΝ υΰελο ήηέΝ

ΰευ λβ βςΝ βςΝΝέεαδας 

40151510 11.700,00 27/05/11 ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

LA1000000 s1000000 ΜοθοήηελβΝεεπαδ έΝεε λοηήΝ
οΝ ολυφολδεσΝ αγησΝΟΣ  

78111802 3.450,00 27/05/11-

02/06/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

TR8100000 s800000 λΰα έεςΝεπδ εευήςΝουε δεούΝ
υΰελο ήηα οςΝ 

41103007-2 7.872,00 09/06/11-

19/06/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

GDI710000 s1000000 δολΰΪθπ βΝ1ζβς
 υθσ ουΝ

ΣηβηΪ πθ-ΓλαφεέπθΝ δεγθυθΝ
ΤΝ βηο έπθΝξΫ επθΝ
εζζβθδευθ-ευπλδαευθΝπαθεπέ 

83111506 14.883,00 10/06/11-

30/06/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Μιβ5ίίίίί s3000000 υθ ήλβ βΝΤΝ εξθδεήΝ
υπο ήλδιβΝ βςΝαέγου αςΝ
βζεεπαέ ευ βς 

72102205 3.505,50 06/07/11-

05/07/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

XTH10200000 s2000000 Φβφδοποέβ βΝαλξδ εε οθδευθΝ
ξε έπθΝδ δσε β πθ-εθοδεδααέΝ

ε δλέπθΝ 

80111617 15.682,50 06/07/11-

27/07/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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CBS300000 p60000 ιοπζδ ησςΝΰδαΝελΰα βλδαεΫςΝ
α εή εδςΝ ουΝΣηέΝΦβφδαευθΝ
υ βηΪ πθ 

60106204 2.829,00 08/07/11-

28/07/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

GL720000 s2000000 ΠαλοξήΝυπβλε δυθΝ
πζβλοφολδεής-δ ο εζέ αΝ
παθεπδ βηέου 

81112103 56.163,65 17/07/11-

16/1/12  
ΧΘ ΝΠ Ρ ΙΝ
Π Ρ Σ ΗΨ 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SD7000000 s700000 υθ ήλβ βΝεήπουΝ 70111703 19.950,00 22/07/11-

21/07/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

MSG2600000 s500000 ΦύζαιβΝε δλέπθ 92121504 220.467,22 

Χε ή δοΝπο σΨ 
25/07/11-

31/12/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ΟΙ4ίίίίίί s300000 Καγαλδ ησςΝε δλέπθΝ 76111501 202.642,50 18/08/11-

17/01/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 p70000 επαδ έΝπαεΫ οΝ δ α εαζέας 43232505 202.590,84 06/08/11-

05/10/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

AP130000 s60000 ΠλοηήγεδαΝειαλ βηΪ πθΝ
αθαβαγηέΝΤΝεπδ εευήςΝ
υποζοΰδ υθΝηδελοςζδευθ 

60106204-4 14.655,45 23/09/11-

22/11/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

OP4100000 s400000 υθ ήλβ βΝαθεζευ ήλπθΝΰδαΝ
ε έλδαΝΝ ουΝπαθεπδ βηέου 

24101604-1 βέηίλ,βίΝΧΜ Ν
ΠΟΦ ΗΝ

ΠΡέέΝ
ιήβήβί1βΝΘ Ν
ΠΛΗΡΩΘ ΙΝ
Μ ΡΟΝΣΟΤΝ
ΠΟΟΤΨ 

26/09/11-

25/09/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SP7300000 p60000 ΰεα Ϊ α βΝ δε υαεούΝ
ειοπζδ ηούΝ οΝΟΚΝ 

43221522 61.780,69 07/10/11-

21/11/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

AG120000 s70000 θΪπ υιβΝ υηπζέΝ ζεδ ουλΰδυθΝ
οΝ ζοΰδ δεοζοΰδεσΝ πζβλέΝ

ύ βηαΝ βςΝ ήθ βςΝ
Οδεοθοηδεού 

81111501 13.530,00 14/10/11-

13/11/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 
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INTR820000 p70000 υθ λοηήΝ δεαδυηα οςΝ
πλσ βα βςΝ βΝξλή βΝ βςΝ
ΣλαπέΝΝοηδευθΝΠζβλοφολδυθΝ 

43222625-5 2.635,08 02/11/11-

01/11/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KD910000 p40000 υ ήηα αΝλαφδυθ 24102004 3.302,55 08/11/11-

08/12/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

CBS300000 p60000 πΫε α βΝεθδαέουΝ δε ύουΝ
φπθήςΝΤΝ ε οηΫθπθ 

43221522 269.063,12 21/11/11-

21/12/11 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

ΝPH3200000 s60000 ιοπζδ ησςΝΤΝελΰα έεςΝΰδαΝ
βθΝαποεα Ϊ α βΝ βςΝ

ζεδ ουλΰέΝ ουΝ υθε λδαεούΝ
υ ήηα οςΝ δα υθ έΝ βθΝ

αέγου αΝ υθε λέπθ 

43221522/ 

43221506 

4.826,52 15/12/11-

14/01/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

KO930000 p80000 έ βΝΰλαφδεήςΝύζβς 14111509 16.634,10 16/12/11-

15/12/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

SW7500000 s500000 ΦύζαιβΝε δλέπθΝ 
 

92121504 209.811,37 17/12/11-

31/05/12 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

BR220000 p60000 ΠλοηήγεδαΝοπ δεοαεου δεούΝ
υζδεού 

86141702 71.847,53 17/12/11-

4/2/2012 
Χ Υ ΙΝ

ΗΣΗ ΙΝ
Π Ρ Σ ΗΨ 

ΛΛ ή 
GR 

ΛΛΗΝΙΚ ή 
GREEK 

Πέθαεαμ ζέημ θΪζυ β απαθυθ ΰδα ο Ϋ ομ βί11έ 

Οζοεζβλυθοθ αςΝ βθΝαθΪζυ βΝ απαθυθΝΰδαΝ αΝΫ βΝβί1ίΝεαδΝβί11,ΝεέθαδΝφαθελσΝσ δΝεΪγεΝφολΪΝηεΝ βθΝεεΪ ο εΝ ύηβα βΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝ
εαζύπ εδΝσζεςΝ δςΝαθΪΰεεςΝπουΝπλοεύπ ουθΝήΝεέθαδΝ έΰουλοΝσ δΝγαΝπλοεύοουθΝ οΝεπσηεθοΝξλοθδεσΝ δΪ βηαέΝυθεπυς,Νφλοθ έαεδΝθαΝεαζύπ εδΝ
δςΝαπαδ ή εδςΝ ουΝηεΝαΰολΫςΝαΰαγυθΝεαδΝεια φΪζδ βΝυπβλε δυθΝβηελβ έπς,ΝηβθδαέπςΝήΝε β έπςέ 
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θαφολΫςΝΚεφαζαέουΝζ 

 

 υηβΪ εδςΝ ζζβθδεούΝΠαθεπδ βηέουΝΰδαΝ αΝΫ βΝβί10 & 2011 

 Ariba Network Platform 

 Uniform Code Council Inc.,2004 

 Pandit Κ. and Marmanis H., 2008 
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Κ Φ Λ ΙΟΝη 
 

o ΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚ ΝΠΡΟΜΗΘ Ι  

 

 Ηζεε λοθδεσΝεηπσλδο: e-commerce 

λξδεΪ,Ν εέθαδΝ απαλαέ β οΝ θα ΰέθεδ αθαφολΪΝ οΝ βζεε λοθδεσΝ εηπσλδοέΝ ΣοΝ
βζεε λοθδεσΝ εηπσλδοΝ ολέαε αδΝ πςΝ βΝ εφαληοΰήΝ βςΝ εξθοζοΰέαςΝ πλοςΝ βθΝ
αυ οηα οποέβ βΝ πθΝ επδξεδλβ δαευθΝ υθαζζαΰυθΝ εαδΝ λουθΝ ΰδαΝ βΝ ηε αφολΪΝ
πζβλοφολδυθ,Ν πλορσθ πθ,Ν υπβλε δυθΝ εαδΝ πζβλπηυθέΝ Ου δα δεΪΝ απο εζεέΝ ΫθαΝ
ελΰαζεέοΝ οΝ οποέοΝ εα ευγύθεδΝ δςΝ επδγυηέεςΝ πθΝ επδξεδλή επθ-ολΰαθδ ηυθ,Ν
εα αθαζπ υθΝεαδΝ δοέεβ βς,Ν Ϋ δΝυ εΝθαΝεπδ υΰξΪθε αδΝ βΝβεζ έπ βΝ βςΝποδσ β ας 

εαδΝ βςΝ αξύ β αςΝειυπβλΫ β βς,Ν εΝ υθ υα ησΝηεΝ οθΝπελδολδ ησΝ ουΝεσ ουςέ ΣοΝ
βζεε λοθδεσΝεηπσλδοΝΫξεδΝ ύοΝ ύπουςμ i. Business-to-customer (B2C) εαδ ii. Business-

to-business ( β )έΝΗΝ εύ ελβΝηολφήΝγαΝαθαζυγεέΝ βθΝπαλού αΝελΰα έα, βζα ήΝ οΝ
δ-επδξεδλβ δαεσΝ βζεε λοθδεσΝ εηπσλδο,Ν οΝ οποέοΝ εαδΝ παλου δΪαεδΝ ηέαΝ πζβγυλαΝ

πζεοθεε βηΪ πθέ 

 β ΝΗζεε λοθδεσΝεηπσλδομΝB2B e-commerce 

Κα ΪΝβΪ βΝοδΝπαλα ο δαεΫςΝεπδξεδλβηα δεΫςΝ δα δεα έεςΝή αθΝδ δαέ ελαΝξλοθοβσλες,Ν
εο οβσλεςΝεαδΝηβΝαπο ο δεΫςέΝΌηπς,Ν εΝεπέπε οΝe-business (βζεε λοθδεσΝεπδξεδλεέθΨΝ
απσΝ δςΝ δα δεα έεςΝ οδΝ οποέεςΝ αεοζουγούθ αδΝ πλοεύπ εδΝ ηέαΝ εδλΪΝ απσΝ οφΫζβΝ ε 

ποζζούςΝ εαδΝ βηαθ δεούςΝ οηεέςΝ πςΝ πλοςΝ βΝ δαξεέλδ βΝ πλοηβγεδυθ,Ν απογεηΪ πθ,Ν
πζβλπηυθ,ΝαθγλππέθπθΝπσλπθ,ΝΙΣΝεαδΝ δςΝππζή εδςΝ- marketing.  

 

ξάηα ηέ1μ Σοη έμ που πφ ζοτθ αδ απσ βθ υδογΫ β β ου β  βζ ε λοθδεοτ ηπολέου. 

Χ λΰυλΪεβΝΠέ,ΝβίίβΨ. 

Οφέ η α ό 
B2B  

e-commerce 

e-

procurement 

ιαχ ί ιση 

α οθ ά ω -

η ω ώ  

Πω ήσ ις & 
Marketing 

ιαχ ί ιση HR 

&  IT 
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Ό οθΝ αφολΪΝ οθΝ ύποΝ βζεε λοθδεήςΝ επδξεδλβηα δεσ β ας,Ν αυ οέΝ οδΝ οποέοδΝ
εθ ελθέαοθ αδΝ βθΝ εθΝ ζσΰπΝ εαδθο οηέαΝ δαελέθοθ αδΝ δςΝ αεσζουγεςΝ εα βΰολέεςΝ
αθΪζοΰαΝ ηεΝ οΝ βαγησΝ υδογΫ β βςΝ βςέΝ Παλα έγεθ αδΝ ηελδεΪΝ παλα εέΰηα αΝ ΰδαΝ οθΝ
εεΪ ο εΝ ύποέ 

 

 

ξάηα ηέβμ Σα πέπ α υδογΫ β βμ ου e-commerce  δΪφολουμ εζΪ ουμ βμ ίδοηβξαθέαμέ 
Χ λΰυλΪεβΝΠέ,ΝβίίβΨ. 

ΣοΝ επέπε οΝ Ν οΝ απο εζούθ οδΝ βλα υεέθβ οδΝ απο Ϋε εςΝ ουΝ β Ν βζεε λοθδεούΝ
εηπολέουΝεαδΝεέθαδΝΰεΰοθσςΝσ δΝοΝ οηΫαςΝ βςΝεεπαέ ευ βςΝαθήεεδΝ εΝαυ σΝ οΝεπέπε οΝΝΝ
Χ λΰυλΪεβΝ Πέ,Ν 2002). ΜεΝ ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν αΝ παθεπδ ήηδαΝ εαδΝ εδ δεΪ οΝ υπσΝ ηεζΫ βΝ
Παθεπδ ήηδο εέθαδΝ ε οηΫθοΝ σ δΝ αθήεεδΝ βΝ υΰεεελδηΫθβΝ εα βΰολέα,Ν εαγυςΝ εθΝ
ΫξεδΝ εφαλησ εδΝαεσηβΝ βθΝβζεε λοθδεήΝηΫγο οΝ εηπολέουΝπςΝπλοςΝ δςΝβζεε λοθδεΫςΝ
πλοηήγεδες. 

