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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

(ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 

     -Στην συγκεκριµένη εργασία αναφέρεται πώς µία επιχείρηση 
σχεδιάζει, πραγµατοποιεί και ελέγχει την αποτελεσµατική ροή και 
αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών αλλά και των σχετικών µ’ αυτά 
πληροφοριών από το αρχικό σηµείο πρωτογενούς παραγωγής έως το 
τελικό σηµείο της κατανάλωσης του, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες και οι απαιτήσεις του πελάτη-καταναλωτή. 
      -Αναφέρεται σε πραγµατικά δεδοµένα µιας επιχείρησης που 
ασχολείται µε την παραγωγή και την εµπορία ειδών αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής, σφολιάτας και παγωτού στα Χανιά και ονοµάζεται 
ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε. 
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ΤΑ  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
 
       Όλες οι κοινωνίες, ανεξάρτητα γεωγραφικού τόπου και 
χρόνου, προκειµένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξης τους, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να δίνουν επιτύχεις απαντήσεις στα παρακάτω 
βασικά ερωτήµατα: 
 
 
α)Τι θα παράγουµε; 
    ∆ιάρθρωση του εθνικού προϊόντος ,το εθνικο µιγµα 
προιοντος. 
β)Πως θα το παράγουµε; 
    Η τεχνολογία της παραγωγής, ποιοι και πόσοι συντελεστές 
της παραγωγής θα χρησιµοποιηθούν. 
γ)Ποιος θα το παράγει; 
   Φορείς της παραγωγής, ιδιωτικές, κρατικές, µεικτές 
οικονοµικές µονάδες. 
δ)Που θα το παράγουµε; 
    Εθνοχωροταξική κατανοµή της παραγωγικής 
δραστηριότητας. 
ε)Πότε θα το παράγουµε; 
   Ιεράρχηση, προτεραιότητες ,επιλογές στο χρονικό διάστηµα. 
στ)Για ποιους θα το παράγουµε; 
   ∆ιανοµή του προϊόντος µεταξύ των καταναλωτών και 
επενδυτών, ντόπιων και ξένων. 
 
 
      Το πόσο επιτυχείς είναι οι απαντήσεις που δίνονται στα 
ερωτήµατα αυτά και κυρίως το πώς υλοποιούνται στην πράξη, 
καθορίζουν στατικά (για λίγα χρόνια) και δυναµικά (για πολλές 
γενιές ) την κατάταξη µιας κοινωνίας στην παγκόσµια κλίµακα 
πλούτου, ισχύος και µαζικής ευηµερίας. 
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▪   Το πρότυπο κατανάλωσης εκφράζει το τι, που, πότε, και 
πόσο καταναλώνει ο καταναλωτής, το γνωστό καλάθι της 
αγοράς. Εξετάζεται τόσο σε επίπεδο ατοµικό, δηλαδή το 
συγκεκριµένο άτοµο τι αγαθά και υπηρεσίες έβαλε στο καλάθι 
κατά την διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος, π.χ. µήνας-έτος 
όσο και συλλογικό, οπότε κατ’ αναγκη το µέγεθος του δίνεται 
σαν µέσος Όρος των αθροιζόµενων ατοµικών. Όσον αφορά το 
δεύτερο σηµείο διαφοροποίησης, η δυσκολία δε βρίσκεται τόσο 
στο ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των συντελεστών, όσο στο κάτω 
από ποιες συνθήκες µπορούν να διαθέσουν τους συντελεστές 
αυτούς δηλ. τους ανθρωπίνους, φυσικούς, κεφαλαιουχικούς 
πόρους και κυρίως την επιχειρηµατικότητα. 
 
▪    Ανεξάρτητα από το οικονοµικό σύστηµα µιας χώρας το 
MARKETING παίζει δυναµικά τον ρολό του καταλύτη στην 
προσπάθεια της κοινωνίας για την επίλυση των 6 παραπάνω 
προβληµάτων. 
 
▪    Το σηµείο εκκίνησης αλλά και τέρµατος κάθε 
επιχειρηµατικής δράσης είναι ο αγοραστής-καταναλωτής και 
πιο συγκεκριµένα οι ανάγκες του. Όταν µια επιχείρηση 
λειτούργει µε τον τρόπο αυτό, λέµε ότι έχει υιοθετήσει την 
ιδεολογία του Μarketing (Marketing concept). 
Η ιδεολογία αυτή: 
 
Α. Στηρίζεται στον έντονο, διαρκή και χωρίς περιορισµούς 
προσανατολισµό των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προς 
τον αγοραστή. 
Β.  Αναγνωρίζει ότι ο αγοραστής είναι ο µονός που έχοντας 
ανάγκες ξέρει µε τι θα τις ικανοποιήσει και 
Γ.  Υπενθυµίζει ότι µοναδικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών του αγοραστή, απτήν όποια θα 
προκύψει συναρτησιακά το κέρδος. Η ικανοποιείς αυτή θα 
επιτευχτεί µε την ακριβή µετουσίωση των αναγκών σε 
προδιαγραφές προϊόντων. 
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   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   
 
Ορισµός: 
 
        Eεπιχειρησιακός προγραµµατισµός είναι το µέρος της 
λειτουργιάς της εφοδιαστικής αλυσίδας το όποιο: 
            ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ και ΕΛΕΓΧΕΙ 
την αποδοτική και αποτελεσµατική ροη και αποθήκευση 
αγαθών, υπηρεσιών αλλά και των σχετικών µε αυτά, 
πληροφοριών από το αρχικό σηµείο πρωτογενούς 
παράγωγης έως το τελικό σηµείο της κατανάλωσης του, 
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι 
απαιτήσεις του πελάτη-καταναλωτή.      
 
 
Ο ρόλος του επιχειρησιακού προγραµµατισµού στην 
επιχείρηση: 
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☻☺     

 
☻☺ 

 
Τα   4Ρ  του  Marketing  : 
 
     “To σωστό Προϊόν (Product), στην σωστή Τιµή (Price) 
συνδυαζόµενο µε την σωστή Προώθηση (Promotion) διαθέσιµο 
στο σωστό Μέρος (Place).” 
 
       Ο επιχειρησιακός προγραµµατισµός παίζει σηµαντικό ρολό 
ιδιαίτερα στην διάθεση του προϊόντος στο σωστό µέρος, 
ακέραιο, έγκαιρα (στην ώρα του και σε σταθερές ώρες 
παράδοσης) , σωστά και φθηνή.  
 

☻☺ 
 

Τα τρία βασικά στοιχειά της φιλοσοφίας        
“MARKETING CONCEPT”: 

   IKANΟΠΟΙΗΣΗ 
      ΠΕΛΑΤΩΝ: 
▪Προµηθευτές 
ενδιάµεσοι 
  Πελάτες 
τελικοί πελάτες 

ETAΙΡΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ: 
Συνεχής βελτίωση της 
µακροπρόθεσµης 
κερδοφορίας. 
▪ Τα ελάχιστα 
συνολικά κόστη. 
αποδεκτός βαθµός 
εξυπηρέτησης 
πελατών. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: 

▪ Προϊόν 
▪ Τιµή 
▪ Προώθηση 
▪ Τοποθεσία(διανοµή) 

Ο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ    
                                  ΡΟΛΟ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ….. 
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Στο παραπάνω σχήµα εµφαίνονται όλες οι πιθανές  

αλληλεπιδράσεις µιας απόφασης ενός επιχειρησιακού 
προγραµµατισµού στο συνολικό κόστος του συστήµατος. 

 
☻☺ 

 
    ▪ Όλες οι πιθανές οικονοµικές αλληλεπιδράσεις που 
προαναφέρθηκαν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, αναφορικά µε 
τις επιπτώσεις που δηµιουργούν στην εξυπηρέτηση πελατών 
της επιχείρησης. 
      
     ▪ Ρυθµίζοντας σωστά τα επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη 
προσπαθώντας να ικανοποιήσουµε τις επιθυµίες του, χωρίς 
αυτός να πληρώνει επιπλέον από αυτό που προτίθεται, 
µπορούµε ταυτόχρονα να βελτιώσουµε τον βαθµό 
εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησης & να µειώνουµε τα 
κόστη, κερδίζοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  
 
 

     ΠΡΟΙΟΝ 

         ΤΟΠΟΣ/ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΠΕΛΑΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓ/ΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓ/ΛΗΨΙΑΣ-
∆ΙΑΛΟΓΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

      ΤΙΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
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☻☺ 

 
     Στρατηγικές αύξησης της Κερδοφορίας της Επιχείρησης: 
 
 
      ▪ Αύξηση Πωλήσεων (Μερίδιο αγοράς) – Μεγαλύτερη 
προσπάθεια στο Marketing(δύσκολα και ακριβά). 
 
      ▪ Αύξηση της τιµής του προϊόντος – (ελαστικότητα της 
ζήτησης). 
 
       ▪ Μείωση του συνολικού κόστους της επιχείρησης. 
 
       → Στη βιοµηχανοποίηση. (πολύ δύσκολα) 
       → Στο κόστος Marketing. (υπάρχει απροθυµία) 
 
▪ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΟΜΩΣ 
ΚΑΘΕ € ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ, ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΑΡΑ ΚΑΘΕ € ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ, 
ΕΙΝΑΙ € ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ.   
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 
 

♠♣♥♦ 
 

♠ Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service). 
 
♣ Πρόβλεψη Ζήτησης (Forecasting). 
 
♥ ∆ιαχείριση Αποθεµάτων (Inventory Management). 
 
♦ Επικοινωνίες Logistics. 
 
♠ ∆ιαχείριση Υλικών (Material Handling). 
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♣ Παραγγελιοληψιία & Προώθηση Παραγγελιών (Order 
Processing). 
 
♥ Συσκευασία (Packaging). 
 
♦ Υποστήριξη σε ανταλλακτικά & Service. 
 
♠ Επιλογή θέσης εργοστάσιου & αποθήκης (Site Selection). 
 
♣ Αγορές – Προµήθειες (Procurement). 
 
διαχείριση Επιστροφών (Reverse Logistics). 
 
♦ Μεταφορά (Traffic & Transportation). 
 
♠ Οργάνωση Αποθήκης & Αποθήκευση (Warehousing & 
Storage). 
 
 

♠♣♥♦ 
 
 

☻☺ 
 
Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service). 
 
 
▪ « Η πελατοκεντρίκη πολιτική της επιχείρησης η οποία 
συγκεντρώνει & διαχειρίζεται όλες τις παραµέτρους 
συνδιαλλαγής µε τον πελάτη, µέσα σε ένα προκαθορισµένο 
βέλτιστο οικονοµικά µείγµα στοιχείων εξυπηρέτησης». 
 
