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Summary

The  parent  report  analyses  the  importance  of  cost  management  and  the 

improvement of enterprise quality. It presents methods to reduce cost and improve 

the quality for a small medium enterprise (SMEs). The goal of the document is to 

indicate and mention the appropriate actions for an enterprise in order to achieve 

continuous improvement and profit increase. 

The analysis is comprised of three units. The first unit refers to the basic factors that 

contribute to reduce cost and develop qualitative services and products. Moreover it 

introduces the advantages that come from the use of the described methods.

 

The second unit refers to existing types of companies which can be distinguished to:

• Service Provision 

• Manufacturing

• Trading

The third unit presents the methods that are followed by ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε., in order 

to manage and control the operational and production cost and develop improved 

services and products. 



Περίληψη
Η  παρούσα  εργασία  αναλύει  τη  σημασία  της  Διαχείρισης  του  κόστους  και  της 

Βελτίωσης της Ποιότητας στις εταιρίες  και  πραγματεύεται  την εφαρμογή μεθόδων 

μείωσης  κόστους  και  βελτίωσης  ποιότητας  σε  μια  μικρομεσαία  βιομηχανική 

επιχείρηση. Ως στόχο της έχει να δείξει τις επιλογές μιας επιχείρησης που στοχεύει 

στη συνεχή βελτίωση και στην αύξηση του κέρδους.

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική 

αναφορά σε βασικούς παράγοντες που βοηθούν στη μείωση του κόστους και στην 

ανάπτυξη  ποιοτικών  υπηρεσιών  και  προϊόντων  και  στα  πλεονεκτήματα  που 

προσφέρουν στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να τις εφαρμόσουν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα υπάρχοντα είδη επιχειρήσεων τα οποία 

είναι:

• Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών

• Μεταποιητική Επιχείρηση

• Εμπορική Επιχείρηση

Το  πρακτικό  μέρος  της  εργασίας  παρατίθεται  στο  τρίτο  κεφάλαιο,  στο  οποίο 

παρουσιάζονται οι μέθοδοι και οι πρακτικές που ακολουθεί η επιχείρηση ΕΛΒΙΤΥΛ 

Α.Β.Ε.Ε.,  ώστε  να  διαχειριστεί  το  κόστος  λειτουργίας  και  παραγωγής  και  να 

αναπτύξει βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα.
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1.Είδη Διαχείρισης Κόστους – Αποτελέσματα που αποφέρουν
1.1 Διαχείριση κόστους μέσω της διαχείρισης των προμηθευτών
1.1.1 Γενικά
Διακεκριμένοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο τύπος σχέσης μιας εταιρίας με τους 

προμηθευτές  της  και  η  προσέγγιση  διαχείρισης  του  κόστους  εξαρτάται  από  τις 

συνθήκες και πιο συγκεκριμένα από τη θέση της στην ανάλυση του προμηθευτικού 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας. 

Έχουν  αναγνωριστεί  τέσσερις  προσεγγίσεις  διαχείρισης  του  κόστους  των 

αγοραζομένων  υλικών  και  υπηρεσιών  σε  μια  επιχείρηση  οι  οποίες  δίνονται 

παρακάτω:

1.Αγορές χωρίς διαπραγμάτευση. 

2. «Επίθεση» στις τιμές του Προμηθευτή: Οι Αγοραστές πιέζουν τους προμηθευτές 

να μειώνουν τις τιμές χωρίς να τους βοηθάνε να μειώσουν το κόστος παραγωγής 

τους με αποτέλεσμα να μειώνεται το περιθώριο κέρδους τους. Η  κατάσταση αυτή 

είναι  win-lose  γιατί  ενώ  ο  αγοραστής  κερδίζει  ο  προμηθευτής  βλάπτεται  γιατί 

μειώνεται το περιθώριο κέρδους του. 

3.«Επίθεση» στο κόστος του Προμηθευτή: Μέσω στενής συνεργασίας Προμηθευτή-

Αγοραστή πραγματοποιείται  ανάλυση του κόστους της αγοραζόμενης εισροής και 

κοστολόγηση του χρόνου ζωής της, συμφωνούνται προκαθορισμένες ενέργειες και 

projects για την μείωση του κόστους και οι δύο εταιρείες προχωράνε στην υλοποίηση 

τους. H περίπτωση αυτή είναι win-win διότι και ο Αγοραστής απολαμβάνει μειωμένες 

τιμές και το περιθώριο κέρδους του Προμηθευτή παραμένει σχετικά ανέπαφο. 

4.Απόπειρα  εξάλειψης  του  κόστους  από  το  δίκτυο  εφοδιασμού:  Αυτό 

πραγματοποιείται  μέσα  από  την  προσεκτικό  καθορισμό  απαιτήσεων  και  τον 

προσεκτικό σχεδιασμό προϊόντων από την πρώτη μέρα της ερευνάς και ανάπτυξης 

ενός καινούριου προϊόντος, μέσα από την στενή συνεργασία με τους προμηθευτές 

και συμμετοχή τους στις ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων. Με αυτή τη 

προσέγγιση  επιτυγχάνεται  ολική  διαφάνεια  σε  σχέση  με  το  κόστος,  κερδοφόρες 

παραγωγικές διαδικασίες και ορθολογισμός των επιχειρησιακών πλατφόρμων. 

3



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κάθε μια από αυτές τις προσεγγίσεις οριοθετεί και τη σχέση του προμηθευτή με τον 

αγοραστή  και  την  καθιστά  ανταγωνιστική,  συνεργατική  ή  ακόμα  και  συνεταιρική. 

Παρακάτω  αναλύονται  οι  σχέσεις  εταιρίας  –  προμηθευτή  που  μπορούν 

αναπτυχθούν.

1.1.2 Σχέσεις προμηθευτή - εταιρίας

Αποτέλεσμα  πολυετών  ερευνών  που μελετούσαν  την  συμπεριφορά  μεταξύ 

προμηθευτή – εταιρίας είναι η δημιουργία μιας νέας προσέγγισης η οποία καταργεί 

την  απόλυτη  σχέση  συναλλαγής  μεταξύ  της  εταιρίας  και  του  προμηθευτή  και 

προσθέτει βασική παράμετρο τις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τη συνεργασία 

τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη 

συμπεριφορά της εταιρίας και του προμηθευτή αλλά διαπιστώνονται τα οφέλη που 

προκύπτουν και προς τις δύο πλευρές όταν αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας ή 

αλλιώς εταιρικές σχέσεις. 

Ωστόσο, πολλοί φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται πλήρως τους όρους και τα οφέλη 

που  θα αντληθούν από συνεργατικές  σχέσεις.  Σύμφωνα με  άλλους,  υπάρχει  μια 

διάχυτη σύγχυση πάνω στο τι ακριβώς είναι μια εταιρική σχέση. Παρόλα αυτά μέσα 

από μελέτες εικάζεται ότι η πηγή του μέλλοντος για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος από μια εταιρία θα είναι το "είδος της σχέσης" που η επιχείρηση θα 

έχει με τους προμηθευτές της.

Συνεχίζοντας, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί η φύση και τα οφέλη που μπορούν να 

δημιουργήσουν οι καλές σχέσεις με τους προμηθευτές στις εταιρίες. Οι προμηθευτές 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους τόσο στις  ικανότητες όσο και  στα  οφέλη που 

μπορούν να δώσουν σε μια εταιρία. Ορισμένοι προμηθευτές μπορεί να προσφέρουν 

οφέλη όσον αφορά τη διαχείριση του κόστους ενώ άλλοι μπορούν να λειτουργήσουν 

ως πηγές νέων ιδεών και πρακτικών. Κύριος παράγοντας για τη συνεισφορά ενός 

προμηθευτή σε μια εταιρία είναι ο βαθμός συμμετοχής του στα κέρδη της εταιρίας. 

Από  την  άλλη  πλευρά  όσο  πιο  στενή  είναι  σχέση  μεταξύ  δύο  μερών  τόσο 

περισσότεροι πόροι χρειάζονται για τη διατήρηση αυτής της σχέσης.

Έτσι, τα οφέλη για την εταιρία από τη στενότερη εμπλοκή με προμηθευτές πρέπει να 

αντισταθμίσουν τις επενδύσεις που δημιουργούνται και συντηρούν τη σχέση.

Στόχος είναι να αναλυθούν οι συνέπειες των διαφόρων τύπων των σχέσεων μέσω 

των  επιδράσεων  μεταξύ  εταιρίας-προμηθευτή.  Ειδικότερα  θα  αναλυθούν  οι 

διασυνδέσεις των πόρων εταιρίας-προμηθευτή . Το επίκεντρο της προσέγγισής θα 
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είναι  στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι  πόροι μεταξύ προμηθευτών και 

εταιριών.  Είναι  γνωστό  ότι  μια  εταιρία  μπορεί  να  επεκτείνει  σημαντικά  την  πηγή 

κέρδους με την πρόσβαση σε πόρους προμηθευτή. Ακόμα εταιρίες που ιστορικά δεν 

υποστήριζαν  τις  σχέσεις  συνεργασίας  με  τους  προμηθευτές  τους,  σήμερα 

αναγνωρίζουν  τα  δυναμικά  οφέλη  που  προκύπτουν  από  τη  στενή  εμπλοκή  με 

προμηθευτές.  Ένα  παράδειγμα  είναι  η  General  Motors,  της  οποίας  η  εταιρική 

στρατηγική εφοδιασμού "προσβλέπει σε ανταγωνιστικότητα με βάση το πόσο καλά η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τους πόρους των προμηθευτών ".

Το  βασικό  σημείο  που  πρέπει  να  επισημανθεί  είναι  ότι  μια  επιχείρηση  με 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  δεν  κατέχει  και  ελέγχει  μόνο  τους  ανθρώπινους  και 

υλικούς πόρους της ίδιας, αλλά και των εταιριών που αναπτύσσει σχέσεις, όπως π.χ. 

των προμηθευτών της.[1],[6],[23]
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1.1.3 Τύποι σχέσεων Προμηθευτή - Εταιρίας

Μέσα από έρευνα  έγινε  αντιληπτό  ότι  τα  οφέλη  και  η  μείωση του  κόστους  μιας 

επιχείρησης που συνδέονται με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Προμηθευτή - 

Εταιρίας μπορούν να υπολογιστούν αν γίνει κατανοητός ο εκάστοτε  τύπος σχέσης 

που οι επιχειρήσεις καθορίζουν με τους προμηθευτές τους. Η σύνδεση των πόρων 

αποτελεί  βασική  συνιστώσα  της  σχέσης  εταιρίας-προμηθευτή  και  η  ποιότητα  της 

σχέσης επηρεάζεται από το βαθμό αλληλεπίδρασης αυτής της σχέσης.

Υποστηρίζεται  ότι  η πρόσβαση σε πόρους προμηθευτή είναι  συνάρτηση από τον 

τύπο  της  αλληλεπίδρασης  που  αναπτύσσεται  μεταξύ  της  εταιρίας  και  του 

προμηθευτή. Παρακάτω θα γίνει ανάλυση των διαφόρων τύπων αλληλεπιδράσεων 

που προσδιορίζονται με βάση την οπτική γωνία της εταιρίας. 

Για  την  παρασκευή  των  προϊόντων,  παροχή  υπηρεσιών,  οι  επιχειρήσεις  κάνουν 

χρήση  ποικιλόμορφων  και  διαφορετικών  πόρων.  Έτσι  καμία  εταιρία  δεν  έχει  τη 

δυνατότητα να ελέγχει  όλους τους πόρους που χρησιμοποίει.  Παρόλα αυτά τόσο 

εσωτερικά  όσο  και  εξωτερικά  οι  ελεγχόμενοι  πόροι  είναι  σημαντικοί  για  μια 

επιχείρηση. 

Με βάση τα παρακάτω ερωτήματα δύο σημαντικά θέματα μπορούν να αναφερθούν. 

(1) Τι πόρους θα πρέπει να ελέγχει η επιχείρηση σε εσωτερικό επίπεδο και ποιους 

πόρους προμηθευτή πρέπει να ελέγχει (εξωτερικά);

 (2) Πώς θα μπορεί η εταιρία να έχει πρόσβαση στους πόρους των προμηθευτών;

Το πρώτο θέμα που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, είναι η 

απόφαση αν κάποιον πόρο που χρειάζεται πρέπει να τον παράγει ή να τον αγοράσει. 

Το δεύτερο θέμα είναι  το ζήτημα πώς μπορεί  η εταιρία να έχει  πρόσβαση στους 

πόρους που έχει αποφασίσει να μην παράγει. 

Τα δύο θέματα που προβάλλονται παραπάνω αλληλεξαρτώνται με την πάροδο του 

χρόνου,  δηλαδή,  η  πρόσβαση  στους  πόρους  των  προμηθευτών  επηρεάζει  τις 

αποφάσεις παραγωγής και αγοράς προϊόντων και το αντίστροφο. Συμπερασματικά 

αυτά τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα στην πράξη.

Η μελέτη των σχέσεων προμηθευτή -  εταιρίας κατά κύριο λόγο ασχολείται  με  τις 

τεχνικές αλληλεξαρτήσεις που ανακύπτουν όταν οι  βάσεις των πόρων της εταιρίας 

και του προμηθευτή  συνδέονται μεταξύ τους μέσω δραστηριοτήτων ανταλλαγής. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις ο χειρισμός αυτών των αλληλεξαρτήσεων γίνεται με τον ίδιο 
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τρόπο ενώ σε άλλες περιπτώσεις, απαιτούνται αμοιβαίες επενδύσεις και πολύπλοκες 

διαδικασίες. Πρόκειται να γίνει αναφορά, στους διάφορους τρόπους που οι πελάτες-

εταιρίες αποκτούν πρόσβαση στους πόρους των προμηθευτών.

Τα  διάφορα  είδη  κατηγοριοποίησης  των  συναλλαγών  μεταξύ  εταιριών  και 

προμηθευτών  γίνεται  με  τα  εξής  κριτήρια  (1)  προϊόντα  που  κατασκευάζονται 

σύμφωνα  βάσει  των  απαιτήσεων  του  πελάτη-εταιρία,  (2)  προϊόντα  που 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προμηθευτή, ή (3) προϊόντα που 

αγοράσθηκαν μέσω καταλόγων. Αυτές οι κατηγορίες δημιουργήθηκαν με βάση τον 

καταμερισμό  της  εργασίας,  ιδίως  το  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή,  μεταξύ 

προμηθευτή και πελάτη και όχι με βάση του τρόπου με τον οποίο κάθε επιχείρηση 

ελέγχει  και  κατανέμει  εσωτερικά  τους  πόρους.  Παρόλα  αυτά  οι  παραπάνω 

κατηγορίες προήλθαν από τα αποτελέσματα τόσο των αλληλεπιδράσεων των πόρων 

της εταιρίας εσωτερικά όσο και εξωτερικά με τους πόρους των προμηθευτών.