εΝαυ σΝ οΝ βηεέοΝπλδθΝπλαΰηα οποδβγεέΝβΝαθΪζυ βΝ πθΝβζεε λοθδευθΝπλοηβγεδυθ,Ν
αιέαεδΝθαΝΰέθεδΝηέαΝαθαφολΪΝ δςΝβζεε λοθδεΫςΝαΰολΫς επεδ ήΝβΝύπαλιήΝ ουςΝεθδ ξύεδΝ
εαδΝ δευεοζύθεδΝ εΝ βηαθ δεσΝβαγησΝ δςΝβζεε λοθδεΫςΝπλοηήγεδεςέ  

 Ηζεε λοθδεΫςΝαΰολΫςμΝe-marketplaces 

Ηζεε λοθδεήΝ αΰολΪ,Ν ύηφπθαΝ ηεΝ οθΝ ολδ ησΝ βςΝ Ι Μ,Ν απο εζεέΝ οΝ βζεε λοθδεσςΝ
σποςΝ υΰεΫθ λπ βςΝ αΰολα υθΝ εαδΝ πλοηβγευ υθΝ σπουΝ αΝ πλορσθ αΝ εαδΝ οδΝ

υπβλε έεςΝοηα οποδούθ αδΝεαδΝεέθαδΝ δαγΫ δηαΝΰδαΝ υθαζζαΰήέΝ εσηβ,ΝοΝδ λυ ήςΝ βςΝ
βζεε λοθδεήςΝαΰολΪςΝεέθαδΝυπεύγυθοςΝΰδαΝ βΝ δαξεέλδ βΝεαδΝ βΝ δα ήλβ ήΝ βςέ ΌλοδΝ
οδΝ οποέοδΝ αθαφΫλοθ αδΝ βθΝ βζεε λοθδεήΝ αΰολΪΝ εέθαδΝ οδΝ ειήςμΝ e-marketplace, 

marketsites, eXchange, eHub, metamediaries. 

Α. Π ώι οι 
α ο έ ς: 

ι οί 
ο α ισ οί 

. Π ώι οι 
ο α οί: 
ω η ές 
ια ι ής 

. Π όσφα οι 
α ο έ ς: 
η α ο σί ς 

. α ί η οι 
α ο έ ς: 

αι ι ά 
ι ύ α α 
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ΟδΝβζεε λοθδεΫςΝ αΰολΫςΝ δαελέθοθ αδΝ εΝ εα βΰολέες βΪ εδΝ εΪποδπθΝ υΰεεελδηΫθπθΝ
ελδ βλέπθ,Νσππς:  

i. βΝαΰολα δεήΝ υηπελδφολΪ,Ν 
ii. ολδασθ δεςήεΪγε εςΝβζεε λοθδεΫςΝαΰολΫς, 

iii. βαγησςΝ υΰεΫθ λπ βς. 

ΩςΝπλοςΝ βθΝαΰολα δεήΝ υηπελδφολΪ,Ν οΝξήηαΝηέγΝ παλου δΪαεδΝ οΝ “πυς”Ν εαδΝ οΝ
“ δ”ΝαΰολΪαουθΝοδΝεπδξεδλή εδςέ 

“Πυς” αΰολΪαουθΝ οδΝ
επδξεδλή εδς 

υ βηα δεήΝ 
αΰολΪ 

MRO 

Hubs 

Catalogue 

Spot  

αΰολΪ 

Yield  

Managers 

Exchanges 

  ηηε αΝ 
πλορσθ α 

Άηε αΝ 
Πλορσθ α 

 “Σδ” αΰκλΪακυθΝκδΝ πδξ δλά δμ 

ξάηα ηέγμ Ηζ ε λοθδεΫμ αΰολΫμ πμ πλομ βθ αΰολα δεά υηπ λδφολΪέ Χ λΰυλΪεβΝΠέ,ΝβίίβΨ 
 

θαφολδεΪΝηεΝ βθΝεεπαέ ευ β,Ν αΝπαθεπδ βηδαεΪΝδ λύηα αΝγαΝεέξαθΝ βΝ υθα σ β αΝ
θαΝεπεε αγούθΝ βθΝαΰολΪΝMRO Hub, δςΝ υθαζζαΰΫςΝεαδΝ ουςΝεα αζσΰουςέΝ βΝ
υΰεεελδηΫθβΝ πελέπ π β,Ν οΝ Παθεπδ ήηδο ηεΝ βθΝ εέ ο σΝ ουΝ εΝ αΰολΫςΝ οδΝ οποέεςΝ

πλοηβγεύουθΝ εΝ spot δηΫςΝπλορσθ αΝ ΧσππςΝΰδαΝ παλΪ εδΰηαΝ οΝπε λΫζαδοΨΝεαδΝ βθΝ
αΰολΪΝ εα αζσΰπθΝ ΧcatalogueΨ,Ν γαΝ ο βΰβγεέΝ βθΝ αυ οηα οποέβ βΝ σζβςΝ βςΝ
δα δεα έαςΝΰδαΝθαΝβεζ δπγεέΝ υθαεσζουγαΝβΝεφο δα δεήΝαζυ έ αΝ ου. 

Ό οθΝ αφολΪΝ οΝ ελδ ήλδοΝ πθΝ ολδασθ δπθΝ ήΝ εΪγε πθΝ e-marketplaces,Ν οΝ
Παθεπδ ήηδοΝεέθαδΝαπαλαέ β οΝθαΝεδ ξπλή εδΝ δςΝολδασθ δεςΝαΰολΫςέΝΟδΝ εζευ αέεςΝ
ζεδ ουλΰούθΝ εΝ ποζζούςΝ δαφολε δεούςΝ εζΪ ους, Ϋ δΝ υ ε θαΝ πλοηβγεύε αδΝ οΝ
ολΰαθδ ησςΝ ξε δεΪΝ υποποδβηΫθαΝπλορσθ α αΝοποέαΝεέθαδΝεοδθυςΝαθαΰεαέαΝ εΝσζουςΝ
ουςΝεζΪ ουςΝαθειαλ ή πςέΝ θαΝ Ϋ οδοΝπαλΪ εδΰηαΝαελδβυςΝεέθαδΝ οΝAriba Network 

εαδΝ οΝοποέοΝπαλου δΪ βεεΝαθαζυ δεΪΝ οΝΚεφΪζαδοΝζέ 

υηπελα ηα δεΪ,ΝοδΝβζεε λοθδεΫςΝαΰολΫςΝεθδ ξύουθΝου δα δεΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βΝ
ζεδ ουλΰέαΝ πθΝ βζεε λοθδευθΝ πλοηβγεδυθ,Ν εαγυςΝ πλο φΫλουθΝ ηέαΝ εδλΪΝ απσΝ
πζεοθεε ήηα αΝ δςΝεπδξεδλή εδςΝεαδΝ ουςΝολΰαθδ ηούςΝΰδαΝ δςΝΪηε εςΝεαδΝΫηηε εςΝ
πλοηήγεδΫςΝ ουςέ ΓδαΝ ο Παθεπδ ήηδοΝαιέαεδΝθαΝ οθδ εέΝσ δΝΫξεδΝΫηηε εςΝπλοηήγεδεςΝ
ύπουΝORM (white collar) εαδΝσξδΝMRO (blue collar). 
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ΔδΪΰλαηηα ηέζμ Δδαφολοποέβ β β  βζ ε λοθδευθ αΰολυθ. ΧΠελδο δεσΝΥλήηαΥFiles, 2002) 

 

 Ηζεε λοθδεΫς πλοηήγεδες: e-procurement πμ ηάηα ου β   
e-commerce 

ΟδΝ βζεε λοθδεΫςΝ πλοηήγεδεςΝ γεπλούθ αδΝ πςΝ βΝ πδοΝ βηαθ δεήΝ υθδ υ α βςΝ
επδξεδλβ δαεήςΝαλδ εέαςΝσ οθΝαφολΪΝ οΝe-business (Baura et al. as sited in Davila 

et al., 2003). Οδ ύποδ εξθοζοΰδυθΝ ΰδαΝ δςΝ βζεε λοθδεΫςΝ πλοηήγεδεςΝ βλέ εοθ αδΝ
αεσηβΝ εΝ αλξδεσΝ Ϊ δοΝ αθΪπ υιβςΝ εαδΝ οΝ αβ ούηεθοΝ εέθαδΝ θαΝ ΫλγεδΝ ηέαΝ ΰλήΰολβΝ
αθΪπ υιβ (βΝοποέα, σηπς, γαΝο βΰή εδΝαθαπσφευε αΝεαδΝ εΝ επδεεέηεθβΝπλέηαθ β). 

ΚΪγεΝ ύ βηαΝ e-procurement πελδζαηβΪθεδΝ εέ εΝ extranets - intranets εέ εΝ e-

marketplaces. ΣαΝ Ϋ ελαΝ εέ βΝ βζεε λοθδεήςΝ πλοηήγεδαςΝ παλου δΪαοθ αδΝ οΝ
αεσζουγοΝ ξήηαμ 

 

     ΜεΰΪζεςΝεπδξεδλή εδςΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  ΜδελΫςΝεπδξεδλή εδςΝΤΝΜΚΟ       

 ξάηα 5.5μ Σα έ β βζ ε λοθδεάμ πλοηάγ δαμ εαδ α ηάηα α (segments) που α φαλησαουθέ 

Π ο ά α α 

ο ισ ι ού 

η ο ασί ς 

 

Η ο ι ές 
α α α ές α ο ώ  

Α ο ασ ι ές 
οι ο α ί ς 
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Ϊ εδΝηέαςΝΫλευθαςΝπουΝ δειήξγβΝ εΝ1θκΝολΰαθδ ηούςΝ δςΝΗέΠέ έ,ΝηΫ αΝ οΝ εέΰηαΝ
πελδζαηβΪθοθ αδΝηεΰΪζες επδξεδλή εδς,ΝαζζΪΝεαδΝηβΝεελ ο εοπδεοέΝολΰαθδ ηοέ,ΝσππςΝ
παθεπδ ήηδαΝεαδΝελα δεΫςΝυπβλε έεςέ Σο 51% πθΝελπ βγΫθ πθ (81 απσΝ ους 168), 

πουΝεέθαδΝευλέπςΝηεΰΪζεςΝεπδξεδλή εδς, απΪθ β εΝσ δΝΫξεδΝπλοβεέΝ βθΝαΰολΪΝεΪποδουΝ
εέ ουςΝ εξθοζοΰέας ΰδαΝ δςΝ βζεε λοθδεΫςΝ πλοηήγεδες.  πδπζΫοθ,Ν οΝ γζΣΝ πθΝ
επδξεδλή επθ-ολΰαθδ ηυθΝ ΫξεδΝ ή βΝ ηπεδΝ βΝ δα δεα έαΝ θαΝ εφαλησαεδΝ ΫθαΝ εέ οςΝ
βζεε λοθδεήςΝπλοηήγεδαςΝΰδαΝπελδ σ ελοΝαπσΝΫθαΝξλσθοέΝΣοΝβηΣΝευλέπςΝεφαλησαεδΝ
πλοΰλΪηηα αΝ ζοΰδ ηδεούΝ εαδΝ ΫξεδΝ α ξοζβγεέΝ ηεΝ λα βλδσ β εςΝ βζεε λοθδευθΝ
βηοπλα δυθέΝ ΟδΝ εοδθοπλαιέεςΝ παλαηΫθουθΝ οΝ γΣ,Ν ηεΝ φαθελήΝ βΝ υθα σ β αΝ
ε λαπζα δα ηούΝ οΝ Ϊηε οΝ ηΫζζοθέΝ θ έγε α,Ν εΝ πο ο σΝ θβΣΝ εέθαδΝ ποζζοέΝ ηβΝ

εελ ο εοπδεοέΝολΰαθδ ηοέΝοδΝοποέοδΝπλο λΫξουθΝ εΝαθ αζζαΰΫςΝαΰολυθΝεαδΝ εΝθ1ΣΝ
οδΝηβΝεελ ο εοπδεοέΝ εΝεοδθοπλαιέεςέ 

ΗΝβζεε λοθδεήΝ ύθαοβΝ υηβΪ επθΝήΝεαδΝ δαφολε δεΪΝβζεε λοθδεήΝπλοηήγεδαΝεέθαδΝ
έΰουλοΝσ δΝ πλο έ εδ ηαελοξλσθδαΝ ΫθαΝ ελΪ δοΝ πζεοθΫε βηαΝ δςΝ επδξεδλή εδςΝ οδΝ