▪    Το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών λειτούργει ως συνδετική 
& ενωτική δύναµη όλων των δραστηριοτήτων του 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού. 
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▪    Η εξυπηρέτηση πελατών εµπεριέχει την επιτυχή εφαρµογή 
των λειτουργιών του επιχειρησιακού προγραµµατισµού 
προκειµένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος βαθµός 
ικανοποίησης στον πελάτη µε το ελάχιστο συνολικό κόστος.  
 

☻☺ 
 
Πρόβλεψη Ζήτησης (Demand Forecasting). 
 
 
▪ « Η πρόβλεψη της ζήτησης εµπεριέχει τον προσδιορισµό της 
ποσότητας του προϊόντος και του συνοδευτικού επίπεδου 
εξυπηρέτησης που θα απαιτηθεί σε κάποιο µελλοντικό χρονικό 
σηµείο». 
 
▪    Οι προβλέψεις της µελλοντικής ζήτησης προσδιορίζουν στην 
εταιρεία : 
 
       → Τις στρατηγικές προώθησης. 
       → Την κατανοµή του δυναµικού των πωλήσεων. 
       → Την πολιτική τιµολόγησης. 
       → Τις δραστηριότητες έρευνας της αγοράς.   
       → Το πρόγραµµα παράγωγης. 
      → Την στρατηγική προµηθειών. 
      → Τις αποφάσεις αποθεµατοποίησης. 
      → Το πρόγραµµα & την στρατηγική διανοµής. 
 
▪     Η λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον µεγάλης 
αβεβαιότητας είναι πολύ επικίνδυνο! 
 

☻☺ 
 
∆ιαχείριση Αποθεµάτων (Inventory Management). 
 
▪     Ο έλεγχος των αποθεµάτων είναι σηµαντική δραστηριότητα 
του επιχειρησιακού προγραµµατισµού διότι οι Ά ύλες, τα 
ανταλλακτικά, τα αναλώσιµα, τα ηµι-έτοιµα & τα έτοιµα 
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προϊόντα καταλαµβάνουν χώρο, χρόνο προσωπικού & 
κεφάλαια. 
 
▪     Η διαχείριση των αποθεµάτων εµπεριέχει 
αλληλεπιδρώντα στοιχειά του συστήµατος του επιχειρησιακού 
προγραµµατισµού όπως : 
 
      → Βαθµός εξυπηρέτησης πελατών. 
 
      → Κόστος αποθεµατοποίησης. 
 
      → Χρηµατοοικονοµικό κόστος. 
 
      → Κόστος αποθήκευσης. 
 
      → Ζηµίες, φθορές & απαξίωση. 
 
▪     Ο επιτυχής έλεγχος των αποθεµάτων περιλαµβάνει το 
προσδιορισµό του ελάχιστου επίπεδου αποθέµατος που 
απαιτείται για να επιτευχτεί ο επιθυµητός βαθµός 
εξυπηρέτησης του πελάτη. 
 
 

☻☺ 
 
Επικοινωνίες Logistics (Logistics Communications). 
 
▪    H αποτελεσµατική επικοινωνία είναι απαραίτητη µεταξύ : 
 
      → Της επιχείρησης των προµηθευτών και των πελατών 
της. 
      → Των κύριων λειτουργιών της επιχείρησης (Marketing, 
Logistics, Engineering,Παράγωγης & Λογιστηρίου) . 
 
      → Των 13 βασικών δραστηριοτήτων του συστήµατος 
του επιχειρησιακού προγραµµατισµού. 
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      → Των διαφόρων προσανατολισµών των Logistics (Ά 
ύλες, Ηµι-έτοιµα, Έτοιµα, Επιστροφές). 
 
      → Των διαφόρων µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
▪     Η ακριβής & έγκαιρη επικοινωνία είναι ακρογωνιαίος λίθος 
για επιτυχή διαχείριση των Logistics. 
 
▪     EDI (Electronic Data Interchange) & MIS  (Management 
Information System) Συστήµατα αλλά και απευθείας 
τηλεφωνική επικοινωνία εξυπηρετούν ως εργαλεία σήµερα τους 
ανωτέρω σκοπούς. 
 
 

☻☺ 
 
∆ιαχείριση Υλικών (Material Handling). 
 
▪    Η διαχείριση υλικών λαµβάνεται υπόψη σε σχέση µε κάθε 
είδους µεταφορά  “ Η ροη Ά υλών, ηµι-κατεργασµένων 
ανταλλακτικών & ετοίµων προϊόντων ενδοεργοστασιακά ή 
όντος της αποθήκης”.    
 
▪    Οι στόχοι της διαχείρισης υλικών είναι : 
    
      → Ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων διακινήσεων. 
 
      → Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων διακίνησης. 
 
      → Ελαχιστοποίηση του WIP (Work In Process). 
 
      → Οµαλή ροη διακίνησης χωρίς Βοttlenecks. 
 
      → Ελαχιστοποίηση των απωλειών από ζηµίες – φθορές – 
κλοπές – φυρά. 
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☻☺ 
 
Παραγγελιοληψια & Προώθηση (Order Processing). 
 
▪    Η παραγγελία του πελάτη εκκινεί το σύστηµα του 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού προκειµένου να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες για να ικανοποιηθεί η ζήτηση. 
 
▪     Τα στοιχειά που συνθέτουν τη δραστηριότητα αυτή είναι : 
 
      → Λειτουργικά στοιχειά (εισαγωγή, προγραµµατισµός, 
διακανονισµός µεταφοράς, τιµολόγηση). 
 
      → Επικοινωνιακά στοιχειά (αλλαγές, status, επιτάχυνση, 
διορθώσεις λαθών, ενηµέρωση-πληροφόρηση για το προϊόν). 
 
      → Πιστωτικά & και εισπρακτικά στοιχειά 
(φερεγγυότητα, αξιοπιστία, έλεγχος πιστωτικού ορίου, 
εισπρακτέοι λογαριασµοί). 
    
▪    Παίζει σηµαντικό ρόλο στην εντύπωση που θα αποκοµίσει ο 
πελάτης για το Service που του παρέχεται. 
 
▪    Η χρήση EDI  (Electronic Data Interchange), Internet, Fax 
συστηµάτων βελτιώνουν την αξιοπιστία & τον χρόνο 
ανταπόκρισης. 
 

☻☺ 
 

Συσκευασία (Packaging). 
 
▪     Η συσκευασία έχει διπλό ρόλο : Marketing & 
Επιχειρησιακού προγραµµατισµού. 
 
▪     Για το Marketing  είναι µέσο διαφήµισης ή προώθησης. 
 
▪     Για τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό είναι µέσο : 
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→  Προστασίας από ζηµίες κατά την µεταφορά & αποθήκευση. 
→  Κατάλληλης διαχείρισης (διαχείριση – αποθήκευση). 

     
Και τα δυο ανωτέρω οδηγούν σε µείωση του κόστους. 
 
▪     Στο διεθνές εµπόριο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία λογω 
αποστάσεων, έλλειψης κατάλληλων µέσων διακίνησης & 
εκπαιδευόµενου προσωπικού. 
 

☻☺ 
 

Ανταλλακτικά & Service (Parts & Service Support). 
 
▪     O επιχειρησιακός προγραµµατισµός είναι υπεύθυνος για 
το After Sales Support που αφορά την παροχή 
ανταλλακτικών & και δυνατότητα επισκευής & συντήρησης 
του προϊόντος. 
 
▪      Ο επιχειρησιακός προγραµµατισµός εξασφαλίζει τις 
σωστές ποσότητες ανταλλακτικών στα σωστά σηµεία & στον 
σωστό χρόνο. 
 
▪      Η συγκεκριµένη δραστηριότητα απαιτεί γρήγορη 
ανταπόκριση & αξιοπιστία ιδιαίτερα εάν η επιχείρηση 
υπόσχεται ταχυδροµική ή ηλεκτρονική πώληση. 
 

☻☺ 
 

Επιλογή Τόπου & Θέσης Εργοστασίου & Αποθήκης (Plant 
& Warehouse Site Selection). 
 
▪     Η στρατηγική επιλογή της θέσης του εργοστάσιου & των 
αποθηκών βοήθα στην βελτίωση του βαθµού εξυπηρέτησης 
του πελάτη &  επιτρέπει την φθηνότερη µεταφορά των 
διακινούµενων όγκων (από εργοστάσιο σε εργοστάσιο, από 
εργοστάσιο σε αποθήκη, από αποθήκη σε πελάτη). 
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▪     Η στρατηγική επιλογή της θέσης εξαρτάται από : 
 
      → Τις αγορές στόχους. 
 
      → Τις ανάγκες των πελατών. 
 
      → Την θέση των αναγκαίων Ά υλών & Υλικών. 
 
      → Το εργατικό κόστος. 
 
      → Τα µεταφορικά µέσα και τα οδικά δίκτυα. 
 
      → Το φορολογικό καθεστώς. 
 
      → Την ασφάλεια (Security). 
 
      → Το κόστος γης. 
 
      → Την διαθεσιµότητα διάφορων υπηρεσιών (αεροδρόµια, 
λιµάνια, νοσοκοµεία κλπ ). 
 
      → Τις τοπικές ιδιαιτερότητες και Νοµοθεσίες.   

☻☺ 
 

Αγορές – Προµήθειες (Procurement). 
 
▪    “Είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης η οποία διενεργεί 
την προµήθεια των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών 
προκειµένου να διασφαλίσει την λειτουργική 
αποτελεσµατικότητα της παραγωγής και του 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού.” 
 
▪     Η δραστηριότητα των αγορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
 
     → Επιλογή πηγών προµήθειας. 
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     → Προσδιορισµό της µορφής του προϊόντος που απαιτείται 
(τεµάχια, συσκευασία κλπ.) 
 
     → Χρονοπρογραµµατισµός αγορών. 
 
     → Προσδιορισµό της τιµής αγοράς. 
 
     → Ποιοτικό έλεγχο παραλαβών. 
 
▪     Καθώς οι επιχειρήσεις τείνουν να δηµιουργούν 
µακροχρόνιες συνεργασίες µε λιγότερους βασικούς 
προµηθευτές, η δραστηριότητα των αγορών γίνεται ολοένα και 
πιο σηµαντική. 
 

☻☺ 
 

∆ιαχείριση επιστροφών (Reverse). 
 
