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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πλαίσια των αναγκών 

των σύγχρονων επιχειρήσεων, ανέπτυξε και παρέχει ήδη σε επιχειρήσεις την 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, η οποία εξειδικεύεται ανάλογα με 

τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Στόχος της υπηρεσίας είναι 

να παρέχει αξία στις επιχειρήσεις, καθώς ο οικονομικός προγραμματισμός βελτιώνει 

τη διοικητική τους λειτουργία, μέσω της συνεχούς τροφοδότησης της διοίκησης με 

πληροφορίες που είναι σημαντικές για το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 
 

Η παρουσίαση επιδιώκει να καταστήσει σαφή την Υπηρεσία Οικονομικού 

Προγραμματισμού, παραθέτοντας πληροφοριακό υλικό για: 

 Τη σημερινή κατάσταση και τις προκλήσεις. 

 Την απάντηση και την πρόταση στα παραπάνω. 

 Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας για την επιχείρηση. 

 Την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. 
 

Η Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, η οποία από το 1992 υποστηρίζει 

συμβουλευτικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, αποτελούν τα εχέγγυα για την 

αποτελεσματικότερη διοίκηση της επιχείρησής σας.  

 

 

 



Η σημερινή Κατάσταση & οι Προκλήσεις      

 Συνεχώς αναδυόμενες ανάγκες και απαιτήσεις 
 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναπτύσσουν με ταχύ ρυθμό ανάγκες και απαιτήσεις που 

προέρχονται από το εσωτερικό και το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η συνεχώς αυξανόμενη 

ένταση του ανταγωνισμού και η συρρίκνωση του όγκου εργασιών λόγω  της οικονομικής 

ύφεσης, έχουν επιτείνει  την ανάγκη για ορθή, πλήρη και συνεχή χρηματοοικονομική 

παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης. Διλήμματα που απασχολούν σήμερα τις 

επιχειρήσεις, όπως το αν  θα είναι αποτελεσματικό να περιορίσουν τον τζίρο και τα έξοδά 

τους κλπ., μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσω της πλήρους ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών τους στοιχείων.  

  Διοικητική εγρήγορση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
 

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες εξαιτίας της έλλειψης 

ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα, δεν είναι σε θέση 

να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες λειτουργίας και επενδύσεων. Επιπρόσθετα, έχουν να 

αντιμετωπίσουν ζητήματα μείωσης περιθωρίων κέρδους, καθυστερήσεων πληρωμών κλπ. 

Ωστόσο, εκείνες οι επιχειρήσεις που εισαγάγουν στη διοικητική τους λειτουργία αξιόπιστες 

μεθόδους παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, συνήθως 

καταφέρνουν να δείξουν γρήγορα αντανακλαστικά στις απαιτούμενες επιχειρηματικές 

κινήσεις, όπως επίσης και ωριμότητα στις προθέσεις και στις προτάσεις τους.  
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Η Απάντηση     

  Μηνιαία Ανάλυση - Πρόβλεψη - Παρακολούθηση - Έλεγχος 
 

Η αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης στη διοίκηση της σύγχρονης 

επιχείρησης, αποτελεί το Α και το Ω στην προσπάθεια της βιώσιμης ανάπτυξής της, 

καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι άτυπου οικονομικού προγραμματισμού των 

επιχειρήσεων αποδεικνύονται ανεπαρκείς στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.  
 

Ερωτήματα του τύπου: 

• «που βρισκόμαστε» ; 

• «τι δεν πάει καλά» ; 

• «τι πρέπει να διορθωθεί» ; 

• «τι ταμείο θα έχω μετά από τρεις μήνες» ; 

• «τι κόστος έχω» ; 

• «μπορώ να πουλήσω φθηνότερα και με ποιο τρόπο» ; 

• «τι κεφάλαιο κίνησης χρειάζομαι» ;  

κλπ., μπορούν να απαντηθούν τεκμηριωμένα, μέσα από την αναλυτική μελέτη και τη 

συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (κοστολόγηση, 

ταμειακές ροές κλπ), στοιχεία που παρέχει η υπηρεσία οικονομικού 

προγραμματισμού.  
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     Η Πρόταση     

  Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού 
 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για τον οικονομικό προγραμματισμό της 

επιχείρησης, στοχεύουν στην έγκυρη και τεκμηριωμένη ανάλυση και πρόβλεψη της 

χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση.  

Αντικείμενο της Υπηρεσίας Παραδοτέο της Υπηρεσίας 

 Διενέργεια οικονομικού απολογισμού και αποτύπωση 
τρέχουσας αναλυτικής οικονομικής κατάστασης. 

 Ετήσια μελέτη αξιολόγησης της επιχείρησης για 
το προηγούμενο έτος και τρέχουσα αναλυτική 
αποτύπωση όλων των οικονομικών μεγεθών, σε 
μηνιαία βάση. 

 Διενέργεια δυναμικών προβλέψεων χρηματοροών για 
τους επόμενους δώδεκα μήνες, σε κυλιόμενη βάση. 