οποέεςΝ γαΝ δςΝ εφαλησ ουθ ηΫ αΝ βθΝ εφο δα δεή ους αζυ έ αέΝ ΟδΝ βζεε λοθδεΫςΝ
πλοηήγεδες,Νσ αθΝυδογε βγούθΝαπσΝηέαΝεπδξεέλβ β,ΝεέθαδΝαθαΰεαέοΝθαΝεθ πηα πγούθΝ
εΝπλοΰλΪηηα αΝσππςΝ οΝMRP, BOM, οθΝπλοΰλαηηα δ ησ,Ν βθΝαποΰλαφή,Ν αΝ
υ ήηα αΝεο οζσΰβ βςΝεαδΝ αΝ υ ήηα αΝαθαφολΪςΝαπσ ο βςέΝ εοζούγπς, γαΝ

επΫζγεδΝεαδΝβΝαυ οηα οποέβ βΝ βςΝ δα δεα έαςΝπαλαΰΰεζδυθΝεαδΝβΝ δευεσζυθ βΝ βςΝ
ζεδ ουλΰέαςΝ βςΝεφο δα δεήςΝαζυ έ αςέ 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζευλΪ,Νσηπς,ΝεέθαδΝαπαλαέ β οΝθαΝ οθδ εέΝ οΝΰεΰοθσςΝσ δΝβΝεφαληοΰήΝ
ηέαςΝεεΝ πθΝ ε ΪλπθΝ ύππθΝ εξθοζοΰέαςΝ ουΝe-procurement εΝΫθαθΝολΰαθδ ησΝεέθαδΝ
δ δαέ ελαΝ ξλοθοβσλαΝ εαδΝ αελδβήΝ απσΝ ΪποοβΝ ξλβηΪ πθέΝ ΠΫλαΝ απσΝ αυ ΪΝ αΝ ύο,Ν βΝ
εφαληοΰήΝ βςΝεθΫξεδΝεαδΝεέθ υθο (riskΨ,ΝπλοεεδηΫθουΝοδΝβζεε λοθδεΫςΝπλοηήγεδεςΝθαΝ
απο εζούθΝ ηέαΝ εύλδαΝ ζεδ ουλΰέαΝ (core business) πθΝ ολΰαθδ ηυθέΝ ύηφπθα ηεΝ αΝ
απο εζΫ ηα αΝηέαςΝ Ϋλευθας,Ν απο εδεθύε αδΝ σ δΝ ΰδ’Ν αυ ούςΝαελδβυςΝ ουςΝζσΰουςΝ Ν οδΝ
εζευ αέοδΝ εέθουθΝ θαΝ εθ Ϊ ουθΝ δςΝ βζεε λοθδεΫςΝ πλοηήγεδεςΝ εΝ ευ ελεύου εςΝ
δελΰα έες,Ν βζα ήΝ βΝ ηβΝ παλαΰπΰήΝ αΰαγυθΝ εαδΝ δςΝ υπβλε έες (Davila et al., 

2003). 
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ΔδΪΰλαηηα 5.6μ Σα έ β α οποέα πλοηβγ τοθ αδ π λδ σ λο βζ ε λοθδεΪ οδ ολΰαθδ ηοέέ 
(Davila et al., 2003) 

 

ΟδΝπδγαθΫςΝ λα βΰδεΫςΝ δςΝοποέεςΝηπολεέΝθαΝαεοζουγή εδΝβΝεεΪ ο εΝεπδξεέλβ βΝΰδαΝ
θαΝπελδολέ εδΝσ οΝ οΝ υθα σ ελοΝηπολεέΝ οΝλέ εοΝεαδΝθαΝεθελΰή εδΝαπο εζε ηα δεΪΝ
πςΝ πλοςΝ βθΝ βζεε λοθδεήΝ πλοηήγεδαΝ εέθαδΝ εα ΪΝ εύλδοΝ ζσΰοΝ λεδςέ Πλυ οθ,Ν βΝ
πλο Ϋΰΰδ βΝ “wait and see”,Ν εα ΪΝ βθΝ οποέαΝ εέ εΝ εΝ ε ηεύεδΝ πβΰΫςΝ ΧγιΣΨΝ εέ εΝ
επεθ ύεδΝ επδζεε δεΪΝ Ν ΧγγΣΨέΝ ΜεΝ αυ σθΝ οθΝ λσπο,Ν πελδολέαε αδΝ βΝ πδγαθσ β αΝ
εθ εξσηεθουΝεδθ ύθουέΝ πδπλο γΫ πς,ΝβΝπαλα ήλβ βΝξπλέςΝπεδλαηα δ ηούςΝαπο εζεέΝ
ηέαΝαεσηβΝ λα βΰδεή,ΝξπλέςΝθαΝ βηδουλΰούθ αδΝοδΝ έ δεςΝ υθα σ β εςΝαπολλσφβ βςΝ
ηεΝ βθΝπλοβΰούηεθβΝ λα βΰδεήέΝΩςΝεπδγε δεΫςΝ λα βΰδεΫςΝγεπλούθ αδΝΝβΝεπΫθ υ βΝ
ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ αθ αΰπθδ δεούΝ πλοβα έ ηα οςΝ εαδΝ βΝ Ϊηε βΝ υδογΫ β βΝ εαδΝ
εφαληοΰήΝβζεε λοθδευθΝπλοηβγεδυθ,ΝοδΝοποέεςΝεθΫξουθΝηεΰαζύ ελοΝλέ εο,ΝαζζΪΝοδΝ
επδξεδλή εδςΝπουΝγαΝ δςΝΫξουθΝγαΝεέθαδΝοδΝβΰΫ ες,Ν εΝαθ έγε βΝηεΝ ουςΝΪζζουςΝπουΝγαΝ
γεπλβγούθΝαεσζουγοδ (Davila et al., 2003). 

 ΣαΝπαλαπΪθπΝαθ δ οδξούθΝ εΝβδοηβξαθδεΫςΝεαδΝσξδΝησθοΝεπδξεδλή εδςΝ ουΝδ δπ δεούΝ
οηΫαέΝΌηπς,Ν βθΝπελέπ π βΝ ουΝΠαθεπδ βηέου,ΝβΝφύ βΝαυ ού ουΝολΰαθδ ηούΝ εθΝ
ουΝ επδ λΫπεδΝ θαΝ ΫξεδΝ ού εΝ Ϊηε εςΝ πλοηήγεδεςΝ ού εΝ MRO. ΟΝ ειοπζδ ησςΝ εαδΝ αΝ

αθαζυ δηαΝ ΰλαφεέου,Ν οδΝ υποζοΰδ ΫςΝ εαδΝ οδΝ υπβλε έεςΝ υθ ήλβ βςΝ εαδΝ εξθδεήςΝ
υπο ήλδιβςΝ εέθαδΝ οδΝ πλοηήγεδεςΝ οδΝ οποέεςΝ εθ δαφΫλουθΝ οΝ παθεπδ ήηδο εαδΝ εέθαδΝ
εύεοζοΝθαΝηπουθΝ εΝεα αζσΰουςέΝ θυ,Νζοδπσθ,ΝΰδαΝ δςΝβδοηβξαθδεΫςΝεπδξεδλή εδςΝεέθαδΝ
ευ ελεύου εςΝ λα βλδσ β εςΝ οδΝ εζευ αέες,Ν ΰδαΝ οΝ παθεπδ ήηδοΝ εέθαδΝ οδΝ

πλπ αλξδεΫςΝ ουΝ πλοηήγεδεςέΝ υ σΝ βηαέθεδΝ σ δΝ οΝ έ δοΝ οΝ παθεπδ ήηδοΝ εέθαδΝ
αθαΰεαέοΝ θαΝ δςΝ αθαπ ύιεδΝ εΝ σ οΝ ηεΰΪζοΝ βαγησ,Ν σ οΝ εαδΝ οδΝ βδοηβξαθδεΫςΝ
επδξεδλή εδςΝ οδΝ οποέεςΝ βΫβαδαΝ γαΝ ΫπλεπεΝ θαΝ εέθαδΝ εΝ γΫ βΝ θαΝ εθ ΪιουθΝ δςΝ
βζεε λοθδεΫςΝπλοηήγεδεςΝ δςΝ δελΰα έεςΝπαλαΰπΰήςέ 

ΣοΝ αβ ούηεθοΝ εέθαδΝ οΝ Παθεπδ ήηδο θαΝ αθαπ ύιεδΝ οΝ e-procurement ΰδαΝ δςΝ
πλπ εύου εςΝ δελΰα έεςΝ ου,Ν βζα ήΝΰδαΝΫηηε αΝυζδεΪΝORM αΝοποέαΝεέθαδΝευλέπςΝ
παθοηοδσ υπαΝ πλορσθ αΝ εαδΝ πλο φΫλοθ αδΝ απσΝ ποζζούςΝ πλοηβγευ Ϋςέ υ ήηα α, 
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σππς ο ERP (Enterprise Resource Planning) εαδ ο APS (Advanced Planning and 

Scheduling), επδ λΫπουθ ους πλοηβγευ Ϋς θαΝπαλα βλούθΝαηΫ πςΝ δςΝαθΪΰεεςΝ βθΝ
εφο δα δεήΝαζυ έ αΝ πθΝαΰολα υθΝ ους,ΝΰεΰοθσςΝ οΝοποέοΝαπο εζεέΝ βΝ λα βΰδεήΝ
“push”έΝ 

θ έγε α,Ν σηπς,Ν ηεΝ βθΝ υδογΫ β βΝ απσΝ βθΝ πζευλΪΝ πθΝ επδξεδλή επθΝ εαδΝ πθΝ
ολΰαθδ ηυθΝ οΝe-procurement εΪγεΝελΰαασηεθος γαΝΫξεδΝ β υθα σ β αΝαπσΝ οΝ δεσΝ
ουΝ υποζοΰδ ήΝ θαΝ εδ Ϋλξε αδΝ οΝ ύ βηαΝ εαδΝ θαΝ ΫξεδΝ online πλσ βα βΝ οθΝ

εα ΪζοΰοΝ πθΝ πλοηβγευ υθΝ βςΝ επδξεέλβ βςέΝ ΗΝ επ δεοποέβ βΝ εΝ αυ σΝ οΝ βηεέοΝ
δευεοζύθεδΝ οΝ ηΫΰδ οΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ πδοΝ υΰεεελδηΫθαΝ βθΝ αθααή β βέΝ ΗΝ
δαγε δησ β αΝεαδΝβΝπαλΪ ο βΝαπο εζούθΝπζβλοφολέεςΝοδΝοποέεςΝαθήεουθΝεδΝαυ ΫςΝ
οΝ ύ βηαέ Οδ ΫζεΰξοδΝΰδαΝ δςΝ δηΫς,Ν δςΝπαλαΰΰεζέες,Ν δςΝεΰελέ εδςΝεαδΝ δςΝπζβλπηΫςΝ

πλαΰηα οποδούθ αδΝ αυ σηα α,Ν εθυΝ δ ολδεσΝ ΰδαΝ δςΝ υθαζζαΰΫςΝ εα αΰλΪφε αδΝ εαδΝ
ελα εέ αδΝ απσΝ ουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ ΧαθΪ οξουςΨέΝ πέ βς,Ν εέθαδΝ ε οηΫθοΝ σ δΝ οδΝ
πζβλοφολέεςΝ εέθαδΝ δαγΫ δηεςΝ ε σζουςΝ ουςΝ εθ δαφελσηεθουςΝ εαδΝ απσΝ δςΝ ύοΝ
πζευλΫς, πλΪΰηαΝ οΝ οποέοΝ επδ υΰξΪθε αδΝ Ϊηε αΝ εαδΝ ηεΝ βΝ ηΫγο οΝ ουΝ e-informing. 

υ σΝ αυ οηΪ πςΝ εα αλΰεέΝ βθΝ αβεβαδσ β α,Ν εΝ υθ υα ησΝ ηεΝ οθΝ πελδολδ ησΝ ουΝ
ξλσθουΝ δεεπελαέπ βςΝ βςΝ δα δεα έαςέΝΠαλΪζζβζαΝβΝειυπβλΫ β βΝβεζ δυθε αδΝεαδΝ
επδ υΰξΪθε αδΝβΝζεΰσηεθβΝοζοεζήλπ βΝ βςΝεφο δα δεήςΝαζυ έ αςΝ πθΝολΰαθδ ηυθΝ
(Supply Chain Integration-SCI). ιέαεδΝ θαΝ βηεδπγεέΝ σ δΝ δ δαέ ελαΝ βηαθ δεσΝ λσζοΝ
παέαεδΝεαδΝβΝαιδοζσΰβ βΝ βςΝαπσ ο βς,ΝπαλΫξοθ αςΝεοδθΪΝ ε οηΫθαΝ ουςΝαΰολα ΫςΝ
εαδΝ ουςΝ πλοηβγευ Ϋς,Ν ηεΝ σξοΝ βθΝ επέ ευιβΝ βςΝ “extended enterprise”. Η 

εζευ αέα ΫξεδΝ επδ ευξγεέΝ ηΫ αΝ απσΝ βΝ λα βΰδεήΝ αΰολΪςΝ πλοηβγεδυθΝ “pull”Ν εαδΝ
εέθαδΝ φαθελσΝ σ δΝ οΝ λσζοςΝ ουΝ e-procurement ΫξεδΝ ΫθαΝ δ δαδ ΫλπςΝ βηαθ δεσΝ

λα βΰδεσΝξαλαε ήλαΝΰδαΝ οθΝολΰαθδ ησΝοΝοποέοςΝγαΝ οθΝυδογε ή εδΝΧ λΰυλΪεβΝΠέ,Ν
2002). 