▪     Η δραστηριότητα Reverse του επιχειρησιακού 
προγραµµατισµού περιλαµβάνει την : 
 
      → ∆ιαχείριση των ελαττωµατικών & ληγµένων που 
επιστρέφονται από τους πελάτες. 
      → ∆ιαχείριση των λαθών. 
 
      → ∆ιαχείριση προϊόντων προς επισκευή (εγγύησης). 
 
      → ∆ιαχείριση προϊόντων προς ανακύκλωση ή 
επανεργασία. 
 
      → ∆ιαχείριση των Scrap & προς καταστροφή. 
 
      → ∆ιαχείριση φύρας & σκουπιδιών από την παραγωγή, 
αποθήκευση & διανοµή.  
 
▪     Το κόστος µεταφοράς ενός προϊόντος είναι 5 – 9 φορές 
µεγαλύτερο όταν ακολουθεί την αντίστροφη κατεύθυνση (από 
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πελάτη προς επιχείρηση) διότι συχνά όλα τα ανωτέρω 
διακινούνται – µεταφέρονται & αποθηκεύονται αφενός πολύ 
δυσκολότερα και αφετέρου το όλο σύστηµα του επιχειρησιακού 
προγραµµατισµού δεν είναι επαρκώς εξοπλισµένο. 
 
▪     Συνήθως αυτή η λειτουργία γίνεται Out – Sourced σε 
τρίτους.  
 

☻☺ 
 

Μεταφορές (Traffic & Transportation). 
 
▪    Η δραστηριότητα των Μεταφορών περιλαµβάνει την : 
 
      → Ροή των προϊόντων από το σηµείο παραγωγής ή 
διάθεσης των στο σηµείο κατανάλωσης τους. 
 
      → Επιλογή του τρόπου µεταφοράς (αεροπορικώς, 
σιδηροδροµικώς, δια θαλάσσης, οδικώς, δια δικτύου 
σωληνώσεων ή συνδυασµός). 
 
      → Επιλογή της διαδροµής (Routing). 
 
      → Εναρµόνιση των τοπικών κανονισµών µεταφοράς. 
 
      → Γνώση των διαφόρων απαιτήσεων µεταφοράς 
(εσωτερικού – εξωτερικού). 
 
▪     Το κόστος µεταφοράς στον επιχειρησιακό προγραµµατισµό 
είναι συνήθως το µεγαλύτερο µε διαφορά. 
 

☻☺ 
 

Αποθήκευση (Warehousing & Storage). 
 
▪    Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει την : 
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      → ∆ιαχείριση του διαθέσιµου χώρου. 
 
      → Απόφαση για την κατασκευή, ενοικίαση ή Leasing 
αποθηκευτικού χώρου. 
 
      → Σχεδιασµό και χωροταξική οργάνωση της αποθήκης 
(ροή, πλέγµα διαδροµών, θέσεις προϊόντων, επιλογή των 
αποθηκευτικών µέσων & των µέσων διακίνησης). 
 
      → Επιλογή του µείγµατος των προϊόντων που πρόκειται 
να αποθηκευτούν. 
 
      → Ασφάλεια και συντήρηση των αποθηκευτικών µέσων 
& των µέσων εσωτερικής διακίνησης. 
 
      → Εκπαίδευση του προσωπικού. 
 
      → Μέτρηση της απόδοσης των λειτουργιών της 
αποθήκης (παραλαβή, τακτοποίηση, διαλογή & αποστολή). 
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                                                ΡΟΗ 
 

☻☺ 
 

▪    Αν δεν προσεγγίσουµε τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό 
συγκεντρωτικά τότε θα παρουσιαστεί µείωση της 
αποδοτικότητας λόγω αύξησης των επιπέδων των αποθεµάτων 
στα παρακάτω σηµεία : 
 
       → Προµηθευτές – Αγορές. 
 
       → Αγορές – Παραγωγή. 
 
       → Παραγωγή – Marketing (απόθεµα ετοίµων). 
 
       → Marketing – ∆ιανοµές. 
 
→ ∆ιανοµές – Ενδιάµεσος (χονδρέµπορος ή λιανέµπορος). 

 
       → Ενδιάµεσος – Πελάτης. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ
Ο 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

∆ΙΑΝΟΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

∆ΙΑΝΟΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 
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☻☺ 
 

▪    Tα αποθέµατα αυξάνουν διότι : 
 
      → Οι αγορές στοχεύουν στο χαµηλό κόστος / τεµάχιο. 
 
      → Η παραγωγή στοχεύει στο χαµηλότερο κόστος 
παραγωγής / τεµάχιο. 
 
      → Το Marketing στοχεύοντας να µην χάσει πώληση 
λόγω έλλειψης, θέλει όσο γίνεται περισσότερο Stock 
κοντύτερα στον πελάτη (χρόνος ανταπόκρισης – βαθµός 
εξυπηρέτησης). 
 
      → Οι µεταφορές προτιµούν οδική ή σιδηροδροµική 
µεταφορά λόγω χαµηλού Rate. Αυτό όµως συνήθως απαιτεί 
αυξηµένα αποθέµατα και στην παραγωγή και στους 
ενδιάµεσους. 
 
      → Οι πελάτες και οι ενδιάµεσοι προσπαθώντας να 
µειώσουν τα αποθέµατα τους αγοράζουν συχνότερα και έτσι 
τα αποθέµατα ``σπρώχνονται πίσω`` στον κατασκευαστή.  
 

☻☺ 
 

▪     Τα καλά που προσφέρει ο επιχειρησιακός 
προγραµµατισµός είναι ίσως τα πιο χρήσιµα για να 

λειτουργήσει σωστά µια επιχείρηση, αλλά αποτελεί και ένα από 
τα µεγαλύτερα κόστη της επιχείρησης. 

 
▪    Για να µειωθεί το συνολικό κόστος του επιχειρησιακού 
προγραµµατισµού πρέπει να υπάρχει κάποιος κεντρικός 
συντονισµός των δραστηριοτήτων του, ο οποίος έχει τα εξής 
πλεονεκτήµατα : 
 

→ Βελτίωση της ροής των αποθεµάτων. 
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→ Αξιοποίηση των αποθηκευτικών και µεταφορικών µέσων 
του συστήµατος. 

 
→ Αποδοτικές συνδιαλλαγές µεταξύ των διαφόρων 

δραστηριοτήτων (εξυπηρέτησης, µεταφορών, αποθήκευσης, 
διαχείρισης αποθεµάτων, προώθησης παραγγελιών, 

προγραµµατισµού παραγωγής & αγορών) του 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού. 

 
▪   Πώς επηρεάζουν το συνολικό κόστος οι δραστηριότητες του 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού : 
 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 
 

Λόγω: ;  Όγκου φορτίου, 
Βάρους φορτίου, Απόστασης, 
Μεταφορικού Μέσου, Σηµείου 

Παραλαβής, Σηµείου 
προορισµού. 

ΚΟΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 

▪ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

▪ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 

▪ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
 

▪ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

▪ ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
▪ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

▪ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
▪ ΚΟΣΤΗ ΧΑΜΕΝΗΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
▪ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ – 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
▪ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – LOGISTICS 

▪ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
 
 

▪ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

▪ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & SERVICE 
 

▪ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
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☻☺ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :  ‘ το ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε.’ 

 
 
   Γνωριµία µε την εταιρεία. 
 
     ▪ Η εταιρεία ‘το ΣΠΙΤΙΚΟ ΑΕ’ ιδρύθηκε το 1983 και 
αρχικά λειτουργούσε αποκλειστικά ως ζαχαροπλαστείο- κάβα. 
Σήµερα 24 χρόνια µετά, δραστηριοποιείται στον χώρο της 
παραγωγής και εµπορίας ειδών αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής, σφολιάτας και παγωτού. Ακόµα διαθέτει 
τµήµα εξυπηρέτησης εκδηλώσεων (Catering) που καλύπτει 
κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελµατικές εκδηλώσεις και 
συνεχίζει να εµπορεύεται ποτά και είδη δώρων έχοντας µία 
απ’ τις µεγαλύτερες ποικιλίες κρασιών στην κάβα της, στον 
νοµό Χανίων. 
 
     ▪ Τα αρτοποιία – ζαχαροπλαστεία το ΣΠΙΤΙΚΟ διαθέτουν τις 
εξής εγκαταστάσεις : 
    → H παραγωγή και τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται 
από το 1996, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων στην Σούδα σε µία 
έκταση 1.500 τµ. Στο συγκεκριµένο χώρο υπάρχουν τα εξής 4 
διαφορετικά τµήµατα παραγωγής : 
 
    ♪ Τµήµα πασιτερί.(εδώ παράγονται οι τούρτες, τα γλυκά 
κιλού, οι πάστες, τα σιροπιαστά, τα βουτήµατα, τα κέικ κτλ.) 
 
    ♪ Τµήµα αρτοποιίας.(εδώ παράγονται τα διάφορα είδη 
ψωµιού, τα αρτοποιήµατα, τα παξιµάδια κτλ.) 
 
    ♪ Τµήµα σφολιάτας.(εδώ παράγονται τα διάφορα 
τυροπιτοειδή, τα κρουασάν, τα παραδοσιακά καλιτσουνάκια 
κτλ.)  
 
    ♪ Τµήµα παγωτού.(εδώ παράγονται όλα τα είδη παγωτού.) 
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     → Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της 7 υποκαταστήµατα 
λιανικής πώλησης τα οποία βρίσκονται στις εξής περιοχές 
στην πόλη των Χανίων : 
 
     ♪ Πλατεία ∆ικαστηρίων 6. 
     ♪ Νικ. Πλαστήρα 7.(έναντι δηµοτικής αγοράς) 
     ♪ Γογονή κ Αναπαύσεως γωνία. 
     ♪ Παπαναστασίου κ Μουντάκη γωνία. 
     ♪ Κισσάµου 172. 
     ♪ Ακρωτηρίου 80. 
     ♪ Λεωφόρος Καραµανλή(έναντι Χαλκιαδάκη) 
 
     ▪ Το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης αποτελείται από 
τους : 
 
     → Ιωάννη Αλυγιζάκη (πρόεδρο της εταιρείας) 
     → ∆ηµήτριο Αλυγιζάκη (διευθύνων σύµβουλο και Γενικό 
διευθυντή της εταιρείας) 
     → Ειρήνη Καράκη- Αλυγιζάκη (µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου) 
     → Γεωργία Περακάκη- Αλυγιζάκη (µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου)   
 
     ▪ Η εταιρεία απασχολεί σήµερα 72 άτοµα ως µόνιµο 
προσωπικό και στις διάφορες εκδηλώσεις (catering) όσα άτοµα 
χρειάζονται ανάλογα µε την περίσταση. 
 