 Συνεχής αναλυτική εκτίμηση όλων των 
οικονομικών μεγεθών, για τους επόμενους 
δώδεκα μήνες, σε μηνιαία βάση. 

 Κοστολόγηση προϊόντων/εμπορευμάτων/υπηρεσιών.  Τρέχουσα κοστολόγηση για κάθε 
προϊόν/εμπόρευμα/υπηρεσία, σε μηνιαία βάση. 

 Υπολογισμός της αξίας πωλήσεων που πρέπει να 
επιτυγχάνει η επιχείρηση, ώστε να είναι βιώσιμη. 

 Στοχοθεσία πωλήσεων, σε μηνιαία βάση. 
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Τα Οφέλη για την Επιχείρηση

       Εργαλείο στη λήψη αποφάσεων 

… πληροφορία …  … επεξεργασία …   … απόφαση  … υλοποίηση … 

 
… αποσαφήνιση των 

συντελεστών κόστους για 
κάθε μονάδα  προϊόντος … 

… κατανόηση του τρόπου που μία μέθοδος 
παραγωγής/λειτουργίας επηρεάζει το 

κόστος  και ανάλυση σεναρίου εισαγωγής 
νέου συστήματος παραγωγής/λειτουργίας 

στην επιχείρηση … 

… λήψη απόφασης για  εισαγωγή 
νέου συστήματος 

παραγωγής/λειτουργίας (μπορεί να 
αφορά εξοπλισμό, μέθοδο, 

πιστωτές  κλπ) … 

 
… έλεγχος και 

ανατροφοδότηση 
πληροφορίας … 

 
… συσχέτιση κόστους και 

ποσότητας … 

… κατανόηση του τρόπου που η ποσότητα 
επηρεάζει το κόστος, π.χ. όταν η ποσότητα 

αυξάνεται 50%, το κόστος ανά μονάδα 
αυξάνεται 20% … 

… λήψη απόφασης για την 
«παραγωγή» ενός προϊόντος 

/εμπορεύματος/υπηρεσίας αυτόν 
τον μήνα, ώστε να έχω μικρότερο 

κόστος … 

 
 

- // - 

… γνώση του μοναδιαίου 
κόστους  σε €  … 

… επιβεβαίωση σωστής τιμής πώλησης ή 
όχι … 

… διαμόρφωση στρατηγικής 
τιμολόγησης … 

 
- // - 

… μέτρηση του χρόνου  
εργασίας … 

… γνώση του βαθμού απασχόλησης του 
ανθρώπινου δυναμικού  … 

… αναδιοργάνωση επιχειρηματικής 
λειτουργίας … 

 
- // - 

 
 

… πρόβλεψη ταμειακών 
διαθεσίμων … 

 
… έλεγχος του κεφαλαίου κίνησης: 

πλεονάζοντα διαθέσιμα προς αξιοποίηση ή 
διάγνωση  προβλήματος ρευστότητας … 

… αγορά προμηθειών με έκπτωση, 
δίχως να διακυβεύεται η 

ρευστότητα ή πρωτοβουλίες 
ενεργειών για αποφυγή του 

προβλήματος ρευστότητας … 

 
 

- // - 

… ανάλυση των οικονομικών 
δεδομένων … 

… μελέτη σταθερού και μεταβλητού 
κόστους … 

 
… στοχοθεσία πωλήσεων … 

 
- // - 
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Ο Σύμβουλος της Επιχείρησης      

  Γιατί με την Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας ; 
 

Η φιλοσοφία μας και το πλαίσιο εργασίας μας εστιάζονται στους εξής άξονες: 

 είμαστε ηθικοί και λειτουργούμε με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, 

 δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 

 είμαστε αφοσιωμένοι στους πελάτες μας και προσπαθούμε να τους δίνουμε μία 

ανεξάρτητη ματιά και άποψη για την επιχείρησή τους,  

 αναλαμβάνουμε (και) πολύπλοκα έργα, 

 παραδίδουμε έγκαιρα, τεκμηριωμένη εργασία. 
 

Επιπρόσθετα, οι εταίροι και τα στελέχη μας συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη, 

διότι έχουν αποδεδειγμένη και πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των συμβούλων 

επιχειρήσεων, διαθέτουν τεχνογνωσία για έργα οικονομικού προγραμματισμού 

καθώς η υπηρεσία παρέχεται ήδη σε επιχειρήσεις και τέλος χαρακτηρίζονται από  

επάρκεια επιστημονικής κατάρτισης. 
 

Τέλος, η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση της υπηρεσίας από την εταιρία μας, 

την καθιστά προσιτή για τις επιχειρήσεις. 
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Ατλαντίς Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας 

Βελισσαρίου 1Α, Πλατεία Καραϊσκάκη, Λαμία 35131 

www.atlantis.net.gr  

E. christos@atlantis.net.gr  

Κ. 6972822920  

T. 22310 23270  
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