 

ξάηα ηέιμ πο ζΫ ηα α βμ φαληοΰάμ ου e-procurement  λα βΰδεσ πέπ οέ 
ΧPuschmannΝΣh. and Alt Rainer, 2005) 
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εΝ αυ σΝ οΝ βηεέοΝ γεπλεέ αδ εσπδηοΝ θαΝ αθαζυγούθΝ εε εθΫ ελαΝ οδΝ βζεε λοθδεΫςΝ
βηοπλα έεςΝ Χe-auctions/e-reverse auctionsΨΝ εαδΝ οδΝ αΰολα δεΫςΝ εοδθοπλαιέεςΝ

(purchasing consortia).  Ό οθ αφολΪΝ οΝΠαθεπδ ήηδο: 

 Ηζεε λοθδεΫςΝ βηοπλα έεςΝ σζπθΝ πθΝ ύππθΝ γαΝ ηπολού αθΝ θαΝ
πλαΰηα οποδβγούθΝ ΰδαΝ υποποδβηΫθαΝ εέ βΝ εαδΝ δ δαέ ελαΝ βθΝ πελέπ π βΝ
ηεΰΪζπθ δαΰπθδ ηυθ. πσΝ βΝ ηέα,Ν βΝ βζεε λοθδεήΝ βηοπλα έαΝ έθεδΝ
ου δα δεΪΝ ειΝ ολδ ηούΝ βΝ υθα σ β αΝ εΝ Ϋθαθ πλοηβγευ ήΝ θαΝ ππζή εδΝ αΝ
πλορσθ αήυπβλε έεςΝ ουΝ εΝποζζούςΝαΰολα Ϋς (English auction)έΝΟδΝΰθπ οέΝ
ήΝΪΰθπ οδΝαΰολα δεοέΝολΰαθδ ηοέΝπαλαγΫ ουθΝ δςΝπλο φολΫςΝ ουςΝ εΝ ξΫ βΝ
ηεΝ οΝηΫΰδ οΝ υθα σΝπο σΝ οΝοποέοΝεέθαδΝ δα εγεδηΫθοδΝθαΝπλο φΫλουθΝΰδαΝ οΝ
υπσΝ βηοπλα έαΝ πλορσθέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζευλΪ,Ν βΝ reverse auction (Dutch 

auction) ζεδ ουλΰεέΝαθ έ λοφαΝηεΝ βθΝΫθθοδαΝσ δΝΫθαςΝαΰολα ήςΝεαζεέ αδΝθαΝ
αΰολΪ εδΝ αυ σΝπουΝ επδγυηεέΝ απσΝ ΫθαθΝαλδγησΝπλοηβγευ υθέΝΣοΝ ύ βηαΝ e-

reverse auction εέθαδΝου δα δεΪΝβΝ ξλή βΝ ουΝ Internet εΝ αυ ήθΝαελδβυςΝ βΝ
δα δεα έαέΝ 

 

 ΩςΝ αΰολα δεήΝ εοδθοπλαιέα (purchasing consortium) ολέαε αδΝ βΝ Ϋθπ βΝ εέ εΝ
επέ βηβΝ εέ εΝ σξδΝ ύοΝ ήΝ πελδ σ ελπθΝ αθειΪλ β πθΝ ολΰαθυ επθΝ ΰδαΝ θαΝ
υθ υΪ ουθΝ δςΝ απαδ ή εδςΝ ουςΝ εΝ υζδεΪ,Ν υπβλε έεςΝ εαδΝ εεφαζαδουξδεΪΝ

αΰαγΪ,Ν ηεΝ σξοΝ θαΝ ηοξζεύ ουθΝ πελδ σ ελοΝ δηοζσΰβ βΝ πλο δγΫηεθβςΝ
αιέας,Ν εξθοζοΰέεςΝ εαδΝ υπβλε έεςΝ απσΝ ουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ ουςΝ πςΝ ύθοζοΝ εΝ
ξΫ βΝηεΝαυ σΝπουΝγαΝεΫλ δααθΝηεηοθπηΫθαΝ(http://www.esourcingwiki.com).  

 

 ΜέαΝ εοδθοπλαιέαΝ Ϋ οδουΝ εέ ουςΝ γαΝ ηπολού εΝ θαΝ εφαληο εέΝ ΰδαΝ οΝ
Παθεπδ ήηδο ηααέΝ ηε αΝ υπσζοδπαΝ παθεπδ βηδαεΪΝ δ λύηα αΝ βςΝ δεήςέΝ

εσηβ,Ν αυ σ ΫξεδΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πΪλεδΝ ηΫλοςΝ εΝ e-reverse auctions, 

πλοεεδηΫθουΝ θαΝ αποε ή εδΝ οΝ έ δοΝ ηεΰαζύ ελβΝ υθα σ β αΝ επδζοΰήςΝ εαδΝ
ευεζδιέαΝ δςΝ δαπλαΰηα εύ εδς,Ν εΝ υθ υα ησΝ ηεΝ βθΝ επέ ευιβΝ εαζύ ελβςΝ
επδεοδθπθέαςΝηεΝ ουςΝυποοήφδουςΝαθα σξουςέ ΟδΝολΰαθδ ηοέΝεπδεοδθπθούθΝ δςΝ
αθΪΰεεςΝ ουςΝ εΝ ΫθαΝ “παΰεσ ηδο”Ν εοδθσΝ εΝ πλαΰηα δεσΝ ξλσθο,Ν ΰεΰοθσςΝ οΝ
οποέοΝ ηεδυθεδΝ πςΝ εαδΝ ειαζεέφεδΝ αΝ εσ βΝ υθαζζαΰήςΝ δςΝ δα δεα έες,Ν
αυιΪθοθ αςΝ βΫβαδαΝ οθΝ αθ αΰπθδ ησ. βηαθ δεσ,Ν σηπς,Ν εέθαδΝ σ δΝ ξλεδΪαε αδΝ
θαΝ ογούθΝ ξλήηα αΝ ΰδαΝ αΰολΪΝ ζοΰδ ηδεούΝ πλοΰλΪηηα ος,Ν call center εαδΝ
απσε β β εδ δεήςΝ εξθοζοΰέαςΝ(Sashi C.M. and O’Leary B., 2002). εοζουγεέΝ
οΝ ξήηαΝ ηέ7 οΝ οποέοΝ παλου δΪαεδΝ οΝ ηοθ ΫζοΝ ουΝ βζεε λοθδεούΝ

πζεδ βλδα ηούέΝ 

 

 

 

http://www.esourcingwiki.com/
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ξάηα ηέ8μ β  ηοθ Ϋζο βζ ε λοθδεοτ πζ δ βλδα ηοτέ  
ΧSashiΝωέεέΝandΝτ’δearyΝψέ,ΝβίίβΨ 

ΣοΝ λσζοΝ ουΝ ηε οζαββ ήΝ οθΝ ΫξουθΝ αθαζΪβεδΝ υΰεεελδηΫθεςΝ δ ο εζέ ες,Ν αΝ
εαγήεοθ αΝ πθΝοποέπθΝεέθαδΝ αΝειήςμ 

 ΝαΝ παλΫξουθΝ οΝ εέ οςΝ βςΝ εξθοζοΰέαςΝ πουΝ ξλεδΪαε αδΝ ΰδαΝ βΝ π ήΝ
δεθΫλΰεδαΝοζσεζβλβςΝ βςΝ δα δεα έας, 

 ΝαΝαιδοζοΰούθΝ ουςΝπλοηβγευ Ϋς, 
 ΝαΝε οδηΪαουθΝεαδΝθαΝ δαθΫηουθΝ αΝαδ ήηα αΝΰδαΝ βΝ βηοπλα έαΝΧRFQ), 

 ΝαΝ εζΫΰξουθΝ δςΝ ξλβηα οοδεοθοηδεΫςΝ εαδΝ ποδο δεΫςΝ εα ΪΝ οΝ πλσ υποΝ ISO 

αιδοζοΰή εδς, 
 ΝαΝΫξουθΝ βθΝευγύθβΝΰδαΝ βΝ δειαΰπΰήΝοζσεζβλβςΝ βςΝ δα δεα έαςέ 

πδζοΰδεΪ,Ν εθΝηπολεέΝθαΝπαλαβζεφγεέΝ οΝΰεΰοθσςΝσ δ εαγΫθαςΝαπσΝ ουςΝ ύπουςΝ ουΝ
e-procurement εηφαθέαεδΝ ολδ ηΫθαΝ πλοβζήηα αΝ αΝ οποέαΝ εθ Ϋξε αδΝ εαδΝ θαΝ
απο εζΫ ουθΝεηπσ δαΝεα ΪΝ βθΝεφαληοΰήΝ ου: 

 
ξάηα ηέ9μ Σα λέα πδο υξθΪ αθαΰθπλέ δηα ηπσ δα εα Ϊ βθ ξλά β πθ τππθ  
ου e- procurement. (Davila et al., 2003) 
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θαφολΫςΝΚεφαζαέουΝη 

 
 

 Πελδο δεσΝΥλήηαΥFiles, 2002 

 λΰυλΪεβΝΠαθέ,Νβίίβ 

 SashiΝωέεέΝandΝτ’δearyΝψέ,Νβίίβ 

 Baura et al. as sited in Davila et al., 2003 

 Davila et al., 2003  

 Puschmann Σh. and Alt Rainer, 2005 

 http://www.esourcingwiki.com 

 
  

http://www.esourcingwiki.com/
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Κ Φ Λ ΙΟΝθ 

 

o Γ ΝΙΚ ΝΤΜΠ Ρ Μ Σ  

 

 
ξάηα θέ1μ ΟφΫζβ απσ βθ φαληοΰά βμ spend analysis. (Zycus, 2012) 

 

ΗΝ εφαληοΰήΝ βςΝ spend analysis οΝ εθΝ ζσΰπΝ Παθεπδ ήηδο γαΝ ΫξεδΝ ηέαΝ εδλΪ απσΝ
πζεοθεε ήηα αέΝ ιέ ουΝ βηαθ δεσΝεέθαδ,Νσηπς,ΝβΝαθΪζυ βΝθαΝεέθαδΝ υ βηα δεήΝεαδΝ
ολΰαθπηΫθβ,Ν πλοεεδηΫθουΝ θαΝ εέθαδΝ εαδΝ απο εζε ηα δεήέΝ ΜΫ πΝ αυ ής,Ν οΝ έ δοΝ οΝ
παθεπδ βηδαεσΝ έ λυηαΝ γαΝ εέθαδΝ εΝ γΫ βΝ θαΝ αθαπ ύιεδΝ ηέαΝ αεσηβΝ πδοΝ π ήΝ εαδΝ
ζεδ ουλΰδεήΝ λα βΰδεήΝ πλοηβγεδυθ,Ν σππςΝ εαδΝ λα βΰδεΪΝ πζΪθαΝ ΰδαΝ θαΝ
δαξεδλέαε αδΝ αΝ εηπολεύηα α,Ν δςΝ υπβλε έεςΝ εαδΝ ουςΝ πλοηβγευ ΫςΝ ουέ ΜΫ αΝ απσΝ
βθΝ εα αΰλαφήΝ πθΝ ε οηΫθπθΝ πθΝ απαθυθΝ δ έπςΝ ηεΝ βθΝ ξλή βΝ εθσςΝ ζοΰδ ηδεούΝ

πλοΰλΪηηα ος,Ν ηβθδαέπς ήΝ ε β έπς,Ν γαΝ αθαΰθπλέ εδΝ ευεαδλέεςΝ ειοδεοθσηβ βςΝ
εσ ους,Ν επδ υΰξΪθοθ αςΝ αυ σξλοθαΝ ηεΰαζύ ελεςΝ εεπ υ εδςΝ ήΝ εα ευγεέαθΝ
ξαηβζσ ελεςΝ δηΫςΝαπσΝ ουςΝ βηαθ δεσ ελουςΝπλοηβγευ ΫςΝ ουΝΧRainey J., 2005).  

