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Εφαρμογή Μετοχολογίου 

Η SELECT SOFTWARE, μία αμιγώς Ελληνική εταιρία με παρουσία στο χώρο της πληροφορικής από το 

1978, δημιούργησε ολοκληρωμένη εφαρμογή με σκοπό τη μηχανογραφική παρακολούθηση και 

πλήρη κάλυψη των αναγκών μετοχολογίου εταιριών αλλά και συνεταιρισμών.  

Η εφαρμογή αυτή καλύπτει τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων των μετόχων.  

 Την παρακολούθηση όλων των κινήσεων μιας μετοχής ανά ημερομηνία και είδος κίνησης.  

 Καταγραφή ιστορικού αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα μερίσματα ανά εταιρική 

χρήση και την φορολογία αυτών. 

 Μαζική ενημέρωση – αποενημέρωση οφειλής αλλά και πληρωμής μερισμάτων στις καρτέλες των 

μετόχων ανάλογα με τον αριθμό μετοχών και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το 

ποσό μερίσματος ανά μετοχή αλλά και την ημερομηνία καταβολής του. 

 Μαζική δημιουργία βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων ανά μέτοχο. 

 Αυτοματοποιημένη δημιουργία αρχείου για ηλεκτρονική υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων. 

 Πλήθος αναφορών για την οργάνωση και παρακολούθηση των μετόχων καθώς και των κινήσεων 

των μετοχών. 

Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης στην εφαρμογή μέσω διαδικτύου με σκοπό την άντληση 

πληροφοριών αλλά και την χρήση όλων των λειτουργιών της εφαρμογής. 

 Δυνατότητα παραμετροποίησης για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη (customization)  

1. ΜΕΤΟΧΟΙ 

 Ελέγχονται όλα τα στοιχεία των μετόχων όπως π.χ το ΑΦΜ με αυτόματο τρόπο. 

 Παρακολούθηση καρτέλας κινήσεων μετόχου ανά ημερομηνία. 







 
 





 Δυνατότητα άντλησης πληροφοριών σε υπολογιστικά φύλλα (Excel).  

 Δυνατότητα επεξεργασίας των αναφορών ανά χρήστη. 

 Παρακολούθηση στοιχείων μέσω γραφικών παραστάσεων. 

  

2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 Καταγραφή κατά οικονομικό έτος όλων των αποφάσεων που πήραν οι Γενικές συνελεύσεις των 

μετόχων και αφορούν τα μερίσματα. 

 

 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας κινήσεων μερισμάτων. 

 Δημιουργία βεβαιώσεων μερισμάτων ανά οικονομικό έτος και ανά μέτοχο με αυτόματο τρόπο. 

 Πλήθος αναφορών για την οργάνωση και τον έλεγχο των κινήσεων των μετόχων. 

 Δημιουργία αρχείου βεβαιώσεων μερισμάτων για αποστολή του με ηλεκτρονικό τρόπο. 

3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Η εταιρία μας αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία και τις δυνατότητες του διαδικτύου υλοποίησε 

ένα εργαλείο απομακρυσμένης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο που όμως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες σαν το απόλυτο εργαλείο καταχωρήσεων ή 

επεξεργασίας χωρίς να βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους.  

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το Μετοχολόγιο έχει αναπτυχθεί με τα πιο σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού της Oracle για 

web-based εφαρμογές σε APEX (Application Express). Αντλεί πληροφορίες από μια βάση δεδομένων 

Oracle και χρησιμοποιείται για την κατασκευή σύνθετων web εφαρμογών που μπορούν να 

λειτουργήσουν στους περισσότερους web browsers. 



 
 
 

5. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Ευκολία χρήσης (user-friendly παραθυρικό περιβάλλον). 

 Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω κινητού ή tablet.  

 Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά προγράμματα για ανταλλαγή δεδομένων. 

 Δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη (Customization). 

 Μεγάλη γκάμα εκτυπώσεων και αναφορών αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στον 

χρήστη να δημιουργήσει δικές του βασει των κριτιρίων που επιθυμεί. 

 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Η Select Software εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προσδιορίζονται  στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

δεδομένων αυτών (GDPR). 

Επίσης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεωφ. Ειρήνης 55, Πεύκη, Αθήνα ΤΚ 15121, Τ:210 61 41 100-102, 210 61 40 085 

Ε. info@selectsoftware.gr, U. www.selectsoftware.gr 
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