     → 7 αποτελούν το διοικητικό προσωπικό. 
               ♪ 2 άτοµα στο λογιστήριο. 
               ♪ Υπεύθυνος πωλήσεων. 
               ♪ Υπεύθυνος παραγωγής. 
               ♪ Υπεύθυνος ελέγχου και Ποιότητας. 
               ♪ 2 άτοµα στα γραφείο κίνησης. 
     → 2 αποθηκάριοι. 
     → 4 οδηγοί.  
     → 28 αποτελούν το προσωπικό παραγωγής σε όλα τα 
τµήµατα.(ζαχαροπλάστες, φουρνάρηδες, βοηθοί κτλ.) 
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     → 31 πωλήτριες στα υποκαταστήµατα, απ’ τις οποίες οι 7 
είναι υπεύθυνες καταστήµατος. 
    
     ▪ Η εταιρεία βασίζει το 70% του τζίρου της στις λιανικές 
πωλήσεις απ’ τα υποκαταστήµατά της, και το υπόλοιπο 30% 
σε πωλήσεις χονδρικής αφού οι πελάτες της χονδρικώς 
φτάνουν τους 450 στους νοµούς Χανίων και Ρεθύµνου. 
 

☻☺ 
 

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

      ▪ Στην επιχείρηση υπάρχει ένα πλάνο, ένα πρόγραµµα που 
ακολουθείται ή αλλιώς ένα marketing plan. 
      To marketing plan βοηθάει την επιχείρηση: 
     → Να αναλύσει την παρούσα κατάσταση. 
       ♪ Κατάσταση της αγοράς, των προϊόντων, του 
ανταγωνισµού, της διανοµής, του περιβάλλοντος.    
     → Να αναλύσει τι ευκαιρίες έχει, τις αδυναµίες της, τα 
δυνατά και τ’ αδύνατα σηµεία της. 
       ♪ Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
Analysis (S.W.O.T Analysis)  
     → Να επικεντρωθεί στους νέους στόχους της. 
       ♪ Χρηµατοοικονοµικοί στόχοι και στόχοι marketing. 
     → Να βρει τι στρατηγικές marketing θα ακολουθήσει. 
       ♪ Κοινό στόχος, τοποθέτηση προϊόντος, γραµµή προϊόντος, 
τιµή, διανοµή, εξυπηρέτηση πελατών, διαφήµιση, προώθηση 
πωλήσεων, πωλητές, έρευνα αγοράς και ανάπτυξη.  
     → Να σχεδιάσει κάποια προγράµµατα δράσης για να 
ικανοποιήσει τους στόχους της. 
       ♪ Τι ακριβώς θα γίνει, πότε πρέπει να γίνει, ποιος θα το 
κάνει, πόσο ακριβώς θα κοστίσει;  
     → Να κάνει τους κατάλληλους προϋπολογισµούς – 
προβλέψεις για το µέλλον της. 
     → Να κάνει ένα γενικό έλεγχο σε όλες τις διαδικασίες που 
ακολουθεί.  
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☻☺ 
 
 ▪ Ανάλυση της παρούσας κατάστασης. 
    → Ανά περιόδους γίνεται ανάλυση του Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος, αν και η επιχείρηση ασχολείται µε προϊόντα 
πρώτης ανάγκης, οπότε η ζήτηση παραµένει στα ίδια επίπεδα. 
     Σε περιόδους εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα, ονοµαστικές 
εορτές κτλ.) σίγουρα η ζήτηση σε όλα τα προϊόντα  της 
επιχείρησης είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τις καθηµερινές 
ηµέρες καθώς και τα εποχιακά προϊόντα, π.χ. µελοµακάρονα και 
κουραµπιέδες τα Χριστούγεννα και τσουρέκια το Πάσχα 
αποτελούν το κύριο εισόδηµα της επιχείρησης . 
     Ανάλογα µε το δηµογραφικό προφίλ των πελατών 
εφοδιάζεται κατάλληλα και το κάθε κατάστηµα. Για παράδειγµα 
εάν το υποκατάστηµα βρίσκεται σε µια περιοχή όπου µένουν 
περισσότεροι µετανάστες τα είδη δώρων (καλαθάκια, κουτάκια 
µε σοκολάτες) και τα ποτά είναι πιο προσιτά και οικονοµικά. 
Επίσης ένα κατάστηµα που βρίσκεται κοντά σε κάποιο σχολείο 
εφοδιάζεται µε περισσότερα σφολιατοειδή(τυρόπιτες, 
κρουασάν) και σάντουιτς αφού οι µαθητές τα καταναλώνουν 
στα διαλείµµατά τους. 
     Το κλίµα κάθε περιόδου είναι ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει το αγοραστικό κοινό. π.χ. Το καλοκαίρι η ζήτηση για 
παγωτά και παγωτίνια αυξάνεται κατακόρυφα.   
      Η τεχνολογία αποτελεί έναν άλλο παράγοντα που έχει η 
επιχείρηση από κοντά γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει επενδύσεις της τάξεως των 2 εκ. € σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό τόσο στα τµήµατα παραγωγής όσο και στα τµήµατα 
µηχανογράφησης και πληροφόρησης. 
    → Η επιχείρηση βρίσκεται σ’ έναν απ ‘τους δυσκολότερους 
τοµείς της αγοράς, στον τοµέα των τροφίµων. Όσον αφορά 
λοιπόν στην ανάλυση του νοµικού πλαισίου έχει να κάνει µε το 
υγειονοµικό, αφού µε την κατανάλωση των τροφίµων που 
παράγει, επηρεάζεται η υγεία των αγοραστών. Γι’ αυτόν τον 
λόγο το 2002 πιστοποιήθηκε απ’ την εταιρεία TUV HELLAS  
µε ISO και HACCP. Αυτά τα δύο πιστοποιητικά δηλώνουν ότι 
η επιχείρηση πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής, 
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καθαριότητας, ασφάλειας και ποιότητας όλων των 
προϊόντων της(ειδικές φόρµες εργασίας, γάντια, σκουφάκια – 
διαφορετική είσοδος πρώτων υλών και έξοδος ετοίµων 
προϊόντων – πιστοποιηµένες ά ύλες και πάρα πολλά άλλα).        
Μ’ αυτόν τον τρόπο η εταιρεία έχει κερδίσει το αγοραστικό 
κοινό µε αποτέλεσµα, να ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια απ ΄ τον 
ανταγωνισµό στην πόλη των Χανίων. 
     Με το να µπει η εταιρεία στην διαδικασία να πιστοποιηθεί, 
ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τόσο απ’ τους 
εκπροσώπους του υγειονοµικού, όσο και απ’ την ίδια την 
εταιρεία TUV HELLAS οπότε η ποιότητα των προϊόντων της 
παραµένει ιδανική. 
     → Σε ότι αφορά το ανταγωνιστικό περιβάλλον η 
επιχείρηση προσπαθεί να έχει µία σφαιρική άποψη. Η αγορά 
στον τοµέα της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής είναι κορεσµένη 
στην πόλη των Χανίων αφού ο αριθµός των ανταγωνιστών είναι 
πολύ µεγάλος. Σύµφωνα µε τους ισολογισµούς των τελευταίων 
χρόνων ο τζίρος της εταιρείας είναι λίγο παραπάνω από 
διπλάσιος του αµέσως επόµενου ανταγωνιστή της καθώς και τα’ 
άτοµα που απασχολεί είναι πολλά για τα δεδοµένα του νοµού.                                       
Επειδή κατέχουν µικρότερο µερίδιο αγοράς δεν σηµαίνει ότι οι    
ανταγωνιστές της επιχείρησης ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε. περνούν 
απαρατήρητοι. Η κοινωνία των Χανίων είναι µικρή, έτσι 
υπάρχει συνεχής ενηµέρωση µε διάφορους τρόπους ώστε να 
γίνονται γνωστές οι κινήσεις των ανταγωνιστών.   
      → Τελευταίο όσον αφορά την ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης, αφήσαµε το ‘εταιρικό περιβάλλον’ .                        
Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν εφησυχάζουν ποτέ µε τα   
αποτελέσµατα της οποιαδήποτε περιόδου, έστω και αν αυτά 
είναι θετικά, κάθε χρόνο προσπαθούν να γίνουν και καλύτεροι. 
Επενδύουν όσο µπορούν σε εκπαιδευτικά σεµινάρια για το 
προσωπικό τους, τόσο στον διοικητικό τοµέα, όσο και στον 
χρηµατοοικονοµικό και στον τοµέα παραγωγής. Το διοικητικό 
προσωπικό αποτελείται µόνο από πτυχιούχους πανεπιστηµίων, 
οι οποίοι επιλέχτηκαν ανάλογα µε τις γνώσεις τους και την 
εµπειρία τους στον χώρο. 
       Η εταιρεία γενικά ακολουθεί την εξής στρατηγική : 
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   Θέλει να χρησιµοποιεί τις σωστές ποιοτικά ά ύλες, απ’ το 
άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό, µε τον πρέπον µηχανολογικό 
εξοπλισµό ώστε να παράγει τα καλύτερα δυνατά προϊόντα. 
 

☻☺ 
 
      ▪ Πελάτες στόχος. 
 
     Στόχος της επιχείρησης είναι το αγοραστικό της κοινό να 
περιλαµβάνει όλων των ειδών τους πελάτες.  
      Προσπαθεί να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών, από 
τα µικρά παιδιά όπου τους προσφέρει ότι λιχουδιά µπορεί να 
αναζητήσει ένα παιδάκι(γλειφιτζούρια, σοκολάτες, ιδιαίτερες 
γεύσεις παγωτών – τσιχλόφουσκα, smarties κτλ.), µέχρι τους 
ανθρώπους τρίτης ηλικίας, οι οποίοι για λόγους υγείας πρέπει 
να καταναλώνουν γλυκά µε χαµηλά λιπαρά ή παγωτά για 
διαβητικούς. 
      Επίσης υπάρχουν προϊόντα για κάθε τσέπη, µπορείς να βρεις 
για παράδειγµα σοκολατάκια παραγωγής της ίδιας της 
εταιρείας, που ανάλογα µε την χρήση διαφόρων ά υλών είναι 
από πολύ οικονοµικά µέχρι αρκετά ακριβά. 
      Για να κερδίσει τους γευσιγνώστες των καλών και 
ποιοτικών κρασιών και ποτών, η εταιρεία όπως προαναφέρθηκε 
έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην κάβα της, που στην περίοδο 
των εορτών ικανοποιεί κυρίως τον ανδρικό πληθυσµό. 
       