πδπζΫοθ,ΝγαΝηπολεέΝθαΝεπδζΫΰεδΝ οΝέ δοΝ βθΝεα αζζβζσ ελβΝπβΰήΝπλοηήγεδας,ΝεαγυςΝ
εαδΝ ο π σΝ ύποΝ υθελΰα έαςΝηεΝ οθΝεεΪ ο εΝπλοηβγευ ήΝΰδαΝθαΝεπδ υΰξΪθεδΝΝ βθΝ
εζαξδ οποέβ βΝ ουΝεσ ουςΝ πθΝαΰολυθΝΧΛΪροςΝΛέ,Νβί1ίΨέ 
ΗΝ βηδουλΰέαΝ εθσςΝ spend portfolio ΰδαΝ εΪγεΝ πλοηβγευ ήΝ γαΝ εα α ή εδΝ οΝ
παθεπδ ήηδοΝ Ϋ οδηοΝ θαΝ δαξεδλδ εέΝ δςΝ εα βΰολέεςΝ πθ πλοηβγευ υθΝ εαδΝ πθΝ
υηβΪ επθΝ ευεοζσ ελα,Ν εαγυςΝ γαΝ ΰθπλέαεδΝ οΝ πυςΝ θαΝ αθ δηε ππέ εδΝ οθΝ εαγΫθαΝ

ιεξπλδ Ϊέ 
ΟδΝΝπζβλοφολέεςΝ δςΝοποέεςΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝγαΝαποε ή εδΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βΝ απαθυθΝ
γαΝεέθαδΝδ δαέ ελαΝξλή δηεςΝ εΝποζύΝηεΰΪζοΝβαγησΝΰδαΝθαΝεαγολέ εδΝποδαΝεέθαδΝαυ ΪΝ
αΝ πλορσθ αΝ εαδΝ ποδεςΝ οδΝ υπβλε έεςΝ ΰδαΝ αΝ οποέαΝ εέθαδΝ απαλαέ β οΝ θαΝ υθΪπ οθ αδΝ

ηαελοξλσθδεςΝ υηβΪ εδςΝ ηεΝ πλοηβγευ ΫςΝ εαδΝ εΝ ποδαΝ βηεέαΝ εέθαδΝ βα δεσΝ θαΝ
ε δΪαοθ αδΝοδΝ δαπλαΰηα εύ εδςέΝ έθαδ απαλαέ β οΝθαΝπλαΰηα οποδούθ αδΝπλο Ϊ εδςΝ
εαδΝ δαπλαΰηα εύ εδς,Νού πςΝυ εΝθαΝΰέθε αδΝΰθπ ήΝβΝπλαΰηα δεήΝαιέαΝ πθΝεισ πθΝ
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εαδΝθαΝ έθε αδΝβΝ υθα σ β αΝπζήλουςΝαιδοποέβ βςΝ πθΝ υθαηδευθΝπο ο ή πθΝηεΝ ουςΝ
πλοηβγευ Ϋς,Ν ξπλέςΝ θαΝ παλαζεέπε αδΝ βΝ υθα σ β αΝ επδπλσ γε ουΝ πελδολδ ηούΝ ουΝ
εσ ουςέ Θεπλεέ αδΝ επδβεβζβηΫθβ,Ν υθεπυς,Ν βΝ πλαΰηα οποέβ βΝ spend analysis 

ΧευλέπςΝ ηεΝ ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ ζοΰδ ηδεούΨΝ ουζΪξδ οθΝ ηέαΝ φολΪΝ οΝ ξλσθοΝ ΰδαΝ
πζβλοφολδαεούςΝεαδΝπλαε δεούςΝζσΰουςΝΧRainey J., 2005). 

 

 υΰεεθ λπ δεσςΝπέθαεας  

εΝ αυ σΝ οΝ εεφΪζαδοΝ ελέθε αδΝ εσπδηοΝ θαΝ παλου δα εέΝ ΫθαςΝ υΰεεθ λπ δεσςΝ
πέθαεαςΝηεΝ δςΝεα βΰολέεςΝ υηβΪ επθΝεαδΝ αΝ υθοζδεΪΝ ουςΝπο ΪΝεαδΝΰδαΝ αΝ ύοΝΫ βέ 

 

Κ ΣΗΓΟΡΙ Ν
ΤΜ  ΧΝΝ 
2010-2011 

ΠΟ Ν Ν€ 

1έΗζ ε λκθδεσμΝΤΝ
βζ πδεκδθπθδαεσμΝ
ικπζδ ησμΝ 

544.485,45 

βέΝΛκΰδ ηδεσΝΗήΤΝΤΝ
αθαθ υ δμΝΧΪ δ μΨ 

486.390,54 

3 δίζέαΝΤΝπ λδκ δεΪΝ Ν
Ϋθ υπβΝηκλφά 

177.000 

ζέΝ έ βΝ υλπθ 14.520,12 

ηέΝ θαζυ δηαΝΤΝ έ βΝ
ΰλαφ έκυ 

146.778,36 

6.  Π λΫζαδκΝγΫληαθ βμ 42.500 

ιέΝφλαΰέ μ-πδθαεέ μ 32.988,65 

κέΝ έ βΝεαγαλδσ β αμ 85.519,56 

λέΝΈπδπζα 201.681,52 

1ίέΝ ιπ λδεσμΝΤΝ
π λδεσμΝ ικπζδ ησμΝ

ε δλέπθ 

61.628 

11έΚαγαλδ ησμήαπκζτηαθ β 600.703,70 

1βέΝυθ άλβ βΝε δλέπθ 96.130,48 

1γέΝΣαξυη αφκλΫμ 70.000 

1ζέΝΚΪζυοβΝ ε βζυ πθ 9.009,90 

1ηέΝ ε λκηΫμ 40.249 

1θέυθ άλβ βΝεάππθ 42.000 

1ιέΝυθ άλβ βΝουε υθ-

θ λσ 

43.738 

1κέΈθ υπαήίδίζδκ έ μ 485.422,87 
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1λέΝΠαλκξάΝυπβλ δυθΝ
λέ πθ 

163.163 

βίέΦτζαιβΝε δλέπθ 775.634,94 

β1έΝΣ ξθδεάΝυπκ άλδιβ 265.152,54 

ββέΝΚυζδε έκ 20.000 

βγέΝΦκδ β δεσΝ δα σλδκ 2.225.000 

ΤΝΟΛΟ 6.629.696,63 

Πέθαεαμ θέβμ υΰε θ λπ δεσμ πέθαεαμ η  δμ βγ εα βΰολέ μ  
υηίΪ πθ βί1ί-2011. 

 

πσΝ οΝ υΰεεελδηΫθοΝ πέθαεαΝ πλοεύπ εδΝ οΝ αεσζουγοΝ λαβ σΰλαηηαΝ οΝ οποέοΝ
απεδεοθέαε αδΝ οΝ ύοοςΝ εΪγεΝ εα βΰολέαςΝ υηβΪ επθέΝ ΜελδεΫςΝ απσΝ δςΝ εα βΰολέεςΝ
υΰεεθ λυθουθΝηεΰΪζαΝπο Ϊέ 

 

 
ΔδΪΰλαηηα 6.3μ Ύοομ απαθυθ εα βΰολδυθ υηίΪ πθ ΰδα α Ϋ β βί1ί-2011. 

 

ΗΝεα βΰολέαΝ βΝ οποέαΝ εαδΝ απο πΪΝ βΝ ηεΰαζύ ελβΝ απΪθβΝ εαδΝ αΝ ύοΝ Ϋ βΝ εέθαδΝ οΝ
φοδ β δεσΝ ε δα σλδοΝ ΧβγΨέΝ ηΫ πςΝ ηε ΪΝ αεοζουγούθΝ βΝ φύζαιβΝ ε δλέπθΝ ουΝ
παθεπδ βηέουΝΧβίΨΝεαδΝοΝεαγαλδ ησς-αποζύηαθ β Χ11ΨέΝ πδπζΫοθ,Νεα βΰολέεςΝσππςΝ
οΝ βζεε λοθδεσςΝ εαδΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝ ειοπζδ ησςΝ Χ1Ψ,Ν ζοΰδ ηδεΪΝ πλοΰλΪηηα α- 

αθαθευ εδςΝ ΧβΨ,Ν Ϋθ υπαήβδβζδο ε έεςήεε σ εδςΝ Χ1κΨΝ εαδΝ εξθδεήΝ υπο ήλδιβΝ Χβ1ΨΝ
βλέ εοθ αδΝ οΝύοοςΝ πθΝηίίέίίίΝ€ΝπελέπουΝβΝεαγεηέαέΝΝΠοζύΝηδελσ ελαΝπο ΪΝΫξεδΝ
απαθή εδΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝΰδαΝ υθ ήλβ βΝε δλέπθΝεαδΝεήππθ,Νεε λοηΫςΝεαδΝεΪζυοβΝ
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 βηαθ δεκέΝπλκηβγ υ Ϋμ 

 

 
ΔδΪΰλαηηα θ.4μ Οδ θ αδλ έ μ η  δμ οποέ μ ο παθ πδ άηδο Ϋξ δ υθΪο δ π λδ σ λ μ 
υηίΪ δμέ 

 

ΣοΝεθΝζσΰπΝΠαθεπδ ήηδοΝ υθΪπ εδΝπςΝεπέΝ οΝπζεέ οθΝ υηβΪ εδςΝηεΝ δςΝαεσζουγεςΝ
ΫιδΝ ε αδλεέεςμΝ XH, CBS, LM, MSG, PR εαδΝ SPBIέΝ εΝ αυ σΝ οΝ λαβ σΰλαηηαΝ
ειε Ϊαε αδΝ βΝ υξθσ β αΝ ηεΝ βθΝ οποέαΝ οΝ Παθεπδ ήηδοΝ υθΪπ εδΝ υηβΪ εδςΝ ηεΝ οθΝ
εαγΫθαΝαπσΝαυ ούςΝ ουςΝπλοηβγευ ΫςΝαθ έ οδξα,ΝξπλέςΝθαΝπαέαεδΝλσζοΝ οΝ υθοζδεσΝ
πο σΝ απΪθβςΝπουΝυποζοΰέ βεεΝΰδαΝ οθΝεαγΫθαΝαπσΝαυ ούςέΝ 

ΗΝ ε αδλεέα PR βΝ οποέαΝ πλο φΫλεδΝ οΝ παθεπδ ήηδοΝ ηέαΝ δ δαέ ελαΝ βηαθ δεήΝ
υπβλε έαΝ – αυ ήΝ βςΝ εξθδεήςΝ υπο ήλδιβς εαδΝ υθ ήλβ βςΝ - σ οθΝ αφολΪΝ οθΝ
βζεπδεοδθπθδαεσ ειοπζδ ησ ου,Ν εΝ ύθοζοΝ 1ηΝ υηβΪ επθΝ εξθδεήςΝ υπο ήλδιβςΝ

ΰδαΝ αΝΫ βΝβί1ί-βί11Ν υΰεεθ λυθεδΝγΝ υηβΪ εδςέ ΫβαδαΝβΝ λέ βΝ ύηβα βΝηεΝ βθΝPR 

αφολΪΝ ειοζοεζήλουΝ ησθοΝ οΝ βί1β,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ αελδβυςΝ οΝ ζσΰοΝ οΝ πο σΝ βςΝ
υΰεεελδηΫθβςΝ απΪθβςΝ εθΝ υποζοΰέαε αδΝ εαδΝ εΝ ζαηβΪθε αδΝ υπσοβΝ ουςΝ

ΰεθδεσ ελουςΝ υποζοΰδ ηούςΝ εαδΝ αΝ δαΰλΪηηα α,Ν σππςΝ ΫξεδΝ αθαφελγεέΝ εαδΝ εΝ
πλοβΰούηεθοΝεεφΪζαδοέ ΜααέΝ βςΝεαδΝβΝΥΗ,ΝβΝοποέαΝεαδΝαυ ήΝ υΰεεθ λυθεδΝ οθΝέ δοΝ
αλδγησΝ πςΝ πλοςΝ βθΝ εξθδεήΝ υπο ήλδιβ,Ν εθυΝ βθΝ εα βΰολέαΝ πθΝ αθαζπ έηπθΝ
εα αζαηβΪθεδΝ οΝ 1ήγ,Ν βζα ήΝ γΝ δςΝ λΝ υηβΪ εδςΝ αυ ήςΝ βςΝ εα βΰολέαςέΝ υ σΝ
βζυθεδΝ σ δΝ βΝ ΥΗΝ απο εζεέΝ ΫθαθΝ πλοηβγευ ήΝ πουΝ οΝ Παθεπδ ήηδοΝ επδζΫΰεδΝ εα ΪΝ

εσλοθΝ εαδΝ υθεπυςΝ ΫξεδΝ ή βΝ αθαπ υξγεέΝ ηέαΝ ξΫ βΝ εηπδ ο ύθβςΝ ηε αιύΝ ουςέ 
εσηβ,Ν βΝ SPBI οΝ πλοηβγεύεδΝ ηεΝ οΝ α δ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ ζοΰδ ηδεούΝ SPSS ΧΰδαΝ

εεπαδ ευ δεούςΝζσΰουςΨ,ΝεαγυςΝαυ ήΝεέθαδΝβΝεύλδαΝαθ δπλσ πποςΝ ουΝπλοΰλΪηηα οςΝ
βθΝ ζζΪ α,Ν υθεπυςΝησθοΝαυ ήΝΫξεδΝεαδΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝαθαθευθεδΝεαδΝ βθΝΪ εδαΝ

