Ε4) MASTER PLAN ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤOΥ 2001
Στη διάρκεια της μονοετούς για την Ελλάδα μεταβατικής περιόδου εντείνονται οι ρυθμοί υλοποίησης του
επιχειρησιακού πλάνου:
I. Προμήθεια μετατροπέων (converters) για τις ανάγκες της επιχείρησης. Δωρεάν διανομή αυτών στις συνεργαζόμενες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
II. Έναρξη διπλής τιμολόγησης σε εθνικό νόμισμα και σε ευρώ από 1/1/2001.
III. Το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ
IV. Εφαρμογή των νέων μεθόδων χρηματοοικονομικής διαχείρισης, της νέας επενδυτικής πολιτικής και ολοκλήρωση
των στόχων της πολιτικής μάρκετινγκ.
V. Oλοκλήρωση των προσαρμογών στα συστήματα πληροφορικής, λογιστικής, στατιστικής και φορολογική
εναρμόνιση.
VI. Στο τέλος της περιόδου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προσαρμογές στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμών, στις μηχανές πώλησης και στα POS ώστε να λειτουργούν από 1/1/2002 σε ευρώ.
VII. Πρόνοια για μετατροπή την 31/12/2001 όλων των λογαριασμών της επιχείρησης και των ιστορικών στοιχείων σε
ευρώ.
VIII. Έλεγχος εφαρμογής των συμφωνιών με προμηθευτές και πελάτες. Επίλυση προβλημάτων.
IX. Υφιστάμενο χρέος της επιχείρησης, εκκρεμείς συμβάσεις: έλεγχος των συνεπειών από την αλλαγή νομίσματος το
2002. Ιδιαίτερη προσοχή στις συμβάσεις κυμαινόμενου επιτοκίου.
X. Στο τέλος της περιόδου ολοκληρώνονται οι μηχανογραφικές εφαρμογές για τη μετατροπή της μισθοδοσίας του
προσωπικού σε ευρώ. Ενημέρωση του Σωματείου των Εργαζομένων.
XI. Επαφές με τις τράπεζες για τις προμήθειες μετατροπής, το άνοιγμα λογαριασμών σε ευρώ, τα υφιστάμενα δάνεια
κυμαινόμενου επιτοκίου, τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα σε ευρώ και τα παράγωγα αυτών.
XII. Επαφές με την ασφαλιστική εταιρία που συνεργάζεται η επιχείρηση και με την επενδυτική και χρηματιστηριακή
εταιρία για την υλοποίηση των εφαρμογών σε ευρώ.
XIII. Τακτοποίηση την 31/12/2001 των συναλλαγματικών διαφορών στα νομίσματα κρατών μελών της OΝΕ.
XIV. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής, προμήθεια από την 15 Δεκεμβρίου του 2001 κερμάτων ευρώ ώστε αν
δέχονται πληρωμές σε δραχμές, να δίνουν ρέστα σε ευρώ.
ΑΠO 1/1/2002 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡOΥΑΡΙOΥ 2002
Την περίοδο της συγκυκλοφορίας του εθνικού νομίσματος με τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ η επιχείρηση
ελέγχει την εφαρμογή του πλάνου κύρια στους εξής τομείς:
I. Έγκαιρη προμήθεια τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και σταδιακή απόσυρση των εθνικών νομισμάτων στα
πιστωτικά ιδρύματα.
II. Όσα από τα προγράμματα πληροφορικής, μηχανικά συστήματα, μηχανές πώλησης, POS, λογιστικές-φορολογικές
εφαρμογές κλπ δεν λειτουργούν σε ευρώ λόγω καθυστερήσεων απαραίτητα πρέπει να μετατραπούν το αργότερο
μέχρι 28/2/2002.
III. Έλεγχος του χαρτοφυλακίου τίτλων και συνέπειες από την υποχρεωτική πλέον μετατροπή σε ευρώ.
IV. Όλα τα συμβόλαια προμηθειών και πωλήσεων σε ευρώ.
V. Υποχρεωτική μετατροπή των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων σε ευρώ.
VI. Υποχρεωτική μετατροπή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε ευρώ.
VII. Καταγραφή της στρατηγικής των κυριοτέρων ανταγωνιστών. Αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των στόχων της
επιχείρησης.

ΑΠO 1/3/2002 ΚΑΙ ΕΞΗΣ
Μόνο νόμιμο χρήμα το ευρώ.
I. Εάν υπάρχουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε δραχμές ή σε άλλο νόμισμα της ζώνης του ευρώ η επιχείρηση
μεριμνά να τα ανταλλάξει άμεσα με ευρώ. Η απόσυρση πραγματοποιείται από 1/3/2002 μόνο στο κεντρικό κατάστημα
και στα 27 υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.
II. Ρύθμιση τελευταίων εκκρεμοτήτων που καταγράφονται εξ αιτίας καθυστερήσεων.
III. Απολογισμός εφαρμογής του επιχειρησιακού πλάνου.
IV. Νέο πενταετές σχέδιο με έμφαση στην αξιοποίηση των ευκαιριών από το ενιαίο νόμισμα, την προώθηση των
πωλήσεων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την επενδυτική πολιτική και τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και
διανομής.