Η  συνέπεια  της  διάκρισης  του  τρόπου  αλληλεπίδρασης  των  πόρων  εταιρίας  - 

προμηθευτών,  καθώς  και  τα  αποτελέσματα  από  αυτές  τις  αλληλεπιδράσεις, 

παρέχουν  ένα  διαφορετικό  τρόπο  κατανόησης  της  δυναμικής  των  σχέσεων 

ανταλλαγής.  Ειδικότερα,  δίνεται  έμφαση  στην  αξιολόγηση  των  προμηθευτών  ως 

προς την αξία που προσθέτουν στην επιχείρηση. 

Έπειτα  αναλύονται  οι  τέσσερις  τύποι  σχέσεων  που  αναπτύσσονται  μεταξύ  της 

εταιρίας  και  των  προμηθευτών  και  αναφέρονται  τα  αποτελέσματα  αυτών  των 

σχέσεων.

Α. Τυποποιημένη σχέση

Το σημείο εκκίνησης της προσέγγισής μας είναι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία και 

ο προμηθευτής συνδέουν τους πόρους τους. Η πιο σημαντική διάκριση μεταξύ των 

διαφόρων πόρων είναι σε ποιο βαθμό ο πελάτης και ο προμηθευτής γνωρίζουν τα 

άλλα περιβάλλοντα. Το πρώτο είδος που μπορεί να προσδιοριστεί είναι αν η γνώση 

της χρήσης και η γνώση της παραγωγής δεν σχετίζονται μεταξύ τους. 

Στις περιπτώσεις που ούτε ο προμηθευτής χρειάζεται να γνωρίζει σχετικά με το πώς 

η εταιρία θα χρησιμοποιήσει  το προϊόν ούτε η εταιρία το πώς ο προμηθευτής το 

παρήγαγε  τόσο  οι  σχέσεις  όσο  και  τα  προϊόντα  που  ανταλλάσσονται,  είναι 

τυποποιημένα.

Ο   προμηθευτής  παρέχει  μια  τυποποιημένη  σειρά  προϊόντων  από  την  οποία  οι 

πελάτες  επιλέγουν και  οι  σχέσεις  χαρακτηρίζονται  τυποποιημένες.  Αυτή  η  σχέση 
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αποτελεί  την  κλασσική  σε  συνθήκες  πλήρους  ανταγωνισμού  στην  αγορά.  Δεν 

υπάρχουν σχετικές τεχνικές και οργανωτικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των δύο μερών 

και  οι  δύο  απαιτούν  μόνο  απλές  πωλήσεις  προς  την  αγορά  και  λειτουργική 

διασύνδεση για τη διεξαγωγή των ανταλλαγών.

Σε  αυτή  την  περίπτωση  για  τον  αγοραστή   οι  τιμές  λειτουργούν  ως  η  κύρια 

παράμετρος  επιλογής  ενός  προϊόντος.  Επιπλέον,  το  κόστος  χρησιμοποιώντας 

τυποποιημένες  σχέσεις  είναι  χαμηλό  και  για  τις  δύο  πλευρές,  δεδομένου  ότι  η 

συναλλαγή είναι μια τυποποιημένη διαδικασία που δεν έχει ρίσκα και παρεκκλίσεις 

από κάποια δεδομένα. Επίσης σε τέτοιου είδους σχέσεις ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται 

για τη γνώση πώς τα προϊόντα που αγοράζονται έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί. 

Για  τον  προμηθευτή  το  χαμηλό  κόστος  δημιουργίας  και  διατήρησης  αυτών  των 

σχέσεων απορρέει από οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και εμπορία αφού το 

ίδιο προϊόν πωλείται σε πολλούς πελάτες με ταυτόσημες διασυνδέσεις. Ωστόσο, οι 

έμμεσες δαπάνες μπορούν να προκύψουν για τον πελάτη καθώς και άλλοι πόροι 

μπορεί να χρειαστούν ώστε να γίνει προσαρμογή στα τυποποιημένα προϊόντα (π.χ., 

άλλα εξαρτήματα σε ένα σύστημα). Επιπλέον, η έλλειψη των άμεσων επαφών με 

τους  πελάτες  μπορεί  να  δημιουργήσει  προβλήματα  στους  προμηθευτές  για  την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Παραδοσιακά παραδείγματα τέτοιων σχέσεων είναι οι υπεργολαβίες ή outsourcing. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αγοραστής χρησιμοποιεί τον προμηθευτής ως επέκταση 

της δικής του παραγωγικής δομής. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να λειτουργούν πολύ 

αποτελεσματικά όπως για παράδειγμα ένας υπεργολάβος είναι σε θέση να δώσει 

δυνατότητες  που  δεν  έχουν  κάποιοι  από  τους  πελάτες  του.  Αντίθετα  με  την 

τυποποίηση  των  σχέσεων,  ο  προμηθευτής  απαιτεί  προδιαγραφές  και 

χρονοδιαγράμματα παραγωγής από τον πελάτη. 

Β. Καθορισμένη σχέση

Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  εταιρίες  ενδέχεται  να  προτιμούν  να  αγοράζουν  ένα 

προσαρμοσμένο  προϊόν.  Αυτό  με  τη  σειρά  του  θα  έχει  ως  απαίτηση  μια  σχέση 

μεταξύ των πόρων της εταιρίας και του προμηθευτή τέτοια ώστε να προσαρμόζονται 

σε  κάποιο  βαθμό.  Ο  προμηθευτής  πρέπει  στη  συνέχεια  να  παίρνει  ορισμένες 

κατευθύνσεις από την εταιρία. Ένας τύπος κατεύθυνσης είναι συνταγές όσον αφορά 
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τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή το πώς θα πρέπει να κατασκευαστεί. Αυτό θα 

αναφέρεται στο εξής ως μια καθορισμένη διασύνδεση. 

Όσον  αφορά στην  περίπτωση της  καθορισμένης  σχέσης  παρά  το  γεγονός  ότι  η 

διαίρεση της εργασίας ανάμεσα σε προμηθευτή και εταιρία μπορεί να είναι παρόμοια 

με  εκείνη  που  χρησιμοποιείται  στην  τυποποιημένη  σχέση,  ο  προμηθευτής 

αναλαμβάνει  μια  μεγαλύτερη  ευθύνη.  Όπως  και  στην  περίπτωση  της  σχέσης 

«μετάφρασης», οι βασικές κατευθύνσεις δίνονται από τον αγοραστή. Ωστόσο οι εν 

λόγω  οδηγίες  αφήνουν  σημαντικό  βαθμό  ελευθερίας  για  τον  προμηθευτή, 

προκειμένου να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της εταιρίας με βάση τις προδιαγραφές που του δίνονται.

Γ. Σχέση «μετάφραση»

Ένας  τρίτος  τύπος  αλληλεπίδρασης  εμφανίζεται  όταν  η  κατεύθυνση  που  δίνει  η 

εταιρία βασίζεται στη λειτουργία του προϊόντος. Αυτή η διασύνδεση χαρακτηρίζεται 

ως  "μετάφραση"  διότι  ο  προμηθευτής  έχει  να  μεταφράσει  τα  λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που παρέχονται από τον πελάτη για το προϊόν.

Δ. Διαδραστική σχέση

Ένα τέταρτο τύπος αλληλεπίδρασης βασίζεται σε αορίστου χρόνου διάλογο με βάση 

τον  τρόπο με  τον  οποίο  η  εταιρία  και  ο  προμηθευτής  μπορούν  να  ενώσουν  τις 

γνώσεις τους ως προς τη χρήση και την παραγωγή του προϊόντος και να αναπτύξουν 

τις προδιαγραφές μαζί. Η διαδικασία αυτή έχει περιγραφεί από κοινού γνώση: "Δύο 

κάτοχοι  των  πόρων  παραθέτουν  τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητες  τους  ώστε  να 

αξιοποιηθούν και από τις δύο πλευρές όσο το δυνατόν καλύτερα οι πόροι.

Η εταιρία και ο προμηθευτής αποφασίζουν από κοινού την ανάπτυξη των διάφορων 

σχέσεων  που  θα  έχουν  για  την  ανταλλαγή  των  πόρων  τους.  Η  εταιρία  και  ο 

προμηθευτής βάσει εκτιμήσεων για το σύνολο των πόρων, συζητούν τις διάφορες 

λύσεις και τις διάφορες αλληλεπιδράσεις που θα έχουν. Ως εκ τούτου, αυτή η σχέση 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις συνέπειες για την παραγωγικότητα τους 

και  στα δύο μέρη να υπολογίσουν τα οφέλη που μπορούν να αναπτυχθούν από 

κοινού.  Επιπλέον,  οι  αποδόσεις από την επένδυση σε διαδραστικές επαφές είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Ωστόσο, επειδή το περιεχόμενο των 
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διαδραστικών επαφών δίνει τη δυνατότητα τόσο για υψηλή παραγωγικότητα και για 

κέρδη  από  νέα  προϊόντα,  πρέπει  να  εκτιμηθεί  το  κόστος  και  τα  οφέλη  που 

αποφέρουν με  το πέρασμα του χρόνου.

Οι  τέσσερις  κατηγορίες  σχέσεων  διαφέρουν  από  πλευράς  (1)  δαπανών  που 

συνδέονται με τη χρήση της συγκεκριμένης σχέσης (2) οφελών που παρέχονται  από 

(α) την παραγωγικότητα και (β) καινοτομία. [11], [12], [13]

1.1.4 Αποτελέσματα τύπων σχέσεων

Το είδος της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ εταιρίας - προμηθευτή έχει άμεσες 

συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι πόροι του προμηθευτή ενεργοποιούνται. Κατά 

συνέπεια, επηρεάζει τον τρόπο που μια εταιρία έχει πρόσβαση στους πόρους του 

προμηθευτή.  Φαίνεται  πως  οι  τέσσερις  διασυνδέσεις  διαφέρουν  όσον  αφορά  τα 

οφέλη που παρέχουν καθώς και το κόστος ανάπτυξης τους και διατήρησής τους. 

Είναι σαφές ότι κάθε σχέση έχει τα υπέρ και τα κατά της. Τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα  καθορίζονται  από  το  πλαίσιο  στο  οποίο  η  σχέση  πρόκειται  να 

εφαρμοστεί.  Τα  Οφέλη  και  το  κόστος  που  προκύπτουν  από  μια  αλληλεπίδραση 

προμηθευτή εταιρίας πρέπει να σταθμίζουν το ένα το άλλο.
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Από την πλευρά των πόρων, οι κύριες διαστάσεις που πρέπει να εξεταστούν είναι 

κατά πόσο μια εταιρία έχει πρόσβαση και μπορεί να ελέγχει εσωτερικά την χρήση 

των απαραίτητων πόρων για το εκάστοτε προϊόν που πρόκειται να αγοράσει. 

Το  πρώτο  συμπέρασμα  που  αφορά  στην  επιλογή  της  σχέσης  που  πρέπει  να 

αναπτυχθεί μεταξύ προμηθευτή – εταιρίας είναι ότι χρειάζεται ποικιλία των διάφορων 

αλληλεπιδράσεων  που  αναφέρθηκαν.  Για  παράδειγμα,  οι  διαδραστικές  σχέσεις 

παρέχουν  σημαντικές  ευκαιρίες  για  την  παραγωγικότητα  και  την  ανάπτυξη  μέσω 

κοινών  γνώσεων.  Από  την  άλλη  πλευρά,  είναι  πολύπλοκες  στην  εφαρμογή  και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικές επενδύσεις. Ως εκ τούτου, μια εταιρεία που αγοράζει 

μπορεί να εμπλέκεται μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό των διαδραστικών σχέσεων. 

Αυτό επιτυγχάνεται όταν οι πόροι των άλλων προμηθευτών για να προσεγγιστούν 

χρειάζονται λιγότερο δαπανηρές και χρονοβόρες σχέσεις. 

Από την  άλλη  πλευρά,  η  πρόσβαση σε  πόρους  μέσω τυποποιημένων  σχέσεων 

μπορεί να παράσχει στην εταιρία οφέλη μόνο όταν οι προμηθευτές στηρίζονται σε 

μεγάλο αριθμό εταιριών και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. 

Επίσης οι  τυποποιημένες συνεργασίες εταιρίας – προμηθευτή απαιτούν ελάχιστες 

επενδύσεις από μια επιχείρηση. Οι εταιρίες αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι το 

που  βρίσκονται  οι  χώροι  των  προμηθευτών  και  ποιος  είναι  ο  πιο  εύκολος  και 

λιγότερο δαπανηρός τρόπος για να αποκτήσει το συγκεκριμένο προϊόν – πρώτη ύλη. 

Αυτό  απαιτεί  απλές  διοικητικές  ρουτίνες  σε  υπηρεσίες  αγορών,  παραγγελιών  και 

τρόπων μεταφοράς όπου υπάρχει διάχυση πληροφοριών. Σε τέτοιου είδους σχέση η 

εταιρία  πραγματοποιεί  περιορισμένες  μόνον  επενδύσεις.  Ωστόσο,  η  εταιρία  θα 

πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους για να καθορίσει το 

σχεδιασμό και την κατασκευή του προϊόντος του. 

Στη σχέση «μετάφραση», η εταιρία είναι σε θέση να προβεί σε καλύτερη χρήση των 

πόρων των  προμηθευτών.  Μέσω της  πρόσβασης  στους  εξωτερικούς  πόρους  το 

ποσό των  πόρων στο  εσωτερικό  μπορεί  να  ελεγχθεί  και  να  μειωθεί.  Ωστόσο,  ο 

συντονισμός  μεταξύ  των  διαφόρων  μεταφραστικών  σχέσεων  ενδέχεται  να  είναι 

χρονοβόρος και δαπανηρός λόγω της μη ορισμένης απόλυτα σχέσης που πρόκειται 

να αναπτυχθεί. 