ξλή βςΝ ουέΝ  δςΝ 1βΝ υηβΪ εδςΝ ΰδαΝ ζοΰδ ηδεσΝ εαδΝ αθαθευ εδςΝ υθοζδεΪ,Ν οΝ SPSS 

απο εζεέΝ δςΝ γέΝ ξε δεΪΝ ηεΝ οθΝ πλοηβγευ ήΝ βζεε λοθδεού- βζεπδεοδθπθδαεούΝ
ειοπζδ ηού,Ν αζζΪΝ εαδΝ εξθδεήςΝ εΪζυοβςΝ CBS, εαδΝ αυ ήΝ βΝ ε αδλεέαΝ απο εδεθύε αδΝ

161585.490 

563460.0 

29957.0 

565824.0 

41048.890 

56218.350 

XΗ 

CBS

LM

MSG

PR

SPBI

Top 6 αδλ έ μΝ υηίΪ πθ 

ΰδαΝβί1ί-2011 

ΑΠΑ Η  € 
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ΫθαςΝαπσΝ ουςΝηεΰαζύ ελουςΝΰδαΝ οΝΠαθεπδ ήηδοέΝΌ οθΝαφολΪΝ οθΝειοπζδ ησ,ΝΫξεδ 
ηΝ δςΝ1γΝ υθοζδεΪΝ υηβΪ εδς,ΝΰεΰοθσςΝπουΝ βθΝεα α Ϊ εδΝ ουςΝ βηαθ δεσ ελουςΝ
πλοηβγευ ΫςΝ ουΝ εαδΝ εδ δεΪΝ βΝ υΰεεελδηΫθβΝ εα βΰολέαΝ υηβΪ επθΝ ΰδαΝ οΝ βί1ί,Ν
σπουΝ οδΝ γΝ δςΝ ηΝ ΫξουθΝ πλαΰηα οποδβγεέΝ ηεΝ αυ ήθέΝ ΓδαΝ βΝ εύ ελβΝ εα βΰολέαΝ πουΝ
αθήεεδΝ εαδΝ βΝ οποέαΝ απο εζεέ αδΝ απσΝ 1ηΝ υηβΪ εδς,Ν βΝ CBS εα ΫξεδΝ δςΝ βέΝ ΓδαΝ βΝ
φύζαιβΝ πθΝ σζπθΝ πθΝ ξυλπθΝ ου,Ν ΫξεδΝ υθΪοεδΝ υθοζδεΪΝ ζΝ υηβΪ εδςΝ εαδΝ αΝ ύοΝ
ξλσθδα,Ν σπουΝ βΝ ε αδλεέαΝ MSG απο εζεέΝ δςΝ γΝ απσΝ δςΝ ζέΝ ΣοΝ ΰεΰοθσςΝ αυ σΝ βθΝ
εα α Ϊ εδΝαυ σηα αΝ οθΝπλυ οΝεαδΝευλδσ ελοΝπλοηβγευ ήΝ ουΝΠαθεπδ βηέουΝ βΝ
υΰεεελδηΫθβΝεα βΰολέα,Νο βΰυθ αςΝ εΝηέαΝπδοΝοδεοθοηδεΪΝ υηφΫλου αΝ δηήΝεαδΝ εΝ

ποδο δεσ ελβΝ υπβλε έαέ ελδβυς,Ν σππςΝ εδΝ βΝ πλοαθαφελγεέ α,Ν Ϋ δΝ εαδΝ βΝ LM ΫξεδΝ
επδζεΰεέΝ απσΝ οΝ Παθεπδ ήηδοΝ δςΝ γΝ απσΝ δςΝ ζΝ φολΫςΝ ύθαοβςΝ υηβΪ επθΝ ΰδαΝ
πλοηήγεδαΝ φλαΰέ πθ,Νπδθαεέ πθΝεαδΝαυ οεσζζβ πθέΝ 

υθεπυς,Νηε ΪΝαπσΝαιδοζσΰβ βΝαυ υθΝ πθΝπλοηβγευ υθΝ οΝέ δοΝ οΝΠαθεπδ βηδαεσΝ
λυηα υθεξέαεδΝεαδΝγαΝ υθεξέ εδΝθαΝεαζύπ εδΝ δςΝαθΪΰεεςΝ ουΝηεΝπλοηβγευ ΫςΝ ουςΝ

οποέουςΝ εηπδ εύε αδΝ απσΝ ΪποοβΝ ποδσ β αςΝ εαδΝ αφούΝ πλπ έ πςΝ ΫξεδΝ εια φαζέ εδΝ
εαδΝ βθΝεαζύ ελβΝ υθα ήΝ δηήέΝΣΫζος,ΝηεΝ ουςΝ υΰεεελδηΫθουςΝπλοηβγευ Ϋς, γαΝή αθΝ
πλοςΝ οΝ υηφΫλοθΝ ουΝθαΝ ύθαπ εΝ δε εέςΝήΝαεσηβΝεαζύ ελαΝεαδΝ λδε εέςΝ υηβΪ εδςΝ
αθ έΝΰδαΝε ή δεςέ 

 Commodity Spend 

ΚΪγεΝΫ οςΝβΝ υθοζδεήΝ απΪθβΝαπεδεοθέαε αδΝπςΝβΝευλέαλξβΝ απΪθβΝ βθΝεολυφήΝ ουΝ
αθ έ οδξουΝ spend cube. ΓδαΝ οΝ εζευ αέοΝ γαΝ εα α εευα εέΝ ΫθαΝ Pareto chart ΰδαΝ
εΪγεΝ Ϋ οςΝ ιεξπλδ ΪέΝ  βθΝ αθΪζυ βΝ απαθυθ,Ν οΝ υΰεεελδηΫθοΝ δΪΰλαηηαΝ
αθ δεα οπ λέαεδΝ οθΝεαθσθαΝκίήβί ( λξήΝ ουΝPareto),Ν ύηφπθαΝηεΝ οθΝοποέοΝ οΝκίΣΝ
πθΝ απαθυθΝγαΝπλαΰηα οποδβγεέ ΰδα οΝευλδσ ελοΝβίΣΝ πθΝπλοηβγεδυθΝΧPandit K. 

& Marmanis H., 2008). υΰεεθ λυθοθ αςΝ εαδΝ οπογε υθ αςΝηεΝφγέθου αΝ εδλΪΝ δςΝ
ε ή δεςΝ απΪθες, πλΫπεδΝ θαΝ επδ βηαθγεέ οΝ βίΣΝ πθΝ πλοηβγεδυθΝ οΝ οποέοΝ εαδΝ
υΰεεθ λυθεδ οΝκίΣΝ βςΝ απΪθβς βςΝε αδλεέαςήολΰαθδ ηού. ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν εΝ

αυ σΝ οΝβίΣΝγαΝ ογεέΝδ δαέ ελβΝπλο οξή,ΝπλοεεδηΫθου θαΝεπδ ευξγεέΝηδαΝ π ήΝεαδΝ
απο εζε ηα δεήΝ δαξεέλδ βΝαυ υθΝ πθΝεηπολευηΪ πθ- υπβλε δυθΝεαδΝπλοηβγευ υθ 

(Rainey J., 2005). 

- ΓδαΝ κΝβί1ί 

ΠαλαεΪ πΝ αθαζύε αδΝ β δα δεα έαΝ βΝ οποέαΝ αεοζουγήγβεεΝ ΰδαΝ βΝ βηδουλΰέαΝ ουΝ
Pareto chart ΰδαΝ οΝ Ϋ οςΝ βί1ί,Ν ζαηβΪθοθ αςΝ υπσοβΝ σ δΝ οΝ κίΣΝ πθΝ απαθυθΝ ουΝ
Παθεπδ βηέουΝ πλαΰηα οποδεέ αδΝ εΝ υΰεεελδηΫθεςΝ ζέΰεςΝ ε αδλεέεςέ λξδεΪ,Ν
οπογε ούθ αδΝ αΝ πο ΪΝ πθΝ απαθυθΝ ιεεδθυθ αςΝ απσΝ οΝ ηεΰαζύ ελοΝ πλοςΝ οΝ

ηδελσ ελοέΝ  βΝ υθΫξεδα,Ν υποζοΰέαε αδΝ οΝ πο ο σ βςΝ εΪγεΝ εα βΰολέαςΝ εαδΝ οΝ
αγλοδ δεσΝπο ο σΝ βςΝΧCumulative Percent),ΝσππςΝπαλου δΪαε αδΝ οθΝΠέθαεαΝθέκέΝ
εοπέηπς,Ναυ σςΝοΝπέθαεαςΝπαλου δΪαεδΝ αΝπο ΪΝεαδΝ αΝπο ο ΪΝηΫξλδΝεαδΝ οΝκίΣΝ
ΰδαΝ θαΝ φαθεέΝ πδοΝ ιεεΪγαλαΝ ποδεςΝ αελδβυςΝ εέθαδΝ αυ ΫςΝ οδΝ ε αδλεέεςΝ – πλοηβγευ ΫςΝ
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ΧβίΣΨΝ ουΝ Παθεπδ βηέουΝ πουΝ υΰεεθ λυθουθΝ οΝ ηεΰαζύ ελοΝ πο σΝ πθΝ απαθυθΝ
(80%).  

 

Κα ηΰκλέ μΝ
υηίΪ ωθ 

ά δαΝ απΪθη 
2010 

Cumulative 
Percent 

Φοδ β δεσΝε δα σλδο 1.100.000 € 35,11 

Καγαλδ ησςήαποζύηαθ β γλγέζ1βΝ€ 47,67 

ΦύζαιβΝε δλέπθ γζηέγηθΝ€ 58,69 

θ υπαήβδβζδο ε έες βγκέζβγΝ€ 66,3 

 πδπζα 1λγέβθλΝ€ 72,47 

 ΣεξθδεήΝυπο ήλδιβ 1ζζέ1γλΝ€ 76,37 

 θαζυ δηαΝΤΝεέ βΝ
ΰλαφεέου 

11θέλζζΝ€ 80,07 

Πέθαεαμ θέ5: Σο κίΣ πθ απαθυθ ου Παθ πδ βηέου  ο βί1ίέ 

 οΝ εθΝ ζσΰπΝ Ϋ ος,Ν οΝ κίΣΝ πθΝ απαθυθΝ υΰεεθ λυθε αδΝ απσΝ επ ΪΝ ΧιΨΝ εα βΰολέεςΝ
πλοηβγευ υθ,Ν υθεπυςΝ εαδΝ υηβΪ επθ,Ν σπουΝ οΝ ηεΰαζύ ελοΝ πο σΝ εαδΝ πο ο σΝ
εα αζαηβΪθεδΝ βΝ ε ή δαΝ απΪθβΝ ΰδαΝ οΝ φοδ β δεσΝ ε δα σλδο (35,11%)έΝ πεδ α,Ν
αεοζουγούθ οΝεαγαλδ ησς-αποζύηαθ βΝεαδΝβΝφύζαιβΝ πθΝε δλέπθΝπςΝβΝ εύ ελβΝεαδΝ
βΝ λέ βΝ απΪθβΝαθ έ οδξαέ  οΝPareto chart απεδεοθέαοθ αδΝβΝ ε ή δαΝ απΪθβΝεαδΝβΝ
ΰλαηηήΝ ουΝαγλοδ δεούΝπο ο ούΝηΫξλδΝ οΝκίΣέΝΓέθε αδΝεύεοζαΝαθ δζβπ σΝαπσΝ οΝ
δΪΰλαηηαΝ σ δΝ οδΝ ειήςΝ επ ΪΝ εα βΰολέεςΝ απα ξοζούθΝ οΝ ηεΰαζύ ελοΝ εοηηΪ δΝ πθΝ
απαθυθΝ ουΝΙ λύηα οςέ 

 

 
ΔδΪΰλαηηα 6.6: Pareto chart ΰδα commodity spend ο 2010. 
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- ΓδαΝ κΝβί11 

 

Κα ηΰκλέ μΝ υηίΪ ωθ ά δαΝ
απΪθηβί1ί 

Cumulative 
percent 

Φοδ β δεσΝε δα σλδο 1.125.000 € 32,16 

Ηζεε λοθδεσςΝ& 

βζεπδεοδθπθδαεσςΝειοπζδ ησς 

435.082,16 € 44,6 

 ΦύζαιβΝε δλέπθ 430.278,59 € 56,9 

Λοΰδ ηδεσΝΗήΤΝΤΝαθαθευ εδςΝ
ΧΪ εδεςΨ 

388.550,13 € 68 

θ υπαήβδβζδο ε έεςήεε σ εδςή
εε υπυ εδς 

247.000 € 76 

Καγαλδ ησςήαποζύηαθ β 207.291,90 € 82 

Πέθαεαμ θέ7: Σο κίΣ πθ απαθυθ ου Παθ πδ βηέου ο βί11. 