☻☺ 
 
      ▪ Στόχος της εταιρείας. 
 
      Κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο να µεγαλώνει χρόνο µε τον 
χρόνο τον τζίρο της. Έτσι και οι επιχειρηµατίες των 
αρτοζαχαροπλαστείων το Σπιτικό ψάχνουν συνεχώς νέους 
τρόπους να καταφέρουν να φτάσουν ένα σκαλί πιο ψηλά. 
      Βρίσκεται λοιπόν η ιδέα, γίνεται όσο το δυνατόν η καλύτερη 
προσπάθεια και τα αποτελέσµατα της χρήσης δείχνουν εάν 
τελικά άξιζε η όλη κίνηση. 
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☻☺ 
 
       ▪ Προβλήµατα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση. 
 
     → Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση, 
όπως βέβαια και κάθε άλλη επιχείρηση στον τοµέα των 
τροφίµων είναι η χαµηλή χρονική διάρκεια διαθεσιµότητας. 
 
       Τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
και δεν µπορούν να µείνουν στα σηµεία πώλησης για παραπάνω 
από 2 – 3 µέρες, αφού οι φρέσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες δεν 
περιέχουν κάποιο συντηρητικό, µε αποτέλεσµα να ξιδιάζουν και 
να καταστρέφονται.  
   
      Τα προϊόντα άρτου είναι καθηµερινής παραγωγής αφού ο 
καταναλωτής προτιµάει το ‘φρέσκο’ ψωµί και 
αρτοσκευάσµατα. Το πρόβληµα σε αυτήν την περίπτωση είναι  
ότι δεν µπορεί να υπολογιστεί ακριβώς η σωστή παραγωγή µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν απώλειες. 
 
      Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος η εταιρεία έχει 
καταφύγει στην καθηµερινή χρήση δελτίων καταστροφών από 
όλα τα υποκαταστήµατα ξεχωριστά, ώστε να µπορεί ανά 
περιόδους να παράγει τον κατάλληλο αριθµό προϊόντων και να 
καταστρέφονται όσον το δυνατόν λιγότερα. 
 
 
     → Λόγω του µεγάλου αριθµού προσωπικού που 
απασχολείται στην επιχείρηση, δηµιουργείται ένα πρόβληµα 
που δεν το αντιµετωπίζει ο ανταγωνισµός και κυρίως στο τµήµα 
της παραγωγής και στο τµήµα των πωλήσεων λιανικής. 
 
       Το πρόβληµα δεν είναι άλλο απ’ αυτό του µόνιµου 
προσωπικού. Το προσωπικό σ’ αυτά τα τµήµατα αλλάζει 
αρκετά συχνά µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αστάθειες 
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στην παραγωγή και να εκπαιδεύονται συνεχώς, µε µεγάλη 
χρονική σπατάλη, καινούργιες πωλήτριες. 
 

☻☺ 
 
      ▪ Τακτικές Marketing. 
 
      → Οι επιχειρηµατίες έχουν σκεφτεί διάφορους τρόπους για 
να προµοτάρουν, να λανσάρουν τα προϊόντα τους. 
       Για παράδειγµα οι νοικοκυρές οι οποίες έχουν στα 
καθηµερινά τους έξοδα την αγορά του ψωµιού για το σπίτι, 
έχουν να επιλέξουν από µία γκάµα διαφόρων προϊόντων( κέικ, 
σοκολάτες, γλυκά κιλού κτλ.) τα οποία είναι κατάλληλα 
τοποθετηµένα για να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον την ώρα 
που ψωνίζουν το ψωµάκι τους . 
       Οι καταναλωτές όσο περνάει ο καιρός γίνονται ολοένα και 
πιο απαιτητικοί και πιο προσεκτικοί σε ότι αφορά την υγεία 
τους, γι’ αυτό τονίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η 
φυσική ή ακόµα και βιολογική προέλευση των πρώτων υλών 
που παράγονται τα αγαθά της εταιρείας. Για παράδειγµα 
τονίζεται ότι το παγωτό είναι φτιαγµένο από φρέσκο γάλα. 
       ∆ηµιουργούνται νέα προϊόντα, όπως για παράδειγµα 
παγωτά και γλυκά πλούσια σε πρωτεϊνικά συστατικά για να 
κερδίσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών που ασχολούνται 
µε τα σπορ και χρειάζονται νέες πηγές ενέργειας. 
       Η διαφήµιση είναι µία άλλη τακτική που χρησιµοποιείται 
απ’ τους επιχειρηµατίες. 
       Απ’ τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης έχει         
χρησιµοποιηθεί       το σλόγκαν ‘ΣΠΙΤΙΚΟ, ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ’ Το οποίο ακούγεται πολύ ευχάριστα και ο κόσµος 
το έχει συνδυάσει µε την εταιρεία. 
       Ανά καιρούς µπαίνουν διαφηµίσεις στα λεωφορεία και στα 
ταξί σε µορφή βινυλίων, κι’ έχουν δηµιουργηθεί αρκετά 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτάκια για τους τοπικούς 
σταθµούς και τα κανάλια.  
       Επίσης η εταιρεία συµβάλλει ως χορηγός στην τοπική 
οµάδα του πόλο του Ναυτικού οµίλου Χανίων, σε µία γυναικεία 
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οµάδα βόλεϊ και σε µία ποδοσφαιρική οµάδα, καθώς 
συνεισφέρει όπως µπορεί στα γεγονότα του πολιτιστικού 
καλοκαιριού της πόλης, µε την αντίστοιχη διαφήµιση βέβαια. 
       Τελευταία επινόηση της εταιρείας ήταν να γυρίσει ένα 
εικοσάλεπτο βίντεο απ’ τα τµήµατα παραγωγής και να το 
παρουσιάζει σε τηλεοράσεις στα υποκαταστήµατά της, για να 
γνωρίζει ο καταναλωτής πώς ακριβώς παράγεται το προϊόν που 
έχει στην διάθεσή του. 
 
 

☻☺ 
 

      ▪ Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση επιχειρηµατικών πόρων. 
Ε.R.P 

Enterprise  Resource  Planning 
 

 
      Στην επιχείρηση ‘το ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε.’ χρησιµοποιείται ένα 
σύστηµα E.R.P., ή αλλιώς ένα σύστηµα σχεδιασµού και 
διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων. Το πρόγραµµα είναι 
προϊόν της εταιρείας Altec και το µοντέλο του είναι το XLine. 
Tι ακριβώς είναι αυτό το σύστηµα E.R.P. : 
 
 Ορισµός : Είναι ένα λογισµικό το οποίο ‘ενοποιεί’ όλα τα 
τµήµατα και τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης σ’ ένα 
ενιαίο και µοναδικό  περιβάλλον (βάση δεδοµένων), το οποίο 
µπορεί να εξυπηρετεί όλες τις απαιτήσεις της. 
      ∆ηλαδή συνδυάζει όλες τις πληροφορίες της επιχείρησης 
(ενδογενείς και εξωγενείς) σ’ ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο 
λογισµικό, το οποίο βασίζεται και λειτουργεί σε µία ενιαία βάση 
δεδοµένων έτσι ώστε όλα τα τµήµατα να έχουν εύκολα την 
πληροφόρηση που τους αφορά. Και όλα αυτά on-line και σε 
real-time.  
       Το ERP είναι η αρχή µιας συνεχούς αλλαγής στην 
επιχείρηση και ένας νέος τρόπος εργασίας και νοοτροπίας 
διοίκησης. 
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    ▪ Λειτουργεί µε : 
 
     → Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (relational databases). 
 
     → Σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού. 
 
     → Χρήση εργαλείων λογισµικού (Case tools). 
 
     → Αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή (client – server). 
 
     → Ανοικτή αρχιτεκτονική συστηµάτων για εύκολη 
επικοινωνία. 
 
     ▪ Πλεονεκτήµατα που προσφέρει : 
 
     → Ευελιξία προσαρµογής οργανωτικών δοµών της 
επιχείρησης. 
 
     → ∆έχεται πλατφόρµες διαφορετικού πληροφοριακού 
εξοπλισµού. 
 
     → Εµπεριέχει δοκιµασµένες διεθνείς πρακτικές και 
διαδικασίες. 
 
     → Παρέχει πληροφορίες σε επίπεδο επιχειρηµατικό, εθνικό, 
υπερεθνικό. 
 
     → Μπορεί να καταργήσει την γραφειοκρατία. 
 
     → Παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την 
ολοκλήρωση εργασιών (π.χ. του κύκλου ‘ εντολή αγοράς – 
υλοποίηση εντολής – καταχώρηση τιµολογίου – πληρωµή 
τµήµατος’). 
 
      → Παρέχει την πληροφόρηση που ζητάει το κάθε τµήµα 
της επιχείρησης. 
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     → Εξυπηρετεί γρηγορότερα τους πελάτες και µειώνει 
σηµαντικά τα λάθη. 
 
     → Αναβαθµίζει την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών σε 
δυναµική υπηρεσία της εταιρείας. 
 
     → Εξυπηρετεί αποτελεσµατικότερα τους προµηθευτές και 
µειώνει σηµαντικά τα λάθη. 
 
     Έστω για παράδειγµα ότι ένας πελάτης χονδρικής παίρνει 
τηλέφωνο στο γραφείο κίνησης και παραγγέλνει 20 κιλά 
εκλεράκια. 
      Η κοπέλα στο γραφείο κίνησης µπαίνει στο σύστηµα ERP 
της επιχείρησης και βλέπει αυτόµατα εάν υπάρχουν ως έτοιµα 
προϊόντα στην συντήρηση του εργαστηρίου τα 20 κιλά 
εκλεράκια. 
      Εάν υπάρχουν ενηµερώνει τον αποθηκάριο για την 
παραγγελία, και αφαιρεί απ’ το σύστηµα το ζητούµενο προϊόν, 
το διαγράφει σαν να µην υπάρχει πια στην αποθήκη. 
      Ενηµερώνεται άµεσα η αποθήκη πρώτων υλών απ’ το 
σύστηµα χωρίς την επέµβαση ανθρώπου ότι 20 κιλά εκλεράκια 
δεν υπάρχουν πια στην αποθήκη και ότι υλικό είναι απαραίτητο 
για την παρασκευή τους (κρέµες, βούτυρα, ζάχαρες, αυγά, 
αλεύρι κτλ.) δίνεται για παραγγελία στον υπεύθυνο προµηθειών, 
και αυτός ενηµερώνει τους κατάλληλους προµηθευτές. 
     Ενηµερώνεται επίσης ηλεκτρονικά ο υπεύθυνος παραγωγής 
που αναλόγως βάζει στο πρόγραµµα την παραγωγή των γλυκών 
που πουλήθηκαν. 
     Έτσι δεν ξεµένει ποτέ η αποθήκη τόσο των πρώτων υλών 
όσο και των ετοίµων προϊόντων απ’ το απαραίτητο απόθεµα. 
         