Άλλοι λόγοι που υποστηρίζουν την ανάγκη για χρήση διάφορων τύπων σχέσεων με 

τους  προμηθευτές  αφορούν  στην  πλευρά  της  προσφοράς.  Για  παράδειγμα, 

ορισμένοι  προμηθευτές  οι  οποίοι  πρέπει  να  δημιουργήσουν  σχεδιαγράμματα 

σχεδιασμού και κατασκευής για τους πελάτες τους, μπορεί  να μην έχουν αυτή τη 
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δυνατότητα που χρειάζεται  για να μεταφράσουν κατάλληλα τις προδιαγραφές του 

προϊόντος.  Δηλαδή  αδυνατούν  να  διατηρήσουν  μια  σχέση  μετάφραση.  Άλλοι 

προμηθευτές ενδέχεται να έχουν τις δυνατότητες αυτές, αλλά για διάφορους λόγους 

δεν ενδιαφέρονται  να αναπτύξουν είτε  μετάφραση ή  διαδραστικές σχέσεις  με ένα 

συγκεκριμένο πελάτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρία μπορεί να έχει περιορισμένη 

επιλογή.

Το  δεύτερο  συμπέρασμα  που  πρέπει  να  αναφερθεί  είναι  ότι  οι  σχέσεις  είναι 

αλληλοεξαρτώμενες. Ένα σημαντικό βήμα για κάθε εταιρία είναι  να συντονίζει,  να 

συνδυάζει  και  να  βρίσκει  τις  λύσεις  που  απαιτούνται  για  κάθε  προμηθευτή. 

Πρωτίστως,  θα  υποστηριχθεί  ότι  αυτός  ήταν  ένας  σημαντικός  λόγος  για  τον 

περιορισμό  του  αριθμού  των  διαδραστικών  σχέσεων.  Ένας  τρόπος  για  την 

παράκαμψη  αυτού  του  περιορισμού  είναι  η  δημιουργία  ιεραρχιών  στους 

προμηθευτές.  Με  τη  δημιουργία  ιεραρχιών  οι  διαδραστικές  σχέσεις  εμφανίζονται 

μεταξύ  της  εταιρίας  και  περιορισμένου  αριθμού  άμεσων  προμηθευτών,  ενώ  οι 

τυποποιημένες  σχέσεις  χρησιμοποιούνται  περαιτέρω  για  τον  καθορισμό  της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η επιλογή των σχέσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

δυναμικά  χαρακτηριστικά.  Η  ανάγκη,  όπως  καθώς  και  οι  τρόποι  πρόσβασης  σε 

εξωτερικούς  πόρους  και  οι  αλλαγές  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Υπάρχουν 

εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που πρέπει συνεχώς να επαναξιολογούνται. 

Λόγω  των  παραπάνω  μεταβολών  που  μπορούν  να  προκύψουν  από  τους 

προμηθευτές  οι  εταιρίες  επιλέγουν  συνήθως  σχέσεις  όπως  η  μετάφραση  και  οι 

διαδραστικές σχέσεις. Λόγω της εξέλιξης των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών, 

είναι  σημαντικό  οι  διασυνδέσεις  με  τους  προμηθευτές  συνεχώς  να 

παρακολουθούνται και να διαχειρίζονται. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιλογή 

της κατάλληλης σχέσης δεν οδηγεί αυτομάτως σε οφέλη και για τα δύο μέρη. Τα 

άμεσα οφέλη και το κόστος συχνά είναι δύσκολο να προσδιορισθούν αλλά μπορεί να 

γίνει μια εκτίμηση.

Στην  επόμενη  σελίδα  παρατίθεται  συγκεντρωτικός  πίνακας  με  τα 
χαρακτηριστικά  και  τα  οφέλη  των  διάφορων  τύπων  σχέσεων  που 
αναπτύσσονται μεταξύ των εταιριών και των προμηθευτών. [10], [15], [16]
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Πίνακας 1 :Τύποι Σχέσεων Εταιρίας – Προμηθευτή ( Χαρακτηριστικά –Οφέλη)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΕΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
- ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τυποποιημένη 

σχέση

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
σύνδεση μεταξύ 
προμηθευτή και πελάτη

• Κόστος 
παροχών από 
προμηθευτή

• οικονομίες 
κλίμακας και 
έκτασης

• Προσαρμογή 

στις 

τυποποιημένες 

λύσεις

• Δημιουργείται 

έμμεσο κόστος

Καθορισμένη 

σχέση

Ακριβείς οδηγίες 

δίνονται από τον 

πελάτη 

σχετικά με το πώς να 

παράγουν τα προϊόντα

• Προμηθευτής 
μπορεί να 
συγκεντρώνει 
παρόμοιες 
παραγγελίες

• οικονομίες 
κλίμακας

• Περιορισμένες 
δυνατότητες 
να επηρεάσει 
τις 
προδιαγραφές ο 
προμηθευτής- 
δεν μπορεί να 
διαχειριστεί το 
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κόστος

Σχέση 

Μετάφρασης

Κατευθύνσεις που 

δόθηκαν από 

πελάτη και βασίζονται 

σε 

λειτουργικότητα 

που υπάρχει και 

απαιτείται

• Ο Προμηθευτής 
μπορεί να 
προτείνει 
αποδοτικές 
λύσεις που θα 
βελτιώσουν την
παραγωγικότητα 
τη δική του 
αλλά και του 
πελάτη

• Ο Προμηθευτής 
μπορεί να 
καρπωθεί 
παροχές που δεν 

μοιράζεται με τον 
πελάτη

Διαδραστική σχέση

Κοινή ανάπτυξη 

βάσει του συνδυασμού 

της γνώσης και της 

χρήσης 

του προϊόντος

• Ανοικτού τύπου 
ανταλλαγή

• επιτρέπει τον 
πλήρη 
συνυπολογισμό 
του άμεσου και 
έμμεσου 
κόστους και για 
τα δύο μέρη

• Επενδύσεις 
ώστε να βρεθεί ο 
καλύτερος και 
επικερδέστερος 
τρόπος χρήσης 
των  
υφιστάμενων 
πόρων

1.2 Διαχείριση κόστους μέσω διαχείρισης αποθέματος – logistics management
1.2.1 Γενικά
Logistics είναι εκείνο το τμήμα της διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, 

υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή 

και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το 

σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν 

οι απαιτήσεις των πελατών.

Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία.

• Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την 

εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.

•  Το  δεύτερο  πεδίο  είναι  η  εφοδιαστική  αλυσίδα,  η  οποία  αποτελείται  από  όλες 

εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, 

από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και 

διοίκηση  της  ροής  προϊόντων  και  πληροφοριών  σε  αυτήν  την  αλυσίδα  αποτελεί 

επιτακτική  ανάγκη  σε  μία  παγκοσμιοποιημένη  και  ψηφιακή  οικονομία,  όπου  ο 

ανταγωνισμός από ατομικός γίνεται συλλογικός.
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Τα Logistics αφορούν σε:

Απαιτήσεις

Οι  δραστηριότητες  των  Logistics  εμπλέκονται  με  την  ανάλυση,  σύνθεση  και 

καθορισμό των πόρων που απαιτούνται να επιτύχουμε ένα σκοπό ή να φέρουμε σε 

πέρας μία επιχείρηση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο συνολικός στόχος, του 

να  καθορίσουμε  απαιτήσεις  είναι  μία  λειτουργία  σχεδιασμού  που  εμπλέκει 

ταυτόχρονα  και  την  στρατηγική  και  τα  Logistics.  Ο  καταμερισμός  των  κυρίων 

διαθέσιμων πόρων, αν είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους και η αξιολόγηση του 

αποτελέσματος των ελλείψεων για την επίτευξη των κυρίων στόχων,  είναι  κύριες 

ευθύνες της στρατηγικής και όχι λειτουργία των Logistics.

Σχεδιασμό

Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει όλο το πλάνο του σχεδιασμού μέσα από λεπτομερή 

σχεδιασμό των προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της 

ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης του σχεδιασμού. Το Logistics Engineering έχει 

να κάνει με τον σχεδιασμό του εφοδιασμού και της συντήρησης κάτω από το πρίσμα 

της  αποτελεσματικότητος  κόστους,  σε  αντίθεση  του  σχεδιασμού  της  εύκολης 

παραγωγής ή χρήσης.

Εφοδιασμό

Αυτή η περιοχή εμπλέκει τον φυσικό εφοδιασμό και διανομή όλων των διαθέσιμων 

πόρων  π.χ.  προμήθειες,  πρόσληψη  και  εκπαίδευση  προσωπικού,  υποστήριξη 

παραγωγής,  συσκευασία,  διοίκηση  Αποθεμάτων,  διακίνηση  και  μεταφορές, 

ιχνηλασιμότητα  προϊόντων,  διαδικασία  παραγγελιών,  αποθήκευση,  αποσύρσεις, 

κ.λ.π. Υπάρχουν λειτουργίες που δημιουργούν 'χρονική και χωροταξική χρησιμότητα' 

σε  αντίθεση  με  τις  λειτουργίες  παραγωγής  που  χρησιμοποιούν  'χρησιμότητα 

τυποποίησης'  και  τις  λειτουργίες  του  marketing  που  δημιουργούν  χρησιμότητα 

ιδιοκτησίας'.

Συντήρηση

Η  συντήρηση  εκλαμβάνεται  ευρέως  σαν  την  διατήρηση  των  εγκαταστάσεων, 

προϊόντων, ανθρώπινου δυναμικού, συστημάτων και υπηρεσιών των παραγωγών 

και  χρηστών,  συμπεριλαμβανομένης  της  προστασίας,  διατήρησης  και  ανάκτησης 

όλων των διατιθέμενων πόρων.
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Πόρους

Πρώτες  ύλες  (υλικά),  εξοπλισμός  εγκαταστάσεις,  Προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων  των  κεφαλαίων  και  πληροφοριών.  Τα  Logistics  συχνά 

συνδέονται με την διοίκηση των υλικών, όμως οι τεχνικές της διοίκησης των υλικών 

μπορούν  επίσης  να  εφαρμοσθούν  στην  διοίκηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού, 

χρημάτων και  πληροφοριών. Οι  δραστηριότητες των Logistics συμπληρώνουν και 

υποστηρίζουν την στρατηγική και την τακτική. Υποστηρίζουν τους στόχους, τα σχέδια 

και  τις  επιχειρησιακές  δραστηριότητες  των  συστημάτων.  Τα  υποστηριζόμενα 

συστήματα μπορεί να είναι Οργανισμοί ή μεμονωμένα άτομα. Ο παραπάνω ορισμός 

των Logistcs δεν δηλώνει ότι τα Logistics προσδιορίζουν τις απαιτήσεις, ούτε ότι είναι 

μηχανικός  σχεδιασμός,  ούτε  ότι  είναι  διοίκηση.  Δηλώνει  μόνο  ότι:  όταν  μία 

προκαθορισμένη  διοίκηση,  συγκεκριμένη  τεχνική  μεθοδολογία  και  συγκεκριμένες 

τεχνικές  δραστηριότητες,  εμπλέκονται  με  ειδικές  λειτουργίες  υποστήριξης,  τότε  ο 

συνδυασμός των παραγόντων αυτών αποτελεί εφαρμογή των Logistics.

1.2.2 Παράγοντες εφαρμογής Logistics

Η  εφαρμογή  των  Logistics  έχει  διαφορετικούς  τρόπους  δράσης  και  διαφορετικά 

αποτελέσματα κατά περίπτωση, που εξαρτώνται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.

Παράγοντες όπως:

• Η οικονομική κατάσταση

• Η πολιτική κατάσταση

• Το κοινωνικό καθεστώς

• Το μορφωτικό επίπεδο

• Το ηθικό περιβάλλον

• Το τεχνολογικό περιβάλλον

• Το νομικό καθεστώς

• Το φυσικό περιβάλλον

Εκείνος όμως ο παράγοντας που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας και  η  ανθρώπινη λογική,  που αν είναι  αλόγιστη,  μπορεί  να έχει  σαν 

αποτέλεσμα όχι μόνο την αποτυχία του οποιουδήποτε εγχειρήματος αλλά και την 

καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου και κατ' επέκταση της ίδιας της φύσης.

Ερμηνεύοντας τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνουμε ότι στην σύγχρονη επιχείρηση 

τα logistics είναι υπεύθυνα για την διάθεση όλων των κατηγοριών υλικών (από την 
16
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πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν) στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και 

χρόνο και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διατιθέμενους 

πόρους.

Logistics λοιπόν στην σύγχρονη επιχείρηση σημαίνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Διανομή των προϊόντων (Physical Distribution) από την επιχείρηση μέχρι τον 

τελικό καταναλωτή.

2. Υποστήριξη  της  παραγωγής  (Production  Support)  με  όλο  το  απαιτούμενο 

στην κάθε φάση υλικό (πρώτες ύλες, ημιέτοιμα προϊόντα, υλικά συσκευασίας 

κ.λ.π.)

3. Προμήθειες  για  την  απόκτηση  όλου  του  απαραίτητου  υλικού  για  την 

υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, εμπλέκονται και συνεργάζονται

σχεδόν όλα τα τμήματα της σύγχρονης επιχείρησης, δηλαδή αναλυτικότερα και με 

απλά λόγια σε μία επιχείρηση Logistics σημαίνει:

• Μεταφορικά μέσα: (αριθμός, μέγεθος, είδος κλπ) προκειμένου να μεταφερθεί το

προϊόν από και προς την επιχείρηση.

• Management Διανομών: Καθορισμός βελτιστοποιημένων δρομολογίων, χρόνων

παράδοσης των προϊόντων κ.λ.π.

• Αποθηκευτικοί Χώροι: Θέση, μέγεθος, εξοπλισμός κλπ.

• Αποθέματα: Καθορισμός ειδών, ύψους αποθεμάτων, σημείων αναπαραγγελίας

μοντέλων παρακολούθησης των αποθεμάτων, πολιτικής ελέγχου κλπ.

• Ιχνηλασιμότητα: Υποτύπωση του τι έχουμε διαθέσει που και τι έχουμε προμηθευτεί 

από που. Η υποτύπωση αυτή αποδεικνύεται πολύτιμη σε περιπτώσεις ανακλήσεως 

προϊόντων.

•Προμήθειες:  Επιλογή  πηγών  προμήθειας,  καθορισμός  κριτηρίων  επιλογής 

προμηθευτών, καθορισμός πολιτικής ποιότητας πρώτων υλών κλπ.

•Προσωπικό: Απαιτήσεις σε προσωπικό ποσοτικά και ποιοτικά για την υλοποίηση 

του συγκεκριμένου επιχειρηματικού έργου.