ΟΝαθπ ΫλπΝπέθαεαςΝπαλου δΪαεδΝ δςΝεα βΰολέεςΝ υηβΪ επθΝοδΝοποέεςΝ υΰεεθ λυθουθΝ
οΝκίΣΝαπσΝ δςΝ απΪθεςΝ ουΝπαθεπδ βηέουΝΰδαΝ οΝβί11έΝΟδΝεα βΰολέεςΝαυ σΝ οΝΫ οςΝ

εέθαδΝζδΰσ ελεςΝεα ΪΝηέαΝαπσΝ οΝπλοβΰούηεθοέΝΠλυ οΝεέθαδΝΰδαΝαεσηβΝηέαΝφολΪΝ οΝ
πο σΝ ουΝφοδ β δεούΝε δα ολέουΝεαδΝαεοζουγούθΝοΝβζεε λοθδεσς- βζεπδεοδθπθδαεσςΝ
ειοπζδ ησςΝεαδΝβΝφύζαιβΝε δλέπθέΝΟΝεαγαλδ ησς-αποζύηαθ βΝπαλου δΪαεδΝηεδπηΫθβΝ
απΪθβΝ εΝ ξΫ βΝηεΝ οΝβί1ί,ΝαζζΪΝπαλσζαΝαυ ΪΝ υθεξέαεδΝθαΝαπο εζεέΝηέαΝαπσΝ δςΝ

πδοΝ απαθβλΫςΝεα βΰολέεςΝ υηβΪ επθΝεαδΝΰδαΝ αΝ ύοΝυπσΝειΫ α βΝΫ βέ ΗΝ απΪθβΝΰδαΝ
βΝ φύζαιβΝ πθΝ παθεπδ βηδαευθΝ ξυλπθΝ αυιήγβεε,Ν σηπς,Ν εαδΝ ΰδαΝ αυ σΝ οΝ Ϋ οςΝ

βλέ εε αδΝ βθΝ έ δαΝ γΫ βέΝ ΣαΝ αθαζυ δηαΝ εΝ βλέ εοθ αδΝ ηΫ αΝ οΝ βίΣΝ πθΝ
εα βΰολδυθΝαυ υθΝοδΝοποέεςΝ υΰεεθ λυθουθΝ οΝκίΣΝ πθΝ απαθυθ,Ν εΝαθ έγε βΝηεΝ οΝ
βί1ί,ΝεΪθοθ αςΝ βθΝεηφΪθδ ήΝ βςΝβΝεα βΰολέαΝ ουΝζοΰδ ηδεούΝΗήΤέ 

 

ΔδΪΰλαηηα 6.8: Pareto chart ΰδα commodity spend ο 2011. 
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υθεπυς,Ν αυ ΫςΝ εέθαδΝ οδΝ εα βΰολέεςΝ οδΝ οποέεςΝ εα ΪΝ εύλδοΝ ζσΰοΝ απαδ ούθ αΝ
ηεΰαζύ ελαΝ πο ΪΝ ουΝ Παθεπδ βηέουΝ εαδΝ δςΝ οποέεςΝ εέθαδΝ απαλαέ β οΝ αυ σΝ θαΝ
ε δΪ εδΝ βθΝ πλο οξήΝ ουΝ ΰδαΝ θαΝ υ εδΝ πλο ελαδσ β αΝ δςΝ υΰεεελδηΫθεςΝ
πλοηήγεδες - υπβλε έες,Ν εαγυςΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ επδ ύξεδΝ εαζύ ελοΝ λα βΰδεσΝ
πλοΰλαηηα δ ησΝπςΝπλοςΝ βΝ δαξεέλδ β βς αζυ έ αςΝεφο δα ηούΝ ουέ 

 

 ABC Analysis - Σ ζδεάΝ αιδθσηβ βΝαθαΰευθΝΠαθ πδ βηέκυΝ ΰδαΝ αΝ Ϋ βΝ
2010-2011 

 

ΗΝαθαΰθυλδ βΝ βςΝαθΪΰεβςΝεέθαδΝυοέ βςΝ βηα έαςΝΰδαΝ οΝΠαθεπδ ήηδοέΝΚΪγεΝφολΪΝ
αυ σΝεαζεέ αδΝθαΝ υ εδΝζύ βΝ οΝαΰολα δεσΝπλσβζβηαΝπουΝπλοεύπ εδ,ΝπλοεεδηΫθουΝ
θαΝεια φαζδ εέΝβΝεύλυγηβΝζεδ ουλΰέαΝσζπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ ουέΝΜεΝ δςΝπλοηήγεδεςΝ
ηΫ πΝ υηβΪ επθ, αυ σΝ επδζΫΰεδΝ θαΝ αποε ΪΝ ηαελοξλσθδες,Ν αζζΪΝ εαδΝ οδεοθοηδεΪΝ
υηφΫλου εςΝ ξΫ εδςΝηεΝ ουςΝπλοηβγευ Ϋς-αθΪ οξουςέΝ 

έΰουλαΝολδ ηΫθεςΝαπσΝ δςΝπλοηήγεδεςΝ εΝαΰαγΪΝήΝ εΝυπβλε έες ιεξπλέαουθΝπςΝπλοςΝ
βΝ που αδσ β ΪΝ ουςΝ εΝ ξΫ βΝ ηεΝ δςΝ υπσζοδπεςέΝ ΓδαΝ βθΝ εφο δα δεήΝ αζυ έ α,Ν βΝ

αθΪζυ βΝ ABC υπαΰολεύεδΝ βθΝ εα βΰολδοποέβ βΝ πθΝ πλοηβγεδυθΝ εαδΝ πθΝ
πλοηβγευ υθΝ εΝ λεδςΝοηΪ εςΝ ,Ν ΝεαδΝC: Ν αΝπδοΝ βηαθ δεΪΝεέ β-πλοηβγευ ΫςΝεαδΝ
C αΝ ζδΰσ ελαΝ βηαθ δεΪέΝ ΜεΝ αυ σθΝ οθΝ λσπο,Ν βΝ ηΫγο οςΝ αυ ήΝ βοβγΪεδΝ ουςΝ
δευγυθ ΫςΝπλοηβγεδυθΝθαΝ ε δΪ ουθΝ αΝζέΰαΝ ελέ δηαΝπλορσθ α-υπβλε έεςΝ Χ ΨΝεαδΝ

θαΝ ηβΝ υ ουθΝ σ οΝ ηεΰΪζβΝ πλο οξήΝ αΝ α ήηαθ αΝ ποζζΪΝ ΧC)  

[http://homes.ieu.edu.tr/~ykazancoglu/BA437/ABC%20analysis%20YK.pdf]. 

 

 δ,ΝεέθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ ογεέΝπλο οξήΝ αΝπλορσθ αΝεαδΝυπβλε έεςΝπουΝεο έαουθΝ
πελδ σ ελοΝ οΝ Παθεπδ ήηδοέΝ Η αλξήΝ ουΝ Pareto,Ν σππςΝ αθαζύγβεεΝ εαδΝ βθΝ
πλοβΰούηεθβΝ εθσ β α,Ν βζυθεδΝ σ δΝ οΝ κίΣΝ πθΝ απαθυθΝ βα έαε αδΝ ησθοΝ οΝ βίΣΝ
πθΝπλοηβγεδυθΝήΝ πθΝπλοηβγευ υθ. ΣοΝΰεΰοθσςΝαυ σΝυπο βζυθεδΝσ δΝβΝαή β βΝ εΝ

ηοδλΪαε αδΝ δ σ δηαΝ αθΪηε αΝ δςΝ πλοηήγεδεςΝ Χεηπολεύηα αΝ εαδΝ υπβλε έεςΨμΝ
ολδ ηΫθοδΝπλοηβγευ ΫςΝιεπελθούθΝ ουςΝυπσζοδπουςέΝύηφπθαΝηεΝ βΝηΫγο οΝABC,ΝοΝ
ολΰαθδ ησςΝΫξεδΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ δαελέθεδΝ αΝπλορσθ αΝ εΝ ,Ν ΝήΝC: 

 ΝΰδαΝ αΝεηπολεύηα αΝεαδΝυπβλε έες πουΝ υθΪπ εδΝ υηβΪ εδςΝ εΝ υθεξήΝβΪ βΝ
εαδΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝ ξλεδΪαε αδΝ εΝ ποζύΝηεΰΪζοΝβαγησέΝΚυλέπςΝ οΝ 10-20% 

απσΝ οΝ ύθοζοΝ πθΝ πλορσθ πθΝ αβ εέ αδΝ απσΝ αυ σΝ εαδΝ εα αθαζυθε αδΝ εΝ
πο ο σΝιί-80%. εΝαυ ήθΝ βθΝεα βΰολέαΝαθήεουθΝ οΝφοδ β δεσΝε δα σλδο,Ν
οΝ εαγαλδ ησς-αποζύηαθ β, βΝ φύζαιβΝ πθΝ ε δλέπθΝ ουΝ παθεπδ βηέου, 

βδβζδο ε έεςήεε σ εδς. 

 Ν ΰδαΝ εεεέθαΝ πουΝ παλου δΪαουθΝ ηΫ λδαΝ εα αθΪζπ βΝ εαδΝ ξλεδΪαοθ αδΝ οθΝ
ολΰαθδ ησΝ αθΪΝ σξδΝ εαδΝ σ οΝ αε ΪΝ ξλοθδεΪΝ δα ήηα αέ Πλσεεδ αδΝ ΰδαΝ
πλοηήγεδεςΝοδΝοποέεςΝαθ δ οδξούθΝ οΝγίΣΝεαδΝεα αθαζυθοθ αδΝ εΝεζέηαεαΝ
15-25%. υΝαθήεουθΝ αΝβδβζέαΝ εαδΝ πελδο δεΪΝ εΝ Ϋθ υπβΝηολφή,ΝβΝ εξθδεήΝ
υπο ήλδιβ,Ν αΝαθαζυ δηαΝΗήΤΝεαδΝβΝπαλοξήΝυπβλε δυθΝ λέ πθέ 

 C ΰδαΝ εεεέθαΝπουΝ απο εζούθΝ οΝ ηίΣΝ πθΝ εηπολευηΪ πθΝεαδΝ βΝ εα αθΪζπ ήΝ
ουςΝ αΰΰέαεδΝ οΝ ηΣΝ εΝ πο ο σ,Ν σππςΝ βΝ εΪζυοβΝ εε βζυ επθ,Ν βΝ αΰολΪΝ

επέπζπθ,Ν βΝ υθ ήλβ βΝ ε δλέπθήεήππθήουε υθ,Ν οδΝ αξυηε αφολΫςΝ εαδΝ οδΝ
φλαΰέ ες-πδθαεέ εςέ 
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 E-procurement Παθ πδ βηέκυΝ 

ΣοΝΠαθεπδ ήηδο απσΝ οθΝ πλέζδοΝ ουΝβί1γΝΫξεδΝεδ αξγεέΝ οΝΗζεε λοθδεσΝ λξεέοΝ
βηο έπθΝυηβΪ επθΝσπουΝεαδΝεα αΰλΪφοθ αδΝοδ υηβΪ εδςΝεεεέθεςΝπουΝ ιεπελθούθΝ
οΝ πο σΝ πθΝ 1έίίίΝ €. Ου δα δεΪΝ οΝ γθδεσΝ ύ βηαΝ Ηζεε λοθδευθΝ βηο έπθΝ

υηβΪ επθΝ Χ Η ΗΨΝ εέθαδΝ ΫθαΝ οζοεζβλπηΫθοΝ πζβλοφολδαεσΝ ύ βηα,Ν οΝ οποέοΝ
πελδζαηβΪθεδΝ σζαΝ αΝ αθαΰεαέαΝ οδξεέαΝ ΰδαΝ βθΝ υποβοζήΝ αδ βηΪ πθ,Ν οθΝ
πλοΰλαηηα δ ησ,Ν βθΝ Ϋΰελδ β,Ν βΝ δα δεα έαΝ πλοεήλυιβς,Ν αθΪγε βς,Ν ύθαοβςΝ εαδΝ
εε Ϋζε βςΝ υηβΪ επθΝ βς,Ν ύηφπθαΝ ηεΝ βθΝ εεέηεθβΝ θοηογε έαΝ ΧστετΝ ΤΠ’Ν

ΡΙΘέΝ ζ1ηηΨ,Ν ηεΝ βΝ ξλή βΝ εαδΝ εφαληοΰήΝ ΣεξθοζοΰδυθΝ ΠζβλοφολδεήςΝ εαδΝ
πδεοδθπθδυθέ 

ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,Ν οΝ δα δε υαεσςΝ σποςΝ ήΝ βζεε λοθδεήΝ πύζβΝ Η ΗΝ εέθαδΝ οΝ
δα δε υαεσςΝ σποςΝ ουΝ ΤπουλΰεέουΝ θΪπ υιβς,Ν θ αΰπθδ δεσ β ας,Ν Τπο οηυθ,Ν

Με αφολυθΝ εαδΝ δε ύπθΝ σπουΝ ζεδ ουλΰεέΝ οΝ Η ΗΝ ηεΝ βθΝ οθοηα έαΝ οΝ
δα έε υοΝ «ΠΡΟΜΗΘ Τ»Ν Χαζζδυς ηεΝ ζα δθδεούςΝ ξαλαε ήλεςΝ «PRτεϋTώϋUS»ΨΝ

εαδΝηεΝβζεε λοθδεήΝ δεύγυθ β www.promitheus.gov.gr .  