 
     ▪ Το ERP επιβάλλει : 
 
     → Αλλαγή της νοοτροπίας των εργαζοµένων. 
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     → Του τρόπου εργασίας των εργαζοµένων (επώδυνη 
διαδικασία). 
 
     → Την τροποποίηση των διαδικασιών. 
 
     → Την αποκέντρωση της διοίκησης. 
 

Εάν δεν επιτύχουµε τους στόχους αυτούς, τότε θα 
επιδεινωθεί η επίδοση της επιχείρησης. 

 
     ▪ Αναµενόµενα Οφέλη : 
 
     → Ευκολία χρήσης. 
 
     → Έτοιµες λύσεις για την πλειοψηφία των προβληµάτων. 
 
     → Ελάχιστη παραµετροποίηση. 
 
     → Ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών. 
     → Απόσβεση επένδυσης πιο γρήγορα από το κόστος 
ανάπτυξης δικού της λογισµικού. 
 
     → Εξάλειψη της εξάρτησης από ‘κάποιους’ ανθρώπους. 
 
     → Ανάθεση εργασίας στον τελικό χρήστη. 
 
     → ∆ιανοµή της πληροφορίας σε όλη την  επιχείρηση. 
 
     → Επικοινωνία on- line µε πελάτες και προµηθευτές. 
 
     → Αυτόµατη προσαρµογή στην νέα τεχνολογία. 
 
     → Μείωση έµµεσου κόστους. 
 
     → Αύξηση κερδοφορίας. 
   
     → Μείωση πολυπλοκότητας. 
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     → Αύξηση ευελιξίας και προσαρµογής στις συνθήκες της 
αγοράς. 
 
     → Υποδοµή για µελλοντική ανάπτυξη. 
 
     → Αποφάσεις µε βάση τεκµηριωµένα στοιχεία. 
 
     → Ανάπτυξη ενιαίας κουλτούρας σε όλη την επιχείρηση. 
    
     → Σαφής καταµερισµός αρµοδιοτήτων.  

 
   Το σύστηµα ERP έχει βοηθήσει πραγµατικά την επιχείρηση, 
αν και το κόστος απόκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης 
είναι αρκετά επώδυνο.  
 
     ▪ Τα κρυφά κόστη του ERP : 
      
     → Εκπαίδευση. 
 
    ♪ Πρέπει να προϋπολογιστούν οι εκπαιδευτικές ώρες στην 
κατανόηση και χρήση του λογισµικού και αυτό να 
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
    ♪ Επιβράδυνση του ρυθµού εργασίας λόγω αλλαγής της 
νοοτροπίας και του νέου τρόπου εργασίας των εργαζοµένων. 
    ♪ ∆ιπλασιασµός ή τριπλασιασµός του αρχικού κόστους 
εκπαίδευσης. 
 
→ Ενοποίηση/ ενσωµάτωση εταιρικών εφαρµογών –έλεγχοι. 

 
    ♪ ∆ηµιουργία και έλεγχος των απαραίτητων γεφυρών για την 
αµφίδροµη επικοινωνία των εταιρικών εφαρµογών στο ERP. 
    ♪ Αγορά µικροπρογραµµάτων από τον προµηθευτή του ERP. 
 
     → Customization / Παραµετροποίηση. 
 
    ♪ Περιφερειακές προσθήκες λογισµικού στο ERP. 



 35

    ♪ Βασικές παραµετροποιήσεις στον πυρήνα του ERP, µετά 
από απαίτηση της επιχείρησης. 
    ♪ Αναθεώρηση/ αξιολόγηση του ERP µετά από έξι µήνες 
λειτουργίας. 
    ♪ ∆υνατότητες του ERP στην πράξη. 
 
     → Μετατροπή / Ανάλυση δεδοµένων. 
    
    ♪ Τα στοιχεία του παλαιού συστήµατος απαιτούν 
ξεκαθάρισµα και προγράµµατα µεταφοράς στο ERP. 
 
     → Σύµβουλοι. 
 
    ♪ Σχέδια εµπλοκής / απεµπλοκής των συµβούλων. 
    ♪ Εκµετάλλευση των και υψηλά κόστη συµβούλων. 
 
     → Ανθρώπινο δυναµικό. 
 
    ♪ Προσέλκυση έµπειρου προσωπικού στο ERP, από άλλες 
επιχειρήσεις. 
    ♪ Κίνητρα αφοµοίωσης του ERP. 
    ♪ Αντικατάσταση και εκπαίδευση νέων εργαζοµένων. 
    ♪ Πρόβλεψη αντικατάστασης στον προϋπολογισµό. 
 
     → ∆ιατήρηση της οµάδας υλοποίησης. 
 
    ♪ ∆ιατήρηση της οµάδας εργασίας τουλάχιστον 1 χρόνο µετά 
την εγκατάσταση. 
    ♪ Εξειδικευµένοι σε πολλές περιοχές της επιχείρησης, ακόµα 
και από τους υπαλλήλους που εργάζονται στις ίδιες περιοχές πχ. 
Πωλητές, άνθρωποι της παραγωγής κτλ. 
    ♪ Έµπειροι στην ανάλυση στοιχείων και αναφορών του ERP. 
 
     → Πτώση απόδοσης µετά το ERP. 
 
    ♪ Αναµένοντας το ROI (Return Of Investment). 
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    ♪ Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα δεν έρχονται αµέσως µετά 
την εγκατάσταση , απαιτείται χρόνος. 
    ♪ Πανικός λόγω αλλαγής του τρόπου εργασίας των 
εργαζοµένων. 
 

☻☺ 
 
     ▪ Κοστολόγηση και Προϋπολογισµοί. 
 
     → Όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση έτσι και στην Σπιτικό 
Α.Ε. η βασική αποστολή της Λογιστικής είναι η παροχή 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σε σχέση µε την οικονοµική 
µονάδα, χρήσιµων για την λήψη αποφάσεων. Οι λογιστικές 
πληροφορίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση της εταιρείας για 
τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της. 
 
      Η Λογιστική χωρίζεται σε 2 βασικούς κλάδους. Οι κλάδοι 
αυτοί είναι η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και η 
∆ιοικητική Λογιστική. 
 
      Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ασχολείται κυρίως µε 
την πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων που βρίσκονται 
εκτός της επιχείρησης, όπως είναι το κράτος, οι επενδυτές, οι 
τράπεζες, οι πιστωτές κτλ. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται σε 
πολύ µεγάλο ποσοστό µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 
τέλους χρήσης. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
τρίτων, οι επιχειρήσεις υπολογίζουν και δηµοσιεύουν τα 
χρηµατοοικονοµικά τους στοιχεία, όπως το κόστος των 
αποθεµάτων και το κέρδος τους, µε βάση τις γενικά 
παραδεκτές αρχές της λογιστικής και τα λογιστικά πρότυπα, 
εθνικά ή και διεθνή. Με την χρηµατοοικονοµική λογιστική 
ασχολούνται τόσο ο εσωτερικός λογιστής της επιχείρησης όσο 
και το εξωτερικό λογιστικό γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, κοντά σε όλες τις υπηρεσίες (εφορία, ΙΚΑ, ΟΑΕ∆, 
τράπεζες κτλ.) 
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      Η ∆ιοικητική Λογιστική ασχολείται µε την εσωτερική 
πληροφόρηση της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της σε σχέση : 
 
    ♪ Με την ανάλυση του κόστους λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
 
    ♪ Με τον προγραµµατισµό της δράσης της επιχείρησης. 
 
    ♪ Με τον έλεγχο της υλοποίησης του προγραµµατισµού 
αυτού. 
 
    ♪ Με την αξιολόγηση της απόδοσης ατόµων και 
δραστηριοτήτων.  
 
     Με την ∆ιοικητική Λογιστική ασχολείται κυρίως ο 
∆ιευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, ο ένας δηλαδή απ’ τους 2 
συνεταίρους της επιχείρησης και η γυναίκα του που είναι µέλος 
του διοικητικού συµβουλίου. 
 
     Το αντικείµενο της ανάλυσης του κόστους λειτουργίας της 
επιχείρησης (π.χ. κόστος παραγωγής, κόστος πωλήσεων, 
κόστος διοίκησης, κτλ.) είναι τόσο βασικό και κεντρικό στα 
πλαίσια της  διοικητικής λογιστικής που έχει δηµιουργηθεί ένας 
ξεχωριστός κλάδος της η λογιστική κόστους, η οποία αφορά 
κυρίως στις µεθόδους και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για 
τον υπολογισµό του κόστους ενός έργου, µιας διαδικασίας ή 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, δηλαδή προϊόντος ή υπηρεσίας 
της επιχείρησης. 
 
      Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών 
που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να 
καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες, έτσι 
ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των υπηρεσιών, των 
διαδικασιών, κτλ. της επιχείρησης.  
 
      Η επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα κοστολογικό σύστηµα 
κατάλληλο για την ικανοποίηση των στόχων της, διαθέτοντας 



 38

έτσι ένα χρήσιµο αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την λήψη 
επιχειρηµατικών αποφάσεων, την µέτρηση της τµηµατικής 
απόδοσης της, την τιµολόγηση των προϊόντων της, την 
κατανόηση των γενεσιουργών αιτίων του κόστους της και 
τέλος, ένα εργαλείο χάραξης στρατηγικής και αντιµετώπισης 
των προκλήσεων του ανταγωνισµού. Έχει αναπτύξει δηλαδή 
ένα σύστηµα µέσω του οποίου υλοποιείται η διαδικασία της 
κοστολόγησης. 
 
    Κόστος είναι η αξία των οικονοµικών µέσων που 
χρησιµοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες , τα 
οποία έχουν άµεσο ή µελλοντικό όφελος για την επιχείρηση. Το 
κόστος µετράται σε νοµισµατικές µονάδες. 
 
      Η συµπεριφορά της διαχείρισης του κόστους απέναντι στο 
κόστος είναι ότι δεν δέχεται ότι απλώς συµβαίνει. Το κόστος 
είναι αποτέλεσµα δραστηριοτήτων. Η πρόκληση που έχουν να 
αντιµετωπίσουν τα στελέχη είναι να προσδιορίσουν τις 
δραστηριότητες αυτές, να υπολογίσουν τη σχέση που υπάρχει 
µεταξύ του κόστους και των αιτιών που το προκαλούν, και 
τέλος να διοικήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες µε σκοπό να 
µειώσουν το κόστος. 
 
     Συνιστώσες του κόστους παραγωγής : 
 
    ♪ οι αναλωθείσες πρώτες ύλες. 
 
    ♪ η αµοιβή των άµεσων εργατικών. 
 
    ♪ το ειδικό βιοµηχανικό κόστος, και 
 
    ♪ το γενικό βιοµηχανικό κόστος. 
      
    Η κατηγοριοποίηση µε βάση τις συνιστώσες του κόστους 
παραγωγής παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε την µέτρηση 
του οικονοµικού αποτελέσµατος µιας περιόδου καθώς και τον 
καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής. 
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     Για παράδειγµα για να κοστολογηθεί η παραγωγή 200 κιλών 
παγωτού µε γεύση φράουλα, έχουµε : 
 
     ♪ Κοστολογούνται οι πρώτες ύλες που χρειάστηκαν, το 
φρέσκο γάλα, η κρέµα γάλακτος, οι κρόκοι αυγών, οι φράουλες 
που χρησιµοποιήθηκαν κτλ. 
 
     ♪ Έπειτα κοστολογείται η αµοιβή των ατόµων που 
χρειάστηκαν για την συγκεκριµένη παραγωγή. Συνήθως για την 
παραγωγή παγωτού χρειάζονται 3 άτοµα επί 2 ηµεροµίσθια 
αφού το παγωτό χρειάζεται µία µέρα παστερίωσης / 
οµογενοποίησης και παραµένει στα σιλό του παγωτού. 
     Η διαδικασία για τους εργάτες είναι η εξής : τοποθετούνται 
στον παστεριωτή όλες οι απαραίτητες πρώτες ύλες και µετά τον 
πρώτο λόγο τον έχουν τα υπερσύγχρονα µηχανήµατα που 
αποτελούν επένδυση των τελευταίων 3 µηνών. 
     Έπειτα ένα άτοµο γεµίζει τα σκεύη του παγωτού, ένα τα 
σφραγίζει και τοποθετεί την ετικέτα πληροφοριών και το τρίτο 
τα µεταφέρει στην κατάψυξη ταχείας ψύξεως. 
 
     ♪ Το ειδικό βιοµηχανικό κόστος περιλαµβάνει τις δαπάνες 
των µηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για το παγωτό, 
δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό           
, τα απορρυπαντικά  για την καθαριότητα µετά την χρήση τους 
κτλ. 
 
     ♪ Τέλος στο γενικό βιοµηχανικό κόστος περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες οι οποίες δεν γίνονται συγκεκριµένα για την 
παραγωγή του παγωτού. Όπως τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι 
αποσβέσεις κτλ. Καθώς και τα γενικά έξοδα διοίκησης( οι 
µισθοί των λογιστών, του υπεύθυνου παραγωγής, ο φωτισµός 
και η θέρµανση των κεντρικών γραφείων κτλ.), τα γενικά έξοδα 
Πωλήσεων ή ∆ιάθεσης (η διαφήµιση, οι προµήθειες των 
πωλητών, τα έξοδα αποθήκευσης των ετοίµων, τα µεταφορικά, 
κτλ.), τα γενικά έξοδα χρηµατοδότησης, δηλαδή αυτά που 
καταβάλλονται για την δανειοδότηση της. 
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    Αθροίζουµε τα αποτελέσµατα των 4 συνιστωσών και 
βρίσκουµε πόσο µας κοστίζουν τα 200 κιλά και αν 
διαιρέσουµε το σύνολο µε το 200 θα έχουµε το κόστος ενός 
κιλού παγωτού µε γεύση φράουλα. 
 
     → Προϋπολογισµοί.   
 
    Η λήψη των αποφάσεων αποτελεί µια διαδικασία η οποία 
εµπλέκει και άπτεται πολλών λειτουργιών και τµηµάτων  εντός 
της επιχείρησης. Βασική αποστολή της διοίκησης είναι να 
συντονίζει τις αλληλοσχετιζόµενες διαδικασίες που 
πραγµατοποιούνται στην επιχείρηση προκειµένου να 
εξασφαλίζεται αφενός η σύµπνοια µε τους συνολικούς 
επιχειρησιακούς στόχους και αφετέρου να αποφεύγεται η 
πιθανότητα µη βελτιστοποίησης των επιµέρους τµηµάτων των 
επιχειρηµατικών µονάδων. 
     
    Το εργαλείο που διαθέτει η διοίκηση για τον συντονισµό 
όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι οι 
προϋπολογισµοί (budgets) που αποτελούν αναλυτικά και 
συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά σχέδια δράσης που αφορούν 
ορισµένες χρονικές περιόδους και άπτονται τόσο επιµέρους 
τµηµάτων όσο και του συνόλου της επιχείρησης. 
 
    Ο προϋπολογισµός είναι η ποσοτική έκφραση των στόχων 
της διοίκησης και το µέσο για την παρακολούθηση της προόδου 
πραγµατοποίησης των στόχων αυτών. Τα στελέχη αναπτύσσουν 
προϋπολογισµούς για τις επιµέρους επιχειρηµατικές µονάδες 
των οποίων προΐστανται.  
 
    ▪ Στατικοί προϋπολογισµοί 
 
   Οι στατικοί προϋπολογισµοί (static budgets) αφορούν ένα 
συγκεκριµένο επίπεδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, 
αναφέρονται δηλαδή σε ένα συγκεκριµένο ύψος πωλήσεων, ένα 
ορισµένο όγκο παραγωγής, ένα προκαθορισµένο επίπεδο ωρών 
άµεσης εργασίας, κ.λπ. Κατά την κατάρτιση ενός στατικού 
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προϋπολογισµού όλα τα προϋπολογισθέντα ποσά, αφενός για 
κάθε κατηγορία δαπάνης και αφετέρου για ολόκληρα τµήµατα 
της επιχείρησης, υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη το 
συγκεκριµένο επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο αναφέρεται ο 
προϋπολογισµός αυτός. 
 
    Στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατο οι προβλέψεις και οι 
προϋπολογισµοί αναφορικά µε το επίπεδο δραστηριότητας να 
συµπέσουν µε τα πραγµατικά µεγέθη. Τι γίνεται λοιπόν εάν 
απολογιστικά η επιχείρηση επιτύχει µεγαλύτερο ή χαµηλότερο 
επίπεδο δραστηριότητας; Είναι αρκετή σε τέτοιες περιπτώσεις η 
αντιπαραβολή των προϋπολογιστικών ποσών του στατικού 
προϋπολογισµού και των πραγµατοποιηθέντων ποσών για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την 
αποτελεσµατικότητα στην διαχείριση; 
 
     Μία από τις βασικές λειτουργίες του προϋπολογισµού είναι ο 
έλεγχος, η σύγκριση δηλαδή των προϋπολογισµένων µε τα 
πραγµατοποιηθέντα ποσά και η ερµηνεία των αποκλίσεων για 
την εξαγωγή συµπερασµάτων και την λήψη διορθωτικών 
ενεργειών. Η σύγκριση των προϋπολογιστικών ποσών ενός 
στατικού προϋπολογισµού και των πραγµατοποιηθέντων ποσών 
που αφορούν διαφορετικό επίπεδο δραστηριότητας δεν παρέχει 
χρήσιµες πληροφορίες στα στελέχη και την διοίκηση. Ο λόγος 
είναι ότι πολλές δαπάνες εξαρτώνται από το επίπεδο 
δραστηριότητας και µεταβάλλονται, άλλοτε γραµµικά άλλοτε 
µη γραµµικά, σε σχέση µε αυτό. 
 
    Για παράδειγµα το κόστος των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, το ύψος των αµοιβών της 
άµεσης εργασίας καθώς και το κόστος των λοιπών µεταβλητών 
δαπανών παραγωγής διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ύψος της 
παραγωγής. Εποµένως, η σύγκριση του κόστους των πρώτων 
υλών, της άµεσης εργασίας και των λοιπών µεταβλητών εξόδων 
για πραγµατική παραγωγή 8.000 µονάδων προϊόντος δεν µπορεί 
να συγκριθεί µε το προϋπολογισθέν κόστος ενός στατικού 
προϋπολογισµού που έχει αναπτυχθεί µε βάση 
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προϋπολογισµένο όγκο παραγωγής 10.000 µονάδων. 
Αντίστοιχα, διάφορα έξοδα πωλήσεων, όπως είναι οι 
προµήθειες που λαµβάνουν οι πωλητές επί πλέον του µισθού 
τους, µεταβάλλονται ανάλογα µε το ύψος των πωλήσεων. Μόνο 
τα σταθερά κόστη (fixed costs) παραγωγής, πωλήσεων και 
διοίκησης που θεωρούνται κόστη περιόδου παραµένουν 
αµετάβλητα για ένα σχετικό εύρος δραστηριότητας (relevant 
range of activity).  
 
     Η παραπάνω ανάλυση, δηλαδή η διάκριση του κόστους σε 
µεταβλητό, το οποίο επηρεάζεται από το επίπεδο 
δραστηριότητας και σε σταθερό το οποίο παραµένει 
αµετάβλητο, µπορεί να εφαρµοστεί εκτός από την λειτουργία 
της παραγωγής και στις λειτουργίες των πωλήσεων, της 
διανοµής, της διοίκησης κλπ. 
 
    ▪ Ελαστικοί προϋπολογισµοί 
 
     Το παραπάνω πρόβληµα που υπάρχει στις περιπτώσεις των 
στατικών προϋπολογισµών καλύπτεται από τους ελαστικούς ή 
ευέλικτους προϋπολογισµούς (flexible budgets). Ελαστικός 
είναι ο προϋπολογισµός που αναφέρεται σε διαφορετικά 
επίπεδα δραστηριότητας. Οι ελαστικοί προϋπολογισµοί 
αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη δύο βασικές παραµέτρους: 
α) τα µεταβλητά κόστη τα οποία µεταβάλλονται ανάλογα µε 
κάποιο µέγεθος που θεωρείται η αιτία µεταβολής τους, για 
παράδειγµα το ύψος των πωλήσεων, οι ώρες άµεσης εργασίας, 
οι ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων, κλπ.  
β) τα σταθερά κόστη τα οποία παραµένουν αµετάβλητα στο 
πλαίσιο ενός προκαθορισµένου εύρους δραστηριότητας. 
 