•Εκπαίδευση:  Προσδιορισμός  και  παροχή  της  απαιτούμενης  εκπαίδευσης  στο 

προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με επιτυχία το έργο που

του έχει ανατεθεί.

•Εγκαταστάσεις:  Προσδιορισμός  και  απόκτηση  όλων  των  απαραίτητων 

εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.
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•Τεκμηρίωση:  Ανάπτυξη  γραπτών  οδηγιών  και  διαδικασιών  για  όλες  τις 

δραστηριότητες με τη σύνταξη εγχειριδίων και λοιπών γραπτών οδηγιών που είναι

ουσιαστικές για την ορθή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. [7]

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται σχηματικά η λειτουργία των logistics σε μια 
επιχείρηση και φαίνεται η συμβολή στην οργάνωση της εταιρίας, στη μείωση 
του κόστους λειτουργίας της και γενικά στη βελτίωση της.

Σχήμα 1:Λειτουργία logistics
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1.2.3 Σωστή χρήση των logistics 

Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι για την λειτουργία ενός συστήματος logistics  και για 

την προσθήκη μέσο αυτού κερδών στην επιχείρηση απαιτείται η συνεχής συνεργασία 

με  τις  διευθύνσεις  μάρκετινγκ  και  παραγωγής  της  επιχείρησης  έτσι  ώστε  α)  να 

προσδιοριστούν  τα  επίπεδα  εξυπηρέτησης  των  πελατών  β)  να  καθοριστούν  οι 

ανάγκες  των  πελατών  για  καλύτερη  εξυπηρέτηση  τους  γ)  να  καταγραφούν  οι 

αντιδράσεις των πελατών στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση δ) να καθορίζονται κάθε 

φορά ξεχωριστά συγκεντρωτικές ποσότητες για τις παραγγελίες πρώτων υλών και ε) 

να  επιτυγχάνεται  συντονισμός  του  ρυθμού  και  του  χρόνου  παραγωγής  με  τις 

γενικότερες δραστηριότητες των logistics.

Τα στοιχεία εισόδου του συστήματος logistics είναι:

• Οι φυσικοί πόροι, δηλαδή η εργασία, το κεφάλαιο, ο εξοπλισμός

• Οι ανθρώπινοι πόροι, το προσωπικό το οποίο ασχολείται με την λειτουργία 

των logistics

• Οι οικονομικοί πόροι

•  Οι πόροι πληροφορίας

Τα τέσσερα στοιχεία εισόδου που προαναφέρθηκαν αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα 

οποία καθορίζουν την ύπαρξη ενός συστήματος logistics. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον 

υπάρχουν το  έδαφος,  η  εργασία  και  το  κεφάλαιο  δηλαδή οι  βασικοί  συντελεστές 

παραγωγής μπορεί να υπάρξει η συγκεκριμένη λειτουργία ως παραγωγικό σύστημα. 
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Δεύτερον θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογοι ή αντίστοιχοι ανθρώπινοι πόροι, οι 

οποίοι  εκπαιδευμένοι  και  έμπειροι  μπορούν  να  λειτουργήσουν  το  σύστημα 

αποτελεσματικά έτσι όπως έχει προδιαγραφεί.

Τρίτον θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι για να λειτουργήσει

το σύστημα. Οι οικονομικοί πόροι σχετίζονται με την ρευστότητα της επιχείρησης για

την ύπαρξη κεφαλαίων είτε επενδεδυμένων είτε προς επένδυση.

Το  τέταρτο  στοιχείο  εισόδου,  το  οποίο  αποτελεί  και  τον  επιπλέον  συντελεστή 

παραγωγής σήμερα, είναι οι πόροι πληροφορίας. Η πληροφόρηση στην εποχή μας,

ειδικά  με  την  χρήση του  διαδικτύου,  είναι  εξαιρετικά  σημαντικός  παράγοντας  και 

συντελεστής παραγωγής. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα προέρχεται από

αυτόν  που  κατέχει  την  πληροφορία  σε  πρότερο  χρόνο  και  την  εκμεταλλεύεται 

αναλόγως. Συνεπώς βασικότερο κύριο στοιχείο εισόδου του συστήματος πέρα από 

τα τυπικά, κατά κάποιον τρόπο, είναι οι πόροι πληροφόρησης, οι οποίοι μπορούν να

διαμορφώσουν  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  για  την  διαχείριση  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας, τα logistics.

Επίσης συστατικό της λειτουργίας των logistics είναι οι διοικητικές ενέργειες οι οποίες 

θα  πρέπει  να  τίθενται  σε  εφαρμογή.  Αυτές  πρέπει  να  έχουν  τρία  βασικά 

χαρακτηριστικά: α) να σχεδιάζονται, β) να εφαρμόζονται και γ) να ελέγχονται. Βασικό 

εργαλείο  για  την  υλοποίηση  διοικητικών  ενεργειών  αποτελεί  η  θεσμοθέτηση 

διοικητικών διαδικασιών εντός της εταιρείας με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν 

τα  τρία  παραπάνω  σημεία.  Κλασικό  παράδειγμα  τέτοιας  θεσμοθέτησης,  είναι  η 

θεσμοθέτηση  συγκεκριμένων  συναντήσεων  συγκεκριμένων  ομάδων  σε  τακτά 

χρονικά διαστήματα για την εξέταση των διαφόρων θεμάτων που ανακύπτουν κατά 

τη  διάρκεια  λειτουργίας  της  επιχείρησης.  Ο  σωστός  σχεδιασμός  τέτοιων 

συναντήσεων, η ανάληψη ευθυνών, ή η ηγετική φυσιογνωμία κάποιου διοικητικού 

στελέχους μπορεί να τις οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία να είναι ρεαλιστικά και 

άμεσα εφαρμόσιμα.[17]
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1.3 Διαχείριση κόστους μέσω της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες
Η βασική εκτίμηση είναι  ότι  η  ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί  σε κερδοφορία.  Η 

εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι, με τη βελτίωση της ποιότητα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, η ικανοποίηση των πελατών αυξάνεται. Ένας ικανοποιημένος πελάτης 

δημιουργεί μια ισχυρή σχέση με τον πάροχο και το γεγονός αυτό οδηγεί σε σχέση 

χρόνου και εμπιστοσύνης. Επομένως η διατήρηση των πελατών δημιουργεί σταθερά 

έσοδα και η προσθήκη των εσόδων αυτών σε βάθος χρόνου οδηγεί σε αύξηση της 

κερδοφορίας. 

Έτσι η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει ένα δυνητικό πελάτη με οικονομικές ευκαιρίες 

και ευνοϊκό τρόπο.  Παρόλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται 

αφού υπάρχουν και άλλες  πτυχές που επηρεάζουν την προτεινόμενη αλληλουχία. 

Βάσει μελετών δίνεται  ένα πλαίσιο που ενσωματώνει τη βασική σειρά: η ποιότητα 

των υπηρεσιών οδηγεί   στην ικανοποίηση του πελάτη,  η οποία οδηγεί  σε σχέση 

ισχύος, η οποία οδηγεί σε  σχέση μακροχρόνια, η οποία οδηγεί στην κερδοφορία των 

σχέσεων με τους πελάτες αλλά  επίσης, προσθέτει νέες προοπτικές, με τη σειρά της. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε  πιο  προσεκτικά  τη   σημασία  των  δεσμών μεταξύ  των 

παραπάνω σχέσεων. 

Το πρώτο μέρος ασχολείται με τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών. Το δεύτερο ασχολείται με τη σχέση 

μεταξύ  της  ικανοποίησης  των  πελατών  και  των  σχέσεων  ισχύος.   Ο  τρίτος 

σύνδεσμος ασχολείται με τη σχέση ισχύος και την αντοχή  της σχέσης και η τελική 

σύνδεση ασχολείται  με  το πώς η μακροχρόνια σχέση είναι   συνδεδεμένη με  την 

αποδοτικότητα των σχέσεων με τους πελάτες. [2], [3]
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Σχήμα 2: Μοντέλο Αποδοτικής σχέση Εταιρίας - Πελάτη

1.3.1  Σχέση  μεταξύ  της  ποιότητας  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  και  της 
ικανοποίησης των πελατών
Μία σημαντική πτυχή του παραπάνω μοντέλου είναι ότι η ποιότητα των υπηρεσιών 

και η ικανοποίηση των πελατών μπορεί να υπάρξει σε μια σχέση. Υπήρξε κάποια 

σύγχυση όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης  των  πελατών.   Αυτό   πρόσφατα  προκάλεσε  μια  συζήτηση  στους 

ερευνητές. Η Ικανοποίηση για κάποιους είναι οι πράξεις προσώπων που υπήρξαν 

πελάτες της ίδιας της υπηρεσίας και αξιολόγησαν το αποτέλεσμα ως προς το τι αξία 

λάβανε.  Δηλαδή με άλλα λόγια  τι  όφελος πήρε  ο πελάτης από μια  υπηρεσία με 

συγκεκριμένο κόστος. Ένας πελάτης θα μπορούσε, συνεπώς, να υποστηρίξει ότι μια 

συγκεκριμένη εταιρία είναι υψηλής ποιότητας, ακόμη και αν αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

πελάτης  αυτός  ήταν  ικανοποιημένος  με  τη  συναλλαγή  με  αυτήν.  Αυτό  εξηγείται 

πρακτικά αφού μπορεί  να μην ταιριάζουν στον πελάτη και  τις  προτιμήσεις του οι 

υπηρεσίες  που προσφέρει  η  συγκεκριμένη εταιρία για κάποιο άλλο λόγο.  Επίσης 

υπάρχει  περίπτωση ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί  να κριθεί  χαμηλή,  ο 

πελάτης να είναι ικανοποιημένος. Αυτό μπορεί να ισχύει όταν η υπηρεσία ταιριάζει 

στον  πελάτη  ή  στον  προϋπολογισμό  του  σε  σχέση  με  την  ποιότητα.  Ακόμα 

σημαντικός και  καθοριστικός παράγοντας ικανοποίησης μερίδας πελατών είναι  το 

κόστος  απόκτησης.  Χαμηλή  ικανοποίηση,  αλλά  αντιληπτή  υψηλής  ποιότητας 

υπηρεσιών είναι επίσης μια πιθανή έκβαση. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον 

προϋπολογισμό  των  διαφόρων  πελατών  και  τις  προτιμήσεις  για  διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και εναλλακτικούς τρόπους δαπανών του χρόνου και του χρήματος. 

Επομένως  η  αντιληπτή  αξία  είναι  αυτή  που  συνδέεται  με  την  ικανοποίηση  των 

πελατών.[4],[5],[18]
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1.3.2  Σχέση μεταξύ  του  βαθμού ικανοποίησης των πελατών  και  ανάπτυξης 
ισχυρών σχέσεων με πελάτες
Για να επιτευχθούν ισχυρές σχέσεις και, επομένως, να είναι μακροχρόνιες σχέσεις 

μεταξύ πελατών – εταιρίας πρέπει οι πελάτες να είναι ικανοποιημένοι. Η πρόταση 

είναι ότι οι δυσαρεστημένοι πελάτες δεν συνεχίζουν τη σχέση τους με την εταιρία. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι πελάτες δείχνουν να έχουν ζώνη ανοχής, η 

οποία μπορεί να οριστεί ως η διαφορά μεταξύ ενός επαρκούς και ενός επιθυμητού 

επίπεδου υπηρεσιών. Επίσης  υποστηρίζουν ότι αν είναι ικανοποιημένοι οι πελάτες 

θα  μπορούν  να  παραμείνουν  πιστοί  λόγω  του  υψηλού  κόστους  αλλαγής 

προμηθευτών. Μια νέα σχέση αντιπροσωπεύει ένα είδος επένδυσης σε  χρόνο και 

χρήμα,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  σημαντικό  εμπόδιο  για  τον  πελάτη  όταν  είναι 

ικανοποιημένος έστω και με το επαρκές επίπεδο υπηρεσιών που του προσφέρονται. 

Υπάρχουν προφανώς κι άλλες πτυχές για την ανάπτυξη της ισχυρής σχέσης πελάτη 

εταιρίας εκτός από την  ικανοποίηση του πελάτη. Μία άλλη διάσταση αφορά στον 

πελάτη του και τη δέσμευση για τη σχέση. Δέσμευση θα μπορούσε να βασίζεται  στις 

προθέσεις και στα σχέδια για το μέλλον ενός πελάτη. Αυτές οι πτυχές μπορούν να 

χαρακτηριστούν  από  κοινωνικές  επιδράσεις,  τεχνολογικές,  γνώσης,  και  γενικά 

νομικές / οικονομικές. Εκτός από αυτά υπέδειξαν ότι ο καταναλωτής μπορεί να έχει 

και  τις  γεωγραφικές,  πολιτιστικές,  ιδεολογικές  και  ψυχολογικές  επιδράσεις  σε  ένα 

φορέα  παροχής  υπηρεσιών.  Υποστηρίζεται  ότι  πέντε  από  αυτά  -  νομικές, 

οικονομικές,  τεχνολογικές,  γεωγραφικές  και  χρονικές  επηρεάζουν  αποτελεσματικά 

την απόφαση του πελάτη. Οι άλλες -  γνώσης, κοινωνικές, πολιτιστικές, ιδεολογικές 

και ψυχολογικές, αντιπροσωπεύουν αντιληπτούς παράγοντες που είναι δύσκολο να 

μετρηθούν και  να διαχειριστούν από την εταιρεία.  Για  παράδειγμα τα πολιτιστικά, 

ιδεολογικά  και  ψυχολογικά  είναι  άμεσα συνδεδεμένα  με  τον  πελάτη  τις  αξίες  και 

προτιμήσεις  του.  Η συνέπεια είναι  ότι  με  γνώμονα αυτές τις  επιρροές ο  πελάτης 

μπορεί να δεχθεί χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών, σε σύγκριση με 

άλλες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών,  χωρίς  ρήξη  της  σχέσης.  Μια  επιπλέον 

ενδιαφέρουσα προοπτική για τον τρόπο με τον οποίο η σχέση ισχύος επιτυγχάνεται 

είναι  η δέσμευση-αφοσίωση των πελατών. Αφοσίωση μπορεί  να παρουσιαστεί  με 
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τρεις διαφορετικούς τύπους δέσμευσης, θετική, αρνητική ή χωρίς δέσμευση. Ένας 

πελάτης δεσμεύεται  αρνητικά δηλαδή δείχνει  αρνητική στάση,  αλλά θα μπορούσε 

ακόμη να αγοράζει επανειλημμένα λόγω των επιρροών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η 

εμπιστοσύνη  των  πελατών  δεν  βασίζεται  πάντα  σε  μια  θετική  στάση,  και 

μακροπρόθεσμες  σχέσεις  δεν  απαιτούν  απαραίτητα  θετική  δέσμευση  από  τους 

πελάτες.  Αυτή  η  διάκριση  είναι  σημαντική,  διότι  αμφισβητεί  την  ιδέα  ότι  ο 

ικανοποιημένος  πελάτης  (η  στάση)  οδηγεί  σε  μακροχρόνιες  σχέσεις  (με  τη 

συμπεριφορά).  Μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  η  ικανοποίηση  του  πελάτη  είναι 

μόνο μία διάσταση σε μια δυνατή σχέση.  