πδπλο γΫ πς,ΝεέθαδΝΰεΰοθσςΝσ δΝ οΝπαθεπδ ήηδοΝγαΝαλξέ εδΝθαΝζαηβΪθεδΝηΫλος δςΝ
βζεε λοθδεΫςΝ βηοπλα έεςΝ οΝ Ϋ οςΝ βί1θ,Ν ηεΝ οθΝ λσποΝ πουΝ παλου δΪ βεεΝ οΝ
πλοβΰούηεθοΝεεφΪζαδοέ 
 

 

 βηδκυλΰέαΝ“Λτ βμΝβζ ε λκθδευθΝπλκηβγ δυθ” ΰδαΝ κ Παθ πδ άηδκ  

(e-procurement solution) 

 

ΠοζζΪΝπαθεπδ βηδαεΪΝ δ λύηα αΝ ουΝειπ ελδεούΝεαδΝεα ΪΝβΪ βΝ δςΝΗέΠέ έΝ ΫξουθΝ
πλοβεέΝ βΝ βηδουλΰέαΝ υΰεεελδηΫθουΝδ σ οπουΝοΝοποέοςΝαθαφΫλε αδΝαποεζεδ δεΪΝ

βΝ δαξεέλδ βΝ πθΝ πλοηβγεδυθΝ ουΝ παθεπδ βηέουΝ online. ΓδαΝ παλΪ εδΰηα,Ν οΝ
Παθεπδ ήηδοΝYale πλαΰηα οποδεέΝβζεε λοθδεΪΝ δςΝ υθαζζαΰΫςΝ ουΝηεΝπλοηβγευ Ϋς 

(http://www.yale.edu/procurement/eprocurement/). ΜεΝΪζζαΝζσΰδα,Ν βΝ υΰεεελδηΫθβΝ
δ ο εζέ α,Ν σπουΝ παλου δΪαε αδΝ εαδΝ οΝ αΰολα δεσςΝ ουΝ εα Ϊζοΰος,Ν εΪγεΝ
ελΰαασηεθοςΝ Χξλή βςΨΝ ΫξεδΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ εδ Ϋλξε αδΝ οΝ ύ βηαΝ εαδΝ θαΝ
πλαΰηα οποδεέΝαΰολΫςΝαπσΝή βΝ υηφπθβηΫθαΝπλορσθ αΝεαδΝπλοηβγευ ΫςΝΧ“point-and-

click”Ν systemΨέΝ ΟδΝ δα δεα έεςΝ παλαΰΰεζδυθΝ εαδΝ πζβλπηυθΝ πλαΰηα οποδούθ αδΝ
απευγεέαςΝεαδΝηΫ αΝ αΝπλοεπδζεΰηΫθαΝσλδαέ 

 Οηα κπκδά δμΝεα βΰκλδυθΝ υηίΪ πθ 

ΣοΝ Παθεπδ βηδαεσΝ λυηαΝ ΫξεδΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πλοβεέΝ εΝ οηα οποδή εδς 

ολδ ηΫθπθ εα βΰολδυθ υηβΪ επθ,Ν Ϋ δΝ υ εΝ θαΝ δεαθοποδεέΝ ύοΝ ήΝ πελδ σ ελεςΝ
αθΪΰεεςΝ ουΝ αποεζεδ δεΪΝ απσΝ ηέαΝ ε αδλεέαέΝ ΜΫ αΝ απσΝ αυ ήΝ βΝ δα δεα έα, γαΝ
επδ ύξεδΝ εαζύ ελοΝ ΫζεΰξοΝ πθΝ πλοηβγευ υθ,Ν εΝ υθ υα ησΝ ηεΝ οδεοθοηδεσ ελεςΝ
πλο φολΫςΝεαδΝ δηοζοΰή εδςέ ΠδοΝ υΰεεελδηΫθα,ΝεΪποδεςΝαθΪΰεεςΝ ουΝΠαθεπδ βηέουΝ
εέθαδΝ ε οηΫθοΝ σ δΝ ηπολούθΝ θαΝ εθοποδβγούθ,Ν σππςΝ ηελδεΫςΝ εθοποδήγβεαθΝ ΰδαΝ ξΪλβΝ
ευεοζέαςΝ βθΝελΰα έαέΝ υ ΫςΝεέθαδΝοδΝειήςμΝ 

 - Καγαλδ ησς & αποζύηαθ βΝαπσΝηέαΝε αδλεέα, 

- ΚυζδεεέοΝΤΝφοδ β δεσΝε δα σλδο, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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- υθ ήλβ βΝ ειοπζδ ηούΝ εαδΝ ζοΰδ ηδεούΝ δε ύπθΝ φπθήςή ε οηΫθπθΝ ΤΝ πλοηήγεδαΝ  
οπ δεοαεου δεούΝυζδεού, 

- θαζυ δηαΝΤΝεέ βΝΰλαφδεήςΝύζβς, 

- Ηζεε λοζοΰδεσς ΤΝ βζεπδεοδθπθδαεσςΝειοπζδ ησς, 

- ΣεξθδεήΝυπο ήλδιβΝΰδαΝ αΝεε υππ δεΪΝηβξαθήηα αΝαπσΝ βθΝέ δαΝε αδλεέαέ 

 

 Πλκ Ϊ δμΝί ζ έπ βμ 

 

ΗΝ ήλβ βΝ αλξεέουΝ υηβα δευθΝ εΰΰλΪφπθΝ πλαΰηα οποδεέ αδΝ ή βΝ απσΝ οΝ
Παθεπδ ήηδοΝεαδΝ εΝ Ϋθ υπβΝ Χ ξΫ δαΝ υηβΪ επθΨ,ΝαζζΪΝεαδΝ εΝβζεε λοθδεήΝηολφήΝ
ΧΫΰΰλαφαΝexcelΨΝ ΰδαΝ εΪγεΝ Ϋ οςέΝεΝ αυ σΝ οΝ βηεέο,Ν βηαθ δεήΝ εαγέ α αδ,Ν σηπς, βΝ
αΰολΪΝζοΰδ ηδεούΝπλοΰλΪηηα οςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθ,ΝπλοεεδηΫθουΝ οΝΠαθεπδ ήηδοΝ
θαΝηπολΫ εδΝθαΝ αιδθοηή εδΝεαδΝθαΝολΰαθυ εδΝηεΝ οθΝεαζύ ελοΝ υθα σΝ λσποΝ αΝεέ βΝ
πλοηήγεδαςΝ αΝοποέαΝεαζύπ ουθΝ δςΝαθΪΰεεςΝ ουΝεαδΝθαΝ δαελέθεδΝποδουςΝπλοηβγευ ΫςΝ
εηπδ εύε αδ,Ναθαπ ύ οθ αςΝ ξΫ εδςΝ υθελΰα έαςΝηααέΝ ουςέ ΜεΝΪζζαΝζσΰδα,ΝΝηεΝ βθ 

επΫθ υ βΝ εΝελΰαζεέαΝαυ οηα οποέβ βςΝ βςΝ δελΰα έαςΝ βςΝαθΪζυ βςΝ απαθυθΝαυ σ 

γαΝ επδ ύξεδΝ ποδο δεσ ελβΝ αθΪζυ βΝ εαδΝ Ϋεγε βΝ αθαφολυθΝ ΧBartolini A., 2011). εΝ
υθ υα ησΝ ηεΝ αυ σ,Ν πλο εέθε αδΝ ηέαΝ πδοΝ δειο δεήΝ αθΪζυ βΝ πθΝ εηπολδευθΝ εαδΝ

εδ δευθΝ σλπθΝ βςΝ εεΪ ο εΝ ύηβα βς, πςΝ ηέαΝ best practice βςΝ spend analysis 

strategy. 

πδπλο γΫ πς,Ν πλπ αλξδεσςΝ σξοςΝ ουΝ Παθεπδ βηέουΝ εέθαδΝ βΝ βηδουλΰέαΝ
βζεε λοθδευθΝ εα αζσΰπθΝ ηεΝ πζβλοφολέεςΝ ΰδαΝ αΝ αΰολαασηεθαΝ πλορσθ α εαδΝ
υπβλε έες,ΝσππςΝαθαζυ δηαΝεαδΝειοπζδ ησςΝΗήΤ,Νεέ βΝΰλαφδεήςΝύζβς,Νυπβλε έες. ΓδαΝ
β υθ ήλβ ήΝ ουςΝγαΝεέθαδΝυπεύγυθο οΝΣηήηαΝΠλοηβγεδυθΝ ουΝΠαθεπδ βηέου,Ν οΝ

οποέοΝ γαΝ φλοθ έαεδΝ Ϋ δΝ υ εΝ αΝ εέ βΝ γαΝ εέθαδΝ π ΪΝ αιδθοηβηΫθα,Ν θαΝ
εθβηελυθοθ αδΝ εΝ υξθήΝ βΪ βΝ εαδΝ θαΝ εέθαδΝ αιδσπδ αέΝ ΟδΝ πλοηήγεδεςΝ ηΫ πΝ
βζεε λοθδευθΝ εα αζσΰπθΝ εέθαδΝ έΰουλοΝ σ δΝ γαΝ πελδολέ ουθΝ οΝ εζΪξδ οΝ ουςΝ
ξλσθουςΝπαλαΰΰεζδυθ,Ν αΝζΪγβΝεαδΝ οΝεσ οςΝ δαξεέλδ βςέ 
 

ΣοΝΠαθεπδ ήηδο,Νηε ΪΝεαδΝαπσΝ βθΝεφαληοΰήΝ πθΝαθπ Ϋλπ,ΝγαΝΫξεδΝ βΝ υθα σ β αΝ
θαΝεπδζΫιεδΝεαδΝαποφα έ εδΝηεΝπελδ σ ελβΝευεοζέαΝΰδαΝποδεςΝεα βΰολέεςΝ απΪθβςΝγαΝ
δεθελΰή εδΝ βζεε λοθδεΫςΝ βηοπλα έεςΝ εαδΝ εθ εξοηΫθπςΝ εαδΝ ΪζζαΝ βζεε λοθδεΪΝ

ελΰαζεέαέ ΗΝαθΪζυ βΝ ,Ν ,Νω, βΝοποέαΝ εαδ αθαπ ύξγβεεΝ εΝ πλοβΰούηεθβΝ εθσ β α, 

απο εζεέΝ ξλή δηβΝ βοήγεδαΝ ΰδαΝ βθΝ εα βΰολδοποέβ βΝ πθΝ πλοηβγεδυθέΝ ΠδοΝ
υΰεεελδηΫθα,Ν οΝ Παθεπδ ήηδοΝ γαΝ ηπολού εΝ θαΝ υηηε ΫξεδΝ εΝ δΪφολουςΝ ύπουςΝ

βζεε λοθδευθΝ βηοπλα δυθΝΝΧEnglish, Japanese, Dutch εέαέΨΝΰδαΝ αΝπλορσθ αΝεαδΝ δςΝ
υπβλε έεςΝ πουΝ ΫξεδΝ εα α ΪιεδΝ πςΝ Ν εαδΝ Ν εαδΝ αΝ οποέαΝ εέθαδΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ αυ σ,Ν
εια φαζέαοθ αςΝεαζύ ελεςΝπλο φολΫςΝ– δηΫςΝεαδΝειοδεοθσηβ βΝξλσθουέ 
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ΣΫζος,ΝαιέαεδΝθαΝαθαφελγεέΝεαδΝβΝΫθθοδαΝ βςΝ δαξεέλδ βςΝ ζζαΰυθ,Ν ύηφπθαΝηεΝ βθΝ
οποέαΝ οΝ Παθεπδ βηδαεσΝ λυηαΝ γαΝ βλέ εε αδΝ εΝ γΫ βΝ θαΝ δαξεδλδ εέΝ
απο εζε ηα δεσ ελαΝ εαδΝ απο ο δεσ ελαΝ ηέαΝ εδλΪΝ απσΝ λοποποδή εδς,Ν αθαθευ εδςΝ
εαδΝ πλο γήεεςΝ πουΝ εέθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ πλοεύοουθΝ εα ΪΝ βθΝ εφαληοΰήΝ βςΝ αθΪζυ βςΝ
απαθυθΝήΝ οΝξλοθδεσΝ δΪ βηαΝηε ΪΝαπσΝ βθΝυποΰλαφήΝηέαςΝ ύηβα βςέ 
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