    Για τα µεταβλητά κόστη αναπτύσσεται ο αλγόριθµος του 
προϋπολογισµού (budget formula) για κάθε κατηγορία 
δαπανών, ο οποίος περιγράφει τη σχέση µεταξύ της δαπάνης και 
του επιπέδου δραστηριότητας. Για τα σταθερά κόστη δεν 
αναπτύσσεται αλγόριθµος εφόσον τα σταθερά κόστη εξ’ 
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ορισµού δεν µεταβάλλονται σε σχέση µε το επίπεδο 
δραστηριότητας. 
 
    Συνοπτικά οι ελαστικοί προϋπολογισµοί χρησιµοποιούνται 
για δύο βασικούς σκοπούς: 
 
     α) Επιτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για την 
διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας προκειµένου να διαγνωστεί 
το εύρος στο οποίο θα κυµανθεί το αποτέλεσµα µιας 
µελλοντικής δραστηριότητας. 
 
     β) Επιτρέπουν την αποτελεσµατική σύγκριση µε τα 
πραγµατικά ποσά (απολογισµός) προκειµένου να υπολογισθούν 
αποκλίσεις. Ειδικότερα, επιτρέπουν να διαγνωσθεί πόσο 
διαφέρει ο απολογισµός σε σχέση µε το τι θα έπρεπε να 
επιτευχθεί ( αποτέλεσµα, κόστος, έσοδα) µε βάση το 
πραγµατικό επίπεδο δραστηριότητας λαµβάνοντας υπόψη τους 
προϋπολογιστικούς στόχους (budget formula). 
 
    Με τους προϋπολογισµούς η επιχείρηση γνωρίζει που 
βαδίζει, σε ποιους τοµείς υστερεί και πρέπει να δώσει 
µεγαλύτερη προσοχή και σε ποιους υπερτερεί και πρέπει να 
τους διατηρήσει ως έχουν. Είναι άλλο ένα σηµαντικό εργαλείο 
για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης. 
 
    ▪ Έλεγχος του προσωπικού.  
 
     Ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που βοηθάει την 
επιχείρηση να προχωράει µπροστά και να έχει συνεχώς µια 
ανοδική πορεία, είναι η σωστή διαχείριση και ο έλεγχος του 
προσωπικού της. 
 
    → Στα υποκαταστήµατα: 
 
     Οι πωλήτριες των υποκαταστηµάτων που είναι από 4-6 σε 
κάθε υποκατάστηµα, επιλέγονται σύµφωνα µε το βιογραφικό 
τους και µετά από εργασία µιας τουλάχιστον εβδοµάδας δίπλα 
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στην υπεύθυνη όλου του προσωπικού που είναι και µέλος του 
διοικητικού προσωπικού. Μετά την επιλογή εκπαιδεύεται για 2-
3 µήνες υπό την επίβλεψη της υπεύθυνης του υποκαταστήµατος 
όπου θα εργαστεί. 
     Η ενδυµασία και ο τρόπος συµπεριφοράς σε συνδυασµό 
µε την ικανότητα της κάθε πωλήτριας πάνω στην δουλεία 
αποτελούν το τρίπτυχο της επιτυχίας στην πώληση των 
προϊόντων της επιχείρησης. 
     Η κάθε πωλήτρια υποχρεούται: 
   ♪ Να είναι καθαρή. 
   ♪ Να έχει πιασµένα τα µαλλιά της κότσο προς τα πίσω. 
   ♪ Να φοράει την ενδυµασία της επιχείρησης που αποτελείται 
από πουκάµισο ή µπλούζα µε την φίρµα της επιχείρησης, 
ολόσωµη ποδιά µε την φίρµα της επιχείρησης και τζόκεϊ µε την 
φίρµα της επιχείρησης. 
   ♪ Σε κάθε συναλλαγή µε τον πελάτη να φοράει γάντια µιας 
χρήσεως. 
   ♪ Να είναι ευγενική, να χαµογελάει (ο πελάτης έχει πάντα 
δίκιο). 
   ♪ Να έχει τον χώρο όπου εργάζεται πάντα καθαρό και τα 
προϊόντα σωστά τοποθετηµένα στους χώρους όπου της έχουν 
υποδειχθεί.  
 
    Για να ελέγχονται οι πωλήτριες σε κάθε κατάστηµα υπάρχουν 
κλειστά κυκλώµατα µε κάµερες σωστά τοποθετηµένες ώστε να 
ελέγχεται η κάθε κίνηση τους εις γνώση τους. Οι επισκέψεις 
των ιδιοκτητών στα καταστήµατα είναι πολύ συχνές καθώς και 
η πληρωµή ξένων προσώπων εκτός επιχείρησης από τους 
ιδιοκτήτες που ψωνίζουν από το κατάστηµα µε σκοπό να δουν 
καθαρά την συµπεριφορά των πωλητριών, εάν κόβουν 
αποδείξεις και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
    → Στο εργοστάσιο: 
 
    Οι εργαζόµενοι του εργοστασίου που είναι γύρω στους 40 
ελέγχονται πιο εύκολα αφού στο ίδιο κτίριο βρίσκονται και τα 
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κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και πάντα υπάρχει κάποιο 
από τα διοικητικά στελέχη από πάνω τους. 
    Με την είσοδό τους στο εργοστάσιο χτυπάνε την κάρτα τους 
όπου αναγράφει την ώρα εισόδου τους και µε την έξοδο τους  
την ξαναχτυπάνε γνωρίζοντας την ώρα εξόδου τους. 
    Αυτό είναι καλό τόσο για τους επιχειρηµατίες που γνωρίζουν 
εάν πληρούν το πρόγραµµα τους οι εργαζόµενοι, όσο και για 
τους εργαζόµενους αφού εάν δουλέψουν παραπάνω φαίνεται 
στην κάρτα και πληρώνονται υπερωρίες. 
    Λόγω της πιστοποίησης που αναφέραµε παραπάνω όλοι οι 
εργαζόµενοι υποχρεούνται να φοράνε άσπρη στολή, άσπρη 
ποδιά, σκούφο ζαχαροπλαστικής και γάντια. Επίσης ο καθένας 
πρέπει να έχει τον πάγκο του και τον χώρο του καθαρό και τις ά 
ύλες που χρησιµοποιεί τοποθετηµένες στα κατάλληλα σηµεία 
(αποθηκευτικούς χώρους, ψυγεία, καταψύξεις). 
     Αυτά τα θέµατα τα ελέγχει ο υπεύθυνος ποιότητας που 
απασχολείται όλη την ηµέρα σε µικροβιολογικούς ελέγχους, 
ελέγχους θερµοκρασίας των προϊόντων και των ά υλών (µε 
ειδικά όργανα και θερµόµετρα), και χρήση των κατάλληλων 
απορρυπαντικών και καθαριστικών αφού όπως προείπαµε ο 
τοµέας των τροφίµων είναι πολύ ευαίσθητος. 
    Για την απόδοση των εργαζοµένων του εργοστασίου εκφέρει 
γνώµη ο υπεύθυνος παραγωγής. Αυτός ευθύνεται εάν τα 
προϊόντα παραχθούν σωστά, στα πρότυπα της επιχείρησης και 
µέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν δοθεί απ’την διεύθυνση, 
οπότε αυτός µπορεί να γνωρίζει και ποιος κάνει σωστά την 
δουλεία του µέσα στο εργοστάσιο. Όποιος εργαζόµενος δείχνει 
µεγαλύτερο ζήλο και ενδιαφέρον για την επιχείρηση σίγουρα 
ανταµείβεται είτε µε κάποια αύξηση, είτε µε κάποιο bonus, είτε 
µε το να τον στείλουν οι επιχειρηµατίες σε κάποιο σεµινάριο 
κερδίζοντας extra γνώσεις σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. 
(π.χ. σεµινάριο στην Ελβετία για την σοκολατοποιία.)  
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    ▪ Το µέλλον της επιχείρησης. 
 
     Η επιχείρηση ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε. είναι µια υγιής επιχείρηση, οι 
ιδιοκτήτες µε αργά και σταθερά βήµατα έχουν καταφέρει να 
φτάσουν σε πολύ καλά επίπεδα ποιότητας, τεχνογνωσίας, 
µηχανογράφησης και εκπαίδευσης. Με βασικό στόχο την 
ικανοποίηση των πελατών οικονοµικά και ποιοτικά προχωράει 
µπροστά. 
 
     Κάποιες µελλοντικές κινήσεις και επενδύσεις της 
επιχείρησης είναι οι εξής: 
    -Έχει γίνει ήδη η πρώτη κίνηση για την εισαγωγή ενός νέου 
προϊόντος, αυτό του καφέ, σε κάποια απ’τα καταστήµατα ‘το 
ΣΠΙΤΙΚΟ’. Όλων των ειδών οι καφέδες µιας ξεχωριστής 
ποικιλίας θα σερβίρονται και θα δίνονται σε πακέτο, σε 
συνδυασµό µε όλα τα άλλα προϊόντα της επιχείρησης. 
     -Μέσα στην πενταετία ο χώρος του εργοστασίου πρέπει 
τουλάχιστον να διπλασιαστεί γιατί µε το να αυξάνεται συνεχώς 
η ζήτηση, πρέπει να αυξηθεί και η παραγωγή, άρα θα προστεθεί 
και νέος µηχανολογικός εξοπλισµός. 
     -Οι ιδιοκτήτες κάνουν σκέψεις για ένα ίσως και δύο νέα 
καταστήµατα  µέσα στην πόλη των Χανίων και ίσως στο µέλλον 
περάσουν και τα σύνορα του νοµού αλλά προς το παρόν 
υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.  
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    ▪ Παραπάνω είναι ο τελευταίος δηµοσιευµένος ισολογισµός. 
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    ▪ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 
     → MANATZMENT,∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ. 
     → ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΕΤΡΟΣ       
Γ.ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ. 
     → ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, 
Μ.ΚΩΛΕΤΣΗ. 
     → ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΗΣ 
     → ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,Ν.ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ. 
     → LOGISTICS,Γ.ΜΠΟΥΑΣ. 
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