Μια άλλη σημαντική πτυχή που πρέπει να εξετάσουμε είναι ότι η σημασία της σχέσης 

για  τους  πελάτες  ποικίλλει  σημαντικά.  Ορισμένοι  πελάτες  μπορεί  να  είναι  πολύ 

δεσμευτικοί με τη σχέση και για τους πελάτες αυτούς η αντίληψη ικανοποίησης να 

είναι πολύ σημαντική. Άλλοι μπορεί να βρουν τις σχέσεις ουσιαστικά ασήμαντες και 

για  τους  πελάτες  αυτούς  η  συνιστώσα  της  ικανοποίησης  να  μην  είναι 

σημαντική.[4],[5],[18]
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1.3.3 Σχέση μεταξύ της ισχυρής σχέσης και της μακροχρόνιας σχέσης 

Είναι προφανές ότι οι σχέσεις της μακροζωίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μια 

εταιρία  τόσο  για  την  αποτελεσματικότητα  όσο  και  για  την  αποδοτικότητα  που 

προσφέρει.  Ένας τρόπος ανάλυσης της σχέσης της μακροζωίας είναι  η δομή της 

ανάλυσης  όπου  σύμφωνα  με  την  κινητήρια  δύναμη  για  τη  μακροζωία  έχει  την 

προέλευσή της. Όταν γίνεται ανάλυση της σχέσης με τον πελάτη γίνεται φανερό ότι η 

μακροζωία στη σχέση μπορεί  να προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η 

διάρθρωση της αγοράς. Επίσης από εγγενείς παράγοντες, όπως η σχέση δύναμης 

και ο χειρισμός των κρίσιμων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της σχέσης. 

Μια σημαντική σχέση εξωγενή παράγοντα αφορά στη συγκέντρωση της αγοράς. Μια 

σχέση σε μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή αγορά είναι προφανώς διαφορετική από μια 

σχέση σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Ο αριθμός των εναλλακτικών πάροχων, 

όπως γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, επηρεάζει το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες 

αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων. Σύμφωνα με ερευνητές, οι σχέσεις μπορούν 

να χαρακτηριστούν με βάση την κατάσταση της αγοράς. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται 

από την εξάρτηση του πάροχου ή του πελάτη. Μπορούμε, ωστόσο, να προβούμε 

στο συμπέρασμα ότι από την άποψη της δύναμης και της εξάρτησης, η σχέση δεν 

είναι αμοιβαία με την έννοια ότι τα μέρη είναι αλληλένδετα. 

Επιπλέον μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο βαθμός διαφοροποίησης στον πάροχο 

φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογος από το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς. 

Σε  μια  ολιγοπωλιακή  αγορά  σπάνια  υπάρχουν  μεγάλες  διαφορές  μεταξύ  των 

παρόχων. 

Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  υπάρχουν  δύο  πτυχές  που  συνδέονται  με  την 

αγορά κατάσταση. Πρώτον, υπάρχει ο "στόχος" η συγκέντρωση της αγοράς που είναι 

εύκολο να μετρηθεί. Η δεύτερη πτυχή αφορά στην αντίληψη των πελατών ως προς 

την  αγοραστική  κατάσταση.  Ο  πελάτης  δύναται  να  αντιλαμβάνεται  ότι  υπάρχουν 

πολλές εναλλακτικές λύσεις στην αγορά, λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες από τις 

εναλλακτικές  λύσεις,  στην  πραγματικότητα,  δεν αποτελούν μέρος  της.  Ο πελάτης 

μπορεί,  ως  εκ  τούτου,  να  είναι  πιστός  στη  σχέση  λόγω  της  επικράτησης  μιας 

αντίληψης  ( "όλες οι τράπεζες είναι οι ίδιες"), ανεξάρτητα των σχέσεων ισχύος.

Παράγοντας   για  την  ύπαρξη  σχέσεων  μακροχρόνιων  μεταξύ  πελάτη  εταιρίας 

αποτελούν και οι επιπτώσεις των επαφών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε 
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επαφή,  δεν  έχει  την  ίδια  σημασία  για  την  αξιολόγηση  της  σχέσης.  Ορισμένες 

μπορούν  να  επισημαίνονται  ρουτίνας,  ενώ  άλλες  μπορούν  να  επισημαίνονται 

κρίσιμες.  Οι  επαφές  ρουτίνας  χαρακτηρίζονται  από  χαμηλά  επίπεδα  ψυχικής 

συμμετοχής  και  υψηλά  επίπεδα  καθημερινής  συμπεριφοράς.  Ο  πελάτης  έχει 

συνήθως  μια  σαφή  κατευθυντήρια  συμπεριφορά  κατά  τη  διάρκεια  της.  Ενώ  μια 

κρίσιμη επαφή μπορεί  να οριστεί  ως μια επαφή που έχει  μεγάλη σημασία για τη 

σχέση. Η συνέχιση της σχέσης εξαρτάται (τόσο σε αρνητικό και θετικό τρόπο) από τις 

κρίσιμες  επαφές.  Μια  επιτυχημένη κρίσιμη επαφή μπορεί  να  ενισχύσει  τη  σχέση 

ώστε να μπορεί να αντέξει αρκετά. Από την άλλη πλευρά μια αποτυχημένη κρίσιμη 

επαφή μπορεί να θέσει τέλος στη σχέση απότομα, αν και μπορεί να έχουν προηγηθεί 

ακόμη και χρόνια ικανοποιητικών επαφών και η σχέση που έχει κριθεί είναι ισχυρή.

Όταν  ο  πελάτης  εμπλέκεται  στην  επαφή  άμεσα   μπορεί  να  είναι  καθοριστικής 

σημασία  για  τη  σχέση.  Ένα  επεισόδιο  ρουτίνας  μπορεί  να  αποβεί  καθοριστικής 

σημασίας επεισόδιο εάν δεν ικανοποιηθεί το επαρκές επίπεδο. Είναι προφανές, με 

βάση την ανωτέρω συζήτηση, ότι η μακροζωία δεν είναι πάντα σε συνάρτηση με τη 

σχέση ισχύος. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας 

σχέσης. Το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης εξωγενών παραγόντων είναι τέτοια ώστε ο 

πάροχος δεν μπορεί να τους επηρεάσει. Παρόλο που η σχέση αυτή είναι αδύναμη 

μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της έλλειψης εναλλακτικών 

λύσεων. Είναι  σημαντικό να σημειωθεί  ότι σχέση της μακροζωίας μπορεί  να είναι 

αποτέλεσμα  του  γεγονότος  ότι  τα  επεισόδια  στις  σχέσεις  είναι  όλα  επεισόδια 

ρουτίνας.  Έτσι,  ο  πελάτης  μπορεί  να  αισθάνεται  ότι  η  σχέση  δεν  είναι  πολύ 

σημαντική  -  ή  τουλάχιστον  δεν  είναι  αρκετά  σημαντική  για  να  παρακινήσει  τις 

επενδύσεις του χρόνου που απαιτείται για τον τερματισμό της σχέσης. Μόλις υπάρχει 

κακή  διαχείριση  κρίσιμων  επεισοδίου  στη  σχέση  ο  πελάτης  μπορεί  να  εμπλακεί 

αρκετά  για  να  αφιερώσει  χρόνο  για  να  επιλέξει  άλλο  πάροχο.  Η  σημασία  των 

κρίσιμων επαφών είναι  προφανής. Ακόμη και οι  ισχυρές σχέσεις λόγω της κακής 

διαχείρισης των κρίσιμων επεισοδίων μπορούν να μην διατηρηθούν. [4],[5],[18]
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1.3.4  Σχέση μεταξύ της μακροχρόνιας συνεργασίας και  της  αποδοτικότητας 
από τη σχέση με τον πελάτη
Η επιδίωξη  της  αύξησης  της  μακροζωίας  μιας  σχέσης  βασίζεται  στην  ιδέα  ότι  η 

διατήρηση υπαρχόντων πελατών είναι φθηνότερη από την απόκτηση νέων, καθώς 

και ότι οι θετικές ταμειακές ροές των πελατών αυξάνουν την αξία των μακροχρόνιων 

σχέσεων.  Αυτή η άποψη στηρίζεται  στην  υπόθεση ότι  η  σχέση του πελάτη είναι 

πάντα κερδοφόρα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν μια σχέση είναι ασύμφορη 

δεν  υπάρχει  κανένας  πρακτικός  λόγος  διατήρησης  της.  Αυτό  δείχνει  ότι  είναι 

αυτονόητο ότι ο πάροχος δε θα πρέπει να στοχεύει στη μακροχρόνια σχέση με όλους 

τους πελάτες. Επιπλέον, σε μια μελέτη φαίνεται, ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες ήταν 

οι  ασύμφοροι πελάτες και βρίσκονταν στην πελατειακή της βάση. 

Για  να  κατανοήσουμε  τη  σχέση  μεταξύ  της  μακροζωίας  και  της  σχέσης  με  την 

αποδοτικότητα  του  πελάτη  πρέπει  να  κατανοήσουμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 

επιτυγχάνεται κερδοφορία από αυτή τη σχέση. Η μέτρηση της αποδοτικότητας του 

πελάτη  είναι  δύσκολη.  Από  ερευνητές  έχει  αναπτυχθεί  ένα  πλαίσιο  το  οποίο 

επιτρέπει την ανάλυση της κερδοφορίας κυρίως των σχέσεων. 

Πρώτος παράγοντας που επιφέρει κερδοφορία στην εταιρία είναι η σχέση εσόδων 

εταιρίας πελάτη. Η σχέση των εσόδων είναι  το μερίδιο του συνολικού όγκου που 

δαπανά ο πελάτης σε μια εταιρία. Ο συνολικός όγκος, με τη σειρά του, αποτελεί 

τμήμα του συνολικού ποσού των χρημάτων που ο πελάτης έχει στη διάθεσή του, ο 

συνολικός όγκος του πελάτη. Οι πελάτες έχουν ένα ορισμένο ποσό των χρημάτων 

στη διάθεσή τους, και χωρίζουν αυτά τα χρήματα στους πολλούς και διαφορετικούς 

τομείς  της  ζωής  τους,  συμπεριλαμβανομένης  της  αποταμίευσης,  της  στέγη,  του 

φαγητού, των υπηρεσιών κ.λ.π. Τα χρήματα που δαπανώνται σε έναν τομέα, δεν 

είναι διαθέσιμα σε άλλο. 

Δεύτερος  παράγοντας  που  επηρεάζει  τα  κέρδη της  εταιρίας  είναι  το  κόστος  των 

επαφών σε μια σχέση. Όλες οι σχέσεις έχουν μια σειρά από διαφορετικούς τύπους 

επαφών που διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο, τη συχνότητα, τη διάρκεια, κ.λπ. 

Μια μακροχρόνια σχέση με έναν πάροχο μπορεί επομένως να περιγραφεί ως μια 

σειρά από επαφές. Αυτό είναι ιδιαίτερα έγκυρο για υπηρεσίες που έχουν ένα διαρκή 

χαρακτήρα και περιλαμβάνουν διάφορους τύπους επαφών. Για την ανάλυση σχέσης 

κόστους  θα  πρέπει  να  κατανοήσουμε  τη  σχέση  της  ρύθμισης  των  συναλλαγών. 

Διαφορετικοί  πελάτες  δημιουργούν  διαφορετικά  είδη  συναλλαγών,  χρησιμοποιούν 

διαφορετικές παραλλαγές του κάθε τύπου και χρησιμοποιούν και διαφορετικά ποσά 

σε αυτές. 
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Ο συνολικός αριθμός των επαφών είναι το άθροισμα όλων των πελατών που έχουν 

τη συναλλαγή τους με την εταιρία. Η ένταση των επαφών είναι διαφορετική για όλες 

τις  πελατειακές  σχέσεις,  ανεξάρτητη  από  τη  σχέση  εσόδων.  Οι  πελάτες  που 

δημιουργούν σχέση  εσόδων μπορεί,  λόγω των τύπων των επαφών τους  με  την 

εταιρία να δημιουργούν σχέση κόστους με αυτήν. Μπορούμε, με βάση τα παραπάνω 

να αντιληφθούμε ότι μακροπρόθεσμες σχέσεις δεν είναι επαρκής προϋπόθεση για 

πελατειακή σχέση κερδοφορίας. 

Πρέπει να καταλάβουμε δύο άλλες διαστάσεις της σχέσης: τη σχέση των εσόδων και 

τη σχέση κόστους. Σε περιπτώσεις όπου κυριαρχούν συνεχής πελατειακές σχέσεις, η 

ρύθμιση  των  διαφόρων  πελατειακών  σχέσεων  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  που 

οδηγεί σχέση κόστους και έτσι επηρεάζει την κερδοφορία της πελατειακής σχέσης. 

Αυτό που απαιτείται είναι μια συστηματική ανάλυση της σύνθεσης της σχέσης. Με 

βάση  αυτές  τις  πληροφορίες  οι  πάροχοι  μπορεί  να  ξεκινήσουν  μια  διαδικασία 

βελτίωσης  των  σχέσεων,  με  βασικό  στόχο  να  βρεθούν  τρόποι  να  βελτιωθεί  η 

αποδοτικότητα των πελατειακών σχέσεων. Ένας τρόπος για να γίνει  αυτό είναι  η 

ποιοτική βελτίωση. [4],[5],[18]

1.3.5 Συμπεράσματα

Για  να  μπορέσει  μια  επιχείρηση  να  εκμεταλλευτεί  οικονομικές  ευκαιρίες  από  τις 

σχέσεις με τους πελάτες της και να διαχειριστεί  αυτές τις  πελατειακές σχέσεις με 

κέρδος, πρέπει να αντιληφθεί τη φύση των σχέσεων αυτών. Τα μοντέλα μέτρησης 
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των  εννοιολογικών  και  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  σήμερα  πρέπει  να  είναι 

προσανατολισμένα  προς  αυτή  την  μακροπρόθεσμη  προοπτική  και  προς  την 

κατεύθυνση  μιας  σχέσης  ποιότητας.  Μια  δυναμική  σχέση  ποιότητας  συνδέει  τις 

έννοιες της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών, της ικανοποίηση, της ανάπτυξης 

ισχυρής σχέσης, της μακροχρόνιας σχέσης και της σχέσης κερδοφορίας. Το μοντέλο 

που δόθηκε αποτελεί συνεπώς ένα βήμα προς μια θεωρία της σχέσης ποιότητας και 

αποδοτικότητας. 

Από  θεωρητικής  πλευράς,  αυτό  το  μοντέλο  εξυπηρετεί  στη  διασύνδεση  των 

υπηρεσιών διαχείρισης και της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση τη 

σχέση μάρκετινγκ.  Αυτό είναι  ένα σημαντικό βήμα,  διότι  η επιτυχημένη σχέση σε 

μεγάλο  βαθμό  εξαρτάται  από  την  ικανότητα  των  επιχειρήσεων  για  αύξηση  της 

προστιθέμενης αξίας, μέσω διαφόρων λύσεων που προσφέρει στους πελάτες της. 

Επίσης  μια  σχέση  στρατηγικής  μάρκετινγκ  δεν  μπορεί  να  υλοποιηθεί  χωρίς 

κατανόηση σε βάθος της υπηρεσίας  διαχείρισης.  Με την  κατανόηση του πώς να 

διαχειρίζονται την ποιότητα των υπηρεσιών στις σχέσεις με τον πελάτη είναι σε θέση 

να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ευκαιριών 

που προσφέρονται από μια στρατηγική μάρκετινγκ. 

Επιπλέον  η  τιμολόγηση είναι  ιδιαίτερα σημαντική  στον  τομέα των υπηρεσιών και 

δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σε πολλές εταιρίες για να ρυθμίσει τη ζήτηση μέσα 

στο χρόνο. 

Τέλος τομέας στον οποίο η έρευνα είναι απαραίτητη, είναι η κατανόηση της ισχύος 

της σχέσης. Η ιδανική κατάσταση είναι, βεβαίως, όταν η σχέση του πελάτη είναι σε 

υψηλό επίπεδο όπως και η  αποδοτικότητα γεγονός που οδηγεί σε σχέση ισχύος. 

Εάν  αυτές  οι  πελατειακές  σχέσεις  έχουν  χαμηλή  ισχύς  είναι  προφανώς  πολύ 

ευάλωτες  και  εκτεθειμένες  στον  ανταγωνισμό.  Εάν  οι  πελάτες  με  αρνητική 

αποδοτικότητα,  έχουν  σχέση  ισχύος,  η  ισχύς  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά τους. 

2. Διαχείριση Κόστους ανάλογα με το είδος της επιχείρησης 
2.1 Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών
2.1.1 Σωστή Εξυπηρέτηση Πελατών
Είναι γνωστό ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών στηρίζονται στην ικανοποίηση των 

πελατών τους και προσπαθούν τόσο να διατηρήσουν τους παλιούς πελάτες όσο και 

να  δημιουργήσουν  με  νέους  σχέσεις  συνεργασίας.  Τα  παραπάνω  είναι  ευρέος 

αποδεκτό ότι επιτυγχάνονται με τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών αφού αυτό που 

29



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
τους  προσφέρει  μια  εταιρία  υπηρεσιών  είναι  διαφόρων  ειδών  επαφές  με  τους 

υπαλλήλους της.

Έτσι έχουν αναπτυχθεί κάποιες βασικές τεχνικές για την εξυπηρέτηση των πελατών 

οι οποίες εφαρμοζόμενες έχουν και τα εξής αριθμητικά αποτελέσματα.

1.Συνιστάται  στους  υπαλλήλους  των εταιριών να  καλλιεργούν  μία  εμμονή  με  τον 

πελάτη, επειδή η οργάνωσή βρίσκεται στα χέρια των πελατών. 

Αριθμητικά: Μια αύξηση 5% της συγκράτησης πελατών ισοδυναμεί με αύξηση 25% 

έως 80% των κερδών, σύμφωνα με μία μελέτη του Harvard Business School.

2.Πρέπει οι υπάλληλοι να δεσμεύονται από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Αριθμητικά:  Περίπου 95% των επιχειρηματιών δίνουν  στον  εαυτό τους  9  για  την 

εξυπηρέτηση πελατών σε μια κλίμακα 1 προς 10. Αλλά οι περισσότεροι πελάτες τους 

θα τους βαθμολογούσαν εντελώς διαφορετικά. 

3.  Η  συμπεριφορά  των  υπαλλήλων  πρέπει  να  εμπνέει  στον  πελάτη  ότι  δεν 

αποσκοπεί μόνο σε μια πώληση αλλά στη μακροχρόνια συνεργασία μαζί του.

 Αριθμητικά: Οι οργανώσεις που τονίζουν την εξυπηρέτηση πελατών διαπιστώνουν 

ότι η απόδοση επί των πωλήσεων είναι 12 φορές μεγαλύτερη από τις περιπτώσεις 

όπου η εξυπηρέτηση δεν είναι άμεση προτεραιότητα.

4. Συνιστάται στους υπαλλήλους να είναι αφοσιωμένοι στις απαιτήσεις του πελάτη 

και να ξεπερνούν τις προσδοκίες του. 

Αριθμητικά: Αύξηση του ποσοστού συγκράτησης των πελατών κατά 2% έχει το ίδιο 

αποτέλεσμα στα κέρδη με τον περιορισμό των εξόδων κατά 10%.

5.Οι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν όσα υπόσχονται είτε μέσω τηλέφωνου είτε μέσω 

διαφήμισης. 

Αριθμητικά: Εάν οι πελάτες φύγουν δυσαρεστημένοι, το 87% θα μιλήσει σε εννέα ή 

δέκα άλλα άτομα γι’  αυτή την κακή μεταχείριση και  το υπόλοιπο 13% θα πει  τα 

άσχημα νέα σε άλλους 20.

6.  Οι  υπάλληλοι  των  εταιριών  πρέπει  να  είναι  οπλισμένοι  με  υπομονή.  Όσο 

απασχολημένοι κι αν είναι, οι πελάτες είναι ο λόγος της επαγγελματικής ύπαρξής.
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Αριθμητικά: Έλλειψη προσοχής από τους υπαλλήλους εξυπηρέτησης ευθύνεται για 

70%  χαμένων  πελατών,  σύμφωνα  με  μία  μελέτη.  Επίσης,  ο  τόνος  της  φωνής 

εκφράζει 86% του μηνύματος που οι πελάτες λαμβάνουν από το τηλέφωνο.

7.  Οι  υπάλληλοι  πρέπει  να παρέχουν λύσεις  και  καλά συναισθήματα θεωρώντας 

κάθε παράπονο ως ευκαιρία και να το αντιμετωπίζουν με επαγγελματισμό, έγκαιρα 

και αποτελεσματικά. 

Αριθμητικά: Κοστίζει 5 έως 10 φορές περισσότερο να κερδηθεί ένας νέος πελάτης 

από το να κρατηθούν οι πελάτες που ήδη υπάρχουν.

8. Η ευγενική αντιμετώπιση συνεχώς όπως η έκφραση «Σας ευχαριστώ» είναι μια 

τακτική που αποφέρει αποτελέσματα. 

Αριθμητικά:  Πάνω  από  τα  2/3  των  πελατών  που  φεύγουν  το  κάνουν  επειδή 

αντιλαμβάνονται την αδιαφορία απέναντί τους.

9.  Οι  πληροφορίες  από  τους  πελάτες  πρέπει  να  επεξεργάζονται  σωστά  και  να 

διοχετεύονται άμεσα. 

Αριθμητικά:  Περίπου  68% των πελατών που  παύουν  να  συναλλάσσονται  με  μία 

εταιρεία, λένε ότι το έκαναν λόγω ελλιπούς εξυπηρέτησης. Όμως 95% αυτών των 

δυσαρεστημένων  πελατών  θα  επέστρεφαν  εάν  το  πρόβλημά  τους  μπορούσε  να 

επιλυθεί γρήγορα και ικανοποιητικά.

10. Πρέπει οι εταιρίες να αναγνωρίσουν την υπεροχή της εξυπηρέτησης πελατών. 

Αριθμητικά:  Κατά  μέσο όρο,  η  υπηρεσία  εξυπηρέτησης  πελατών απαντά  σε  300 

τηλεφωνήματα  την  εβδομάδα  και  το  80%  αυτών  των  κλήσεων  χρειάζεται  15 

δευτερόλεπτα ή λιγότερο.[25]

2.1.2 Αφοσίωση στους πελάτες

Ειδικοί  σε  θέματα  αφοσίωσης  πελατών  συμφωνούν  ότι  οι  «πιστοί»  πελάτες 

παραμένουν περισσότερο καιρό και αγοράζουν πιο συχνά, καθοδηγούνται από τη 

θέλησή  τους  να  συνεχίσουν  να  συνεργάζονται  με  την  εταιρία,  με  αποτέλεσμα οι 

εταιρίες να απολαμβάνουν αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας τους.

 

Σε πολλές περιπτώσεις,  οι  πελάτες συνεχίζουν να συνεργάζονται  με  επιχειρήσεις 

επειδή δεν έχουν καμία άλλη εναλλακτική λύση ή επειδή τα προβλήματα που μπορεί 

να προκαλέσει  η διακοπή μιας συνεργασίας είναι  μεγάλα.   Είναι  σημαντικό να μη 
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συγχέονται  οι «παγιδευμένοι» πελάτες με τους «αληθινά πιστούς» πελάτες, οι οποίοι 

έχουν θετική  άποψη για  μια  εταιρία  και  θα τη συστήσουν στους φίλους και  τους 

συναδέλφους τους.

 

Οι διευθυντές επιχειρήσεων δείχνουν να κατανοούν την έννοια της αφοσίωσης, αφού 

το  64% προσδιορίζει  -μεταξύ άλλων-  την  αφοσίωση πελάτη ως τη  συμπεριφορά 

επαναλαμβανόμενης  αγοράς.  Στην  ίδια  έρευνα,  το  58% θεωρεί  αφοσιωμένο  ένα 

πελάτη που συστήνει μια εταιρία στους φίλους και τους συναδέλφους του, και το 54% 

αυτόν που νιώθει συναισθηματική δέσμευση προς την εταιρία. Τέλος, μόνο το 32% 

των ερωτηθέντων θεώρησε αφοσιωμένο τον πελάτη που ξοδεύει περισσότερα με την 

πάροδο του χρόνου.

 

Έρευνα  έχει  καταδείξει  ότι  η  διατήρηση  των  υπαρχόντων  πελατών  κοστίζει 

ουσιαστικά λιγότερο σε μια επιχείρηση από την απόκτηση νέων. Στην ίδια έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι η μέση επιχείρηση έχει 60 - 70% πιθανότητες επιτυχίας για μια νέα 

πώληση στους ήδη ενεργούς πελάτες της, 20 - 40% πιθανότητες πώλησης στους 

πρώην πελάτες της και μόνο 5 - 20% σε νέους.

 

Στον τομέα της αφοσίωσης πελατών δεν υπάρχει υποκατάστατο για την καλή έρευνα 

και τον προγραμματισμό. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησης, 

θα πρέπει να  έχουν γίνει κατανοητοί  οι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες μένουν ή 

φεύγουν.  Η   πελατοκεντρική  αυτή  οπτική  διαφωτίζει  τους  διοικούντες  για  τη 

συμπεριφορά  των  πελατών  τους  και  έτσι  καθιστά  πιο  εύκολη  την  δημιουργία 

κερδοφόρων στρατηγικών αφοσίωσης. 

 

Πολύ  συχνά  αποκτώνται  και  διατηρούνται  μη  κερδοφόροι  πελάτες.  Μερικές 

επιχειρήσεις κάνουν το σφάλμα να αποκτούν νέους πελάτες κάνοντας προσφορές 

και  εκπτώσεις,   και  στη συνέχεια  διερωτώνται  γιατί  οι  ίδιοι  πελάτες  μετακινούνται 

στους  ανταγωνιστές  τους  όταν  αυτοί  κάνουν  κάποια  αντίστοιχη  προσφορά.  Το 

αποτέλεσμα  είναι  υψηλές  απώλειες  και  πελατειακή  βάση  με  μικρό  περιθώριο 

κέρδους. Η διατήρηση των σωστών πελατών είναι λοιπόν η κερδοφόρα κίνηση.[27]
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2.1.3 Χρήση οριζόντιου συστήματος για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και 

αύξηση κερδών

Οριζόντια είναι  οργανωτικά συστήματα που θα αντικαταστήσουν τα γνωστά μέχρι 

τώρα κατακόρυφα. Στο κλασσικό σύστημα στη κορυφή είναι  ο προϊστάμενος που 

δίνει δουλειά  και παρακολουθεί την εκτέλεση της (πρόγραμμα, οργάνωση, έλεγχος, 

ανταμοιβές κλπ). Η οριζόντια δομή έχει κατεύθυνση τον πελάτη. 

Η  δομή  αυτή  συνίσταται  από  ένα  βασικό  κορμό  διαδικασιών  (πχ  ανάπτυξη 

παραγωγή, εξυπηρέτηση πελάτη). Το πληροφοριακό σύστημα ρέει οριζόντια και δεν 

είναι σχεδιασμένο να δίνει στοιχεία ελέγχου στον προϊστάμενο αλλά να βοηθάει τους 

προϊστάμενους και τους εργαζόμενους να ικανοποιήσουν από κοινού τον πελάτη. Η 

φιλοσοφία ενός οριζόντιου συστήματος είναι η αναγνώριση ότι η προσωπική εργασία 
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είναι το κύριο μέρος του κόστους και ότι η μόνη δουλειά που αξίζει να κάνει κανείς 

είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τεράστιες ποσότητες εργασίας δεν προσθέτουν αξία  στον 

πελάτη. Η εξάλειψη ή ο περιορισμός αυτών των εργασιών θα ελαττώσει το κόστος 

και θα αυξήσει   τα κέρδη. Πρέπει να περιοριστεί  ο αριθμός των μη απαραίτητων 

εργασιών και όχι ο αριθμός των εργαζομένων. 

Ενώ στο κατακόρυφο σύστημα η δουλειά σπάει σε κομμάτια που ο κάθε ένας κάνει 

ένα μέρος, στην οριζόντια δομή η δουλειά είναι  σύνολα,  διαδικασίες,  ολότητες με 

αποτέλεσμα καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρίας και συνεπώς πιο 

κερδοφόρες λειτουργίες παράλληλα με καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

2.1.4 Κατανόηση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού

Σε μια εταιρία παροχής υπηρεσιών η σημασία της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού 

της είναι ανεκτίμητη αφού αυτό που φαίνεται κα αυτό που ουσιαστικά πουλάει είναι οι 

υπηρεσίες και η συμπεριφορά των υπαλλήλων της.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι τα άτομα είναι εκείνα που αποφασίζουν και υλοποιούν, 

είναι εκείνα που φέρουν την ευθύνη και εκείνα που οδηγούν την επιχείρηση σε κέρδη 

ή  ζημίες.  Οι  επιχειρήσεις  δεν  διευθύνονται  από  δυνάμεις  της  αγοράς  και  σε 

περιόδους  κρίσης  ή  ευημερίας,  είναι  ευθύνη  των  διευθυντών  να  επιλέξουν  την 

κατάλληλη στρατηγική ώστε η επιχείρηση να ευημερεί. Το κύριο αίτιο οποιουδήποτε 

αποτελέσματος της επιχείρησης, είναι ο ανθρώπινος παράγων.

Ορισμένες φορές το περιβάλλον της επιχείρησης αλλάζει, με αποτέλεσμα τη μείωση 

της  πελατείας.  Είναι  φανερό  όμως  ότι  εκείνο  που  διαμορφώνει  την  πορεία  της 
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εταιρίας είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων και όχι αυτές καθαυτές οι 

καταστάσεις.

Ειδικά σε περιόδους κρίσης, αποδεικνύεται η σημασία της δύναμης του εργατικού 

δυναμικού.  Στις  περιόδους  αυτές  φαίνεται  η  ανάγκη  εκδήλωσης  της  συνολικής 

ενεργητικότητας  και  των  ικανοτήτων  των  εργαζομένων.  Για  να  επιτευχθεί  αυτό, 

πρέπει η εταιρία να εντοπίσει και να προβάλλει  το κοινό σημείο που ενώνει  τους 

εργαζόμενους με την επιχείρηση, να δημιουργήσει πεποιθήσεις που ασκούν κοινή 

γοητεία  σε  όλους  και  πάνω  σε  αυτές  τις  πεποιθήσεις  να  οργανώσει  τις 

δραστηριότητές της. 

Στο  παρελθόν  οι  εργαζόμενοι  στη  βάση  της  ιεραρχίας  αποτελούσαν  το  σύνηθες 

«αντικείμενο εκτόνωσης αποτυχιών» της επιχείρησης. Όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, η 

ευθύνη  βάραινε  αυτούς.  Ακόμη  και  σήμερα,  εκδηλώνονται  παράπονα  ορισμένων 

διευθυντών για το προσωπικό τους, τα οποία όμως εκφράζουν την δική τους έλλειψη 

ικανοτήτων.  Διότι  έργο του διευθυντή είναι  να επιλέξει  τους καλύτερους,  να τους 

εκπαιδεύσει  σωστά  και  να  οργανώσει  την  παραγωγική  διαδικασία  έτσι  ώστε  να 

αποδίδουν τα μέγιστα. Κατά συνέπεια δεν αποτελεί τεκμήριο αναποτελεσματικότητας 

το μη ικανό προσωπικό, ενώ αντίθετα αποτελεί ο μη ικανός διευθυντής.

Ο αποτελεσματικός διευθυντής δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μέλος του 

προσωπικού του. Το ενδιαφέρον αυτό πρέπει να είναι ειλικρινές, διότι σε αντίθετη 

περίπτωση  δημιουργεί  επιφυλακτικότητα  και  πικρία.  Συχνά  επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν τον εργαζόμενο σαν μηχάνημα. Έτσι οι διευθυντές συμπεριφέρονται 

δήθεν φιλικά ή οργανώνουν γιορτές και εκδρομές για το προσωπικό, προκειμένου 

αυτοί  να  εργαστούν  αποτελεσματικότερα.  Αυτή  η  συμπεριφορά  ονομάζεται 

«εσωτερικές  δημόσιες  σχέσεις»  ή  «ανθρώπινες  σχέσεις»,  όμως  στην 

πραγματικότητα πρόκειται για σχέσεις που υποτιμούν τον εργαζόμενο, που όχι μόνο 

δεν πείθεται, αλλά οδηγείται και σε αρνητική συμπεριφορά. 

Σήμερα,  είναι  πολλές  οι  επιχειρήσεις,  που έχουν στρέψει  την  προσοχή τους στα 

στελέχη. Θεωρούν ότι μεταβιβάζοντας την ευθύνη για υψηλή παραγωγικότητα στο 

στέλεχος, αυτό στη συνέχεια οφείλει να βρει τρόπους για την εξασφάλισή της. Όταν 

όμως οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που στις εταιρίες έρχονται σε επαφή με τον 

πελάτη αισθάνονται παραμελημένοι από τη διοίκηση, το στέλεχος θα δυσκολευτεί να 

τους πείσει ότι το δικό του και μόνο ενδιαφέρον αρκεί. Έτσι το μόνο που μπορεί να 

εξασφαλισθεί  τελικά,  είναι  ένα  ελάχιστο  αποτέλεσμα  και  από  κει  και  πέρα  η 

αδιαφορία ή και εχθρότητα του προσωπικού βάσης. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση 
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πρέπει να δείχνει το ενδιαφέρον της και να προσεγγίζει ανθρώπινα όλες τις βαθμίδες 

των εργαζομένων. 

Οι  γνωστές  για  την  ποιότητά  τους  εταιρίες,  προσελκύουν  ιδιαίτερα  ικανούς 

εργαζόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ποιοτικές επιχειρήσεις. Συχνά αμείβουν με 

διάφορους τρόπους την άριστη απόδοση των στελεχών, ενώ ερευνούν με προσοχή 

σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι σε όλες τις βαθμίδες, είναι ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους. 

Οι ομάδες εργαζομένων στις εταιρίες που διακρίνονται για τους ισχυρούς δεσμούς 

των  μελών  τους,  είναι  ιδιαίτερα  παραγωγικές.  Οι  ομάδες  αυτές  αμείβουν  την 

αποδοτικότητα  με  κοινωνικά  κριτήρια  και  η  ικανοποίηση  των  αποτελεσματικών 

εργαζομένων προέρχεται κύρια από την εκτίμηση των συναδέλφων τους. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων στον καθορισμό των στόχων της επιχείρησης, τους 

κάνει  να  αισθάνονται  ενεργά  μέλη  της  ηγετικής  ομάδας  της  επιχείρησης  και 

διευκολύνει την υιοθέτηση της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της. Ταυτόχρονα όμως 

έχει αποδειχθεί  ότι αυξάνει την παραγωγικότητά τους, την εξομοίωση των ατομικών 

και ομαδικών στόχων, την ικανοποίηση από την εργασία, ενώ αντίθετα μειώνει τις 

πιθανότητες απουσιών και αποχωρήσεων.

2.2 Μεταποιητική επιχείρηση
2.2.1 Γενικά

Στις μέρες μας, οι βιομηχανίες πρέπει να διανέμουν στα σημεία πώλησης σχεδόν 

καθημερινά,  με  ελάχιστο  όγκο  διανομής  που  να  τους  εξασφαλίζει  τις  τρέχουσες 

ανάγκες τους. Η καλύτερη θέση στο ράφι επιτυγχάνεται από τη βελτιστοποίηση της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  την  σωστή  κοστολόγηση,  τη  διαχείριση  της  παραγωγικής 

διαδικασίας και  από την ελαχιστοποίηση του κόστους αποθεμάτων.  Επομένως,  η 

πληροφόρηση  και  η  καταγραφή  σε  πραγματικό  χρόνο  είναι  πλέον  αναγκαία.  Οι 

βιομηχανίες  τα  τελευταία  χρόνια  αναπτύσσουν  τεχνικές  και  μεθόδους  οι  οποίες 

βοηθούν τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και προϊόντων τους. Αυτές οι μέθοδοι  έχουν να κάνουν με τα εξής:

1.Διαχείριση Αποθέματος σε σχέση με τη ζήτηση προϊόντος

2.Κοστολόγηση Παραγωγικής διαδικασίας-Τεχνικές

3.Διαχείριση Πρώτων υλών
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2.2.2 Διαχείριση Αποθέματος σε σχέση με τη ζήτηση προϊόντος

Τα κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί το αναγκαίο επίπεδο 

αποθεμάτων είναι το κόστος διατήρησης αποθέματος και το κόστος παραγγελίας και 

παραλαβής. Το κόστος διαχείρισης περιλαμβάνει την αποθήκευση, το ενοίκιο και την 

απόσβεση του χώρου, τα εργατικά, τα πάγια και το κεφάλαιο που απασχολείται, το 

κόστος  απαρχαίωσης  ή  λήξης  (εάν  περάσει  ο  χρόνος  ζωής  του  προϊόντος  και 

υπάρχει ακόμα στην αποθήκη), η μείωση της ποιότητας και της αξίας του προϊόντος, 

και  κόστη  που  σχετίζονται  με  κλοπές  και  ασφαλιστικές  εισφορές.  Το  κόστος 

παραγγελίας σχετίζεται με τα εργατικά για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, τους 

ελέγχους, τις επιστροφές προϊόντων και τη μεταφορά. 

Η κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει αρκετό απόθεμα για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, 

λαμβάνει  χώρα  συνήθως  στο  χρονικό  διάστημα  μεταξύ  της  δημιουργίας  της 

παραγγελίας  και  της  άφιξης  της  τελευταίας.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  πελάτης 

μπορεί  να  επιλέξει  μεταξύ  της  αναμονής  του  προϊόντος  και  της  ακύρωσης  της 

παραγγελίας. Είναι φανερό ότι όταν εξασφαλιστεί το σωστό επίπεδο και η ποιότητα 
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αποθέματος,  αυξάνεται  η  ικανοποίηση του πελάτη και  ελαχιστοποιείται  το κόστος 

αποθέματος. 

Για  να  επιτευχθεί  ο  συνδυασμός  ενός  υψηλού  επιπέδου  εξυπηρέτησης  και  ενός 

χαμηλού  κόστους  αποθεμάτων,  πρέπει  να  ελέγχονται  όλες  οι  διεργασίες  της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή η επιλογή προμηθευτή, ο σχεδιασμός αναπλήρωσης 

του  προϊόντος,  ο  νεκρός  χρόνος  του  προμηθευτή,  η  εσωτερική  αποθήκευση,  η 

παραγγελιοληψία  και  η  διανομή.  Ο  έλεγχος  οποιασδήποτε  διεργασίας  απαιτεί  τη 

μέτρηση  της  απόδοσης  και  τη  σύγκριση  με  το  στόχο,  τον  υπολογισμό  της 

διακύμανσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων που επιδρούν στις μετρήσεις. Είναι 

μια συνεχής διαδικασία και τα τρία κύρια μέρη της στον έλεγχο αποθεμάτων είναι: η 

επιλογή και  εφαρμογή μιας πολιτικής αποθεμάτων,  η μέτρηση και  ο  έλεγχος των 

παραμέτρων της. Ο βαθμός ελέγχου εξαρτάται από την ικανότητα αντίδρασης του 

συστήματος,  και  ειδικότερα  από  το  χρόνο  απόκτησης  της  πληροφορίας  και  των 

μετρήσεων, από τις ενέργειες και από το τελικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται. 

Διαχείριση με βάση τη ζήτηση 

Τελευταία,  οι  βιομηχανίες  αναζητούν  και  εφαρμόζουν  επιθετικές  αρχές  για  να 

βελτιώσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι 

προσπάθειες ξεκίνησαν με την αποτελεσματική αντίδραση πελάτη στη βιομηχανία 

τροφίμων  και  εξαπλώθηκε  σε  πολλούς  άλλους  τομείς  όπως  τα  φάρμακα,  τους 

ημιαγωγούς,  τα ηλεκτρονικά,  τις  τηλεπικοινωνίες και  τα αυτοκίνητα.  Με αυτόν τον 

τρόπο  βελτιώθηκαν  σημαντικά  τα  κόστη  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  το  επίπεδο 

εξυπηρέτησης και οι χρόνοι αντίδρασης. Παράλληλα, υπήρξε και μεγάλη ανάπτυξη 

στην τεχνολογία και τις λύσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η διαχείριση της ζήτησης είναι κρίσιμη για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

την ανάπτυξη προϊόντος, τη στρατηγική τεχνολογίας, την υποστήριξη της υπηρεσίας 

και  το  σχεδιασμό  του  οργανισμού.  Η  εφαρμογή  συστημάτων  με  στόχο  την 

ολοκλήρωση της διαχείρισης της προσφοράς και της ζήτησης έχει μεγάλη δυναμική. 

Η  διαχείριση  με  γνώμονα  τη  ζήτηση  περιλαμβάνει  την  προσεκτική  επιλογή  των 

οργάνων marketing και την εργασία σε κοντινή απόσταση από τους πελάτες, έτσι 

ώστε  να  οδηγείται  η  εταιρία  σε  υψηλότερα  επίπεδα  εξυπηρέτησης  και  αυξημένη 
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ικανοποίηση πελατών. Ενώ η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ασχολείται με 

την πλευρά αγοράς του οργανισμού,  η διαχείριση της ζήτησης απευθύνεται  στην 

πλευρά των πωλήσεων. Η ενασχόληση με μία μόνο από τις δύο πλευρές, οδηγεί σε 

λύσεις κάτω του βέλτιστου. 

Η  διαχείριση της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  προϋποθέτει  παραδοσιακά ότι  η  ζήτηση 

βασίζεται  σε εξωγενείς παράγοντες. Με αυτό το σκεπτικό, η ζήτηση είναι  η κύρια 

είσοδος  στο  σύστημα διαχείρισης,  και  μπορεί  να  είναι  ένα  σημείο  πρόβλεψης,  ή 

εύρος  πρόβλεψης  με  μέσο  όρο  και  διακύμανση.  Υπάρχουν  πολλές  τεχνολογικές 

λύσεις που βελτιώνουν την ακρίβεια των προβλέψεων και χρησιμοποιούν τη ζήτηση 

για την καθοδήγηση των αποθεμάτων, της αναπλήρωσης, της παραγωγής, και τα 

σχέδια παραγωγικής δυναμικότητας. Στην πραγματικότητα όμως η ζήτηση δεν είναι 

ποτέ  αποκλειστικά  εξωγενής.  Ένα  μεγάλο  μέρος  του  οργανισμού  προσπαθεί  να 

επηρεάσει  τη  ζήτηση  με  διάφορα  μέσα.  Μια  συνηθισμένη  παγίδα  είναι  να  μην 

αναγνωρίζεται ότι πράγματι επηρεάζεται η ζήτηση από τις ενέργειες marketing, και 

αντίστροφα,  να  μη  χρησιμοποιούνται  τα  κατάλληλα  μέσα  που  θα  δώσουν  τη 

μεγιστοποίηση των κερδών ή άλλων στόχων. [14], [19], [29]

2.2.3 Κοστολόγηση Παραγωγικής Διαδικασίας

Η  παραγωγική  λειτουργία  μιας  ανταγωνιστικής  επιχείρησης  είναι  συνάρτηση  της 

εταιρικής  πολιτικής.  Είναι  σχεδιασμένη  κατά  τρόπο  που  να  είναι  ανταγωνιστική, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς, σύμφωνα πάντα με τους 

στρατηγικούς  στόχους.  Η  παραγωγική  λειτουργία  αποτελεί  σημαντικό  τμήμα  του 

τακτικού στρατηγικού σχεδιασμού και μέσο υλοποίησης των στόχων της επιχείρησης. 

Ο έλεγχος της παραγωγής αναφέρεται και στον έλεγχο του κόστους παραγωγής και 

τις λειτουργίες που το συνθέτουν. 

Τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο ένας από τους στόχους της 

Διοίκησης είναι η μείωση ή η συγκράτηση του κόστους παραγωγής. Το κόστος των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης επηρεάζεται από τον ανταγωνισμό και επηρεάζει με 

τη σειρά του τη συμπεριφορά και την απόδοσή της.

Κόστος Παραγωγής

Στον τομέα της μεταποίησης, το κόστος παραγωγής είναι το άθροισμα του κόστους 

των υλικών (α’ και β’ ύλες), του κόστους εργασίας και του έμμεσου κόστους (Γενικά 
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Βιομηχανικά Έξοδα – Overheads). Οι 2 πρώτες κατηγορίες κόστους, αποτελούν το 

άμεσο κόστος.

 Τα  άμεσα  υλικά  αφορούν  οποιαδήποτε  μορφής  α’  ύλη  χρησιμοποιείται  για  την 

παραγωγή ενός προϊόντος. Οι α’ ύλες έχουν ποικιλία από μορφές (στερεές, υγρές 

κλπ).  Οι  α΄  ύλες  μίας  μεταποιητική  επιχείρηση  είναι  δυνατόν  να  αποτελούν  τα 

προϊόντα μιας άλλης επιχείρησης.

Οτιδήποτε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός προϊόντος είναι α΄ ύλη. Εκτός από τις 

α΄  ύλες  υπάρχουν  και  οι  β’  ή  βοηθητικές  ύλες,  όπως  τα  υλικά  συσκευασίας,  οι 

ετικέτες κάποιων προϊόντων κλπ. Το σύνολο των α΄ & β’ υλών συνθέτουν το κόστος 

υλικών.

Το κόστος εργασίας είναι το σύνολο των εξόδων της απασχόλησης του εργατικού 

δυναμικού. Με άλλα λόγια είναι το κόστος των εργαζομένων που συμμετέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία.

Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι η κατηγορία των εξόδων η οποία σχετίζεται με την 

παραγωγή  προϊόντων  αλλά  δεν  έχει  σχέση  με  τις  2  προηγούμενες  κατηγορίες 

κόστους.  Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ή έμμεσο κόστος περιλαμβάνει  τα έμμεσα 

υλικά,  το  έμμεσο  κόστος  εργασίας,  το  κόστος  συντήρησης  &  επισκευής  του 

μηχανολογικού  εξοπλισμού,  τα  έξοδα  συντήρησης  και  ασφάλισης  των 

εγκαταστάσεων κλπ.[14], [19], [29]

Μέθοδοι Κοστολόγησης

Κοστολόγηση κατά προϊόν

Η κοστολόγηση κατά προϊόν  χρησιμοποιείται   για την μέτρηση του κόστους στις 

παραγωγικές διαδικασίες, όπου πολλά διαφορετικά  ή όμοια μεταξύ τους προϊόντα 

παράγονται  κατά παραγγελία.  Τα κόστη συγκεντρώνονται  στο Φύλλο Κόστος της 

Εντολής Παραγωγής και το ανά μονάδα κόστος του προϊόντος υπολογίζεται όταν η 

εντολή παραγωγής τελειώσει δηλαδή είναι ανεξάρτητο του χρόνου. Ο υπολογισμός 

του ανά μονάδα κόστους  είναι  εύκολος  να  υπολογιστεί  επειδή  γίνεται  μόνο όταν 

ολοκληρωθεί το προϊόν, διαιρώντας το συνολικό κόστος με τον αριθμό των μονάδων 

που παρήχθησαν.

Κοστολόγηση κατά φάση
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 Η κοστολόγηση κατά φάση χρησιμοποιείται  στις περιπτώσεις όπου η παραγωγή 

είναι συνεχής και όχι εξατομικευμένη. Η συνεχής παραγωγή έχει το χαρακτηριστικό 

ότι από αυτή παράγονται μεγάλες ποσότητες τυποποιημένων προϊόντων που είναι 

όμοιες μεταξύ τους ως προς τον τρόπο, τη διάρκεια και τα υλικά που απαιτούνται για 

την  παραγωγή  τους.  Ονομάζεται  επίσης  και  μαζική  παραγωγή.  Πρόκειται  για 

βιομηχανική  παραγωγή  σε  σειρά  που  εξελίσσεται  σε  διάφορες  διακεκριμένες 

λειτουργικά  φάσεις  παραγωγής.  Στην  κοστολόγηση  κατά  φάση  δεν  υπάρχει 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να ολοκληρωθούν, αλλά κάποιες είναι έτοιμες μέσα 

στη παραγωγική διαδικασία, άλλες μπορεί να αρχίζουν τη παραγωγή τους και άλλες 

να  μένουν  ημικατεργασμένες  για  την  επόμενη  κοστολογική  περίοδο.  Η  συνεχής 

παραγωγή διακόπτεται μετά από ορισμένη χρονική περίοδο που έχει καθοριστεί με 

συνέπεια  να  μην  καθορίζεται  εύκολα  το  σημείο  έναρξης  και  συμπλήρωσης  του 

προϊόντος.  

Σύγκριση των μεθόδων κοστολόγησης

Στην  κοστολόγηση  κατά  φάση  τα  κέντρα  κόστους  (ή  τμήματα)  της  παραγωγικής 

διαδικασίας διαφέρουν από τα παραγωγικά τμήματα της κοστολόγησης κατά προϊόν. 

Στα κέντρα κόστους μόνο ένας τύπος προϊόντος κατασκευάζεται και η ίδια εργασία 

εκτελείται  για  κάθε  μονάδα  που  περνά  μέσω  του  κέντρου  κόστους.  Αντίθετα  τα 

παραγωγικά τμήματα παράγουν πλήθος προϊόντων πολλών διαφορετικών εντολών. 

Σε  ένα  παραγωγικό  τμήμα  μπορεί  να  υπάρχουν  περισσότερα  του  ενός  κέντρα 

κόστους.  Ακόμη  σε  ένα  σύστημα  συνεχούς  παραγωγής  το  κόστος  παραγωγής 

παρουσιάζεται με την κατάρτιση των εκθέσεων του κόστους παραγωγής. Η έκθεση 

αυτή περιλαμβάνει το συνολικό βιομηχανικό κόστος, τις ποσότητες της παραγωγής 

και  το  ανά  μονάδα  κόστος.  Στην  κοστολόγηση  κατά  προϊόν  υπάρχει  το  φύλλο 

κόστους  εντολής  παραγωγής,  το  οποίο  αναφέρεται  στο  κόστος  μιας  εντολής  και 

ετοιμάζεται  όταν  η  εντολή  παραγωγής  φτάσει  στο  τέλος  της.  Η  κατάσταση  του 

κόστους  παραγωγής  παρουσιάζει  σε  αξίες  την  παραγωγική  δραστηριότητα  ενός 

κέντρου  κόστους.  Από  την  άλλη  πλευρά  το  φύλλο  κόστους  εντολής  παραγωγής 

περιλαμβάνει  όλα  τα  κοστολογικά  δεδομένα  κατασκευής  ενός  προϊόντος.  Επίσης 

στην κοστολόγηση κατά προϊόν υπολογίζονται μόνο οι  μονάδες που παράχθηκαν 

σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εντολή παραγωγής. Στην κοστολόγηση κατά φάση, το 

ανά μονάδα κόστος παρουσιάζεται  περιοδικά και  αναφέρονται  μόνο τα κόστη της 

παραγωγής του συγκεκριμένου κέντρου κόστους. Για τη μέτρηση του ανά μονάδα 

κόστους βασικό στοιχείο είναι το χρονικό διάστημα της κοστολογικής περιόδου. Για 
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τον προσδιορισμό του ανά μονάδα κόστους του προϊόντος, διαιρείται το κόστος της 

περιόδου που συγκεντρώθηκε στο κέντρο κόστους με τις  ισοδύναμες μονάδες που 

ολοκληρώθηκαν μέσα στη περίοδο για κάθε κέντρο κόστους πλέον ενός αριθμού 

ισοδύναμων μονάδων που αντιστοιχεί στις ημικατεργασμένες .Το σύστημα αυτό της 

συνεχούς παραγωγής εφαρμόζεται  στις βιομηχανίες  τσιμέντου,  αλεύρου,  σιδήρου, 

πετρελαιοειδών, φαρμακευτικές, τούβλων κ.α. Ακόμη μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

τράπεζες,  ασφαλιστικές  εταιρείες,  σχολεία,  βιβλιοθήκες  κ.α.  Η  κοστολόγηση  κατά 

παραγγελία  χρησιμοποιείται  στις βιομηχανίες επίπλων, μηχανών, εργαλείων, στα 

ναυπηγεία κ.α.[26], [29]

  

2.2.4 Διαχείριση πρώτων υλών

Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες σε ένα εργοστάσιο για τη μείωση του κόστους 

του και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του είναι η διαχείριση των πρώτων 

υλών. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών 

και επιτυγχάνεται με τη δημιουργία Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου του εργοστασίου, 

ούτως ώστε να εκτελούνται σωστά όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση 

της ποιότητας των προϊόντων και την αποφυγή όσο το δυνατόν του κόστους λόγω 

χρήσης λανθασμένων ή ακατάλληλων πρώτων υλών.

Ενέργειες για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πρώτων υλών

1. Αποδοχή ή απόρριψη όλων των εισερχομένων υλών αφού κάνει όλους τους 

αναγκαίους  ελέγχους  όπως  προβλέπονται  από  τις  προδιαγραφές  του 

εκάστοτε προϊόντος. 

2. Ενεργοποίηση  και  επίβλεψη  της  διαδικασία  για  την  επιστροφή  των 

απορριπτόμενων πρώτων υλών. 

3. Ολοκληρωμένος έλεγχος πρώτων με τη χρήση εξωτερικών φορέων οι οποίοι 

θα  επιθεωρούν  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  διασφαλίζουν  για  τη 

συμφωνία των υλικών προς τις προδιαγραφές.

4. Ετοιμασία  όλων  των  προδιαγραφών  των  πρώτων  υλών  από  το  αρμόδιο 

τμήμα σε συνεργασία με το τμήμα παραγωγής.
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5. Σωστή τήρηση της διαδικασίας παραλαβής φύλαξης και  παράδοσης όλων 

των πρώτων υλών στην παραγωγή.

6. Ενημέρωση υπευθύνου για όλες τις αναμενόμενες αφίξεις πρώτων υλών. 

2.3 Εμπορική Επιχείρηση
2.3.1 Γενικά

Για τη διαχείριση του κόστους της μια εμπορική επιχείρηση λιανικού εμπορίου πρέπει 

να εφαρμόζει τακτικές οι οποίες να βοηθούν τόσο στη συγκράτηση του υπάρχοντος 

πελατολογίου όσο και στην προσέλκυση νέου. Γι αυτό το λόγο οι ιδιοκτήτες τέτοιων 

καταστημάτων  ανάλογα  με  τις  τάσεις  της  εποχής  αναπτύσσουν  τεχνικές  και 

προσπαθούν να προβάλουν την επιχείρηση τους με κάθε τρόπο. 

Σημαντικές  αποφάσεις για τη μείωση του κόστους και  παράλληλα την προσφορά 

ποιοτικών  υπηρεσιών  και  προϊόντων  είναι  ο  σωστός  καθορισμός  της  τιμής  του 

προϊόντος και η εξυπηρέτηση των πελατών με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθάνεται ότι 

βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον.
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2.3.2 καθορισμός Τιμών λιανικού εμπορίου

Μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις των λιανεμπόρων αφορά στην απόφαση της 

τιμής πώλησης των εμπορευμάτων. Παρ’ όλα αυτά, έχει διαπιστωθεί ότι πολύ λίγες 

μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν κάποια στρατηγική για την εξεύρεση της κατάλληλης 

τιμής. Παρακάτω δίνονται βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

ώστε να καθορίζεται τελικά η τιμή του προϊόντος.

Πολιτική Τιμών

Η πολιτική τιμών που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση εξαρτάται κάθε φορά 

από  τις  επικρατούσες  συνθήκες  και  από  τα  δεδομένα  του  καταστήματος  που 

πρόκειται να εφαρμοστεί. Πολιτική τιμών υψηλή, δηλαδή σε επίπεδα ανώτερα από 

αυτά της αγοράς, επιλέγουν λιανέμποροι που πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν 

λόγω των εξαιρετικών προϊόντων, της πολύ καλής εξυπηρέτησης των πελατών, του 

ελκυστικού  περιβάλλοντος.  Χαμηλή  πολιτική  τιμών,  υιοθετούν  λιανέμποροι  που 

έχουν  χαμηλά  λειτουργικά  έξοδα,  απευθύνονται  σε  ειδικούς  αγορών, 

πραγματοποιούν  αυστηρούς  ελέγχους.  Μεσαία  πολιτική  τιμών,  προτιμούν 

λιανέμποροι  που  δεν  αντιμετωπίζουν  τις  τιμές  ως  σημαντικό  παράγοντα  στην 

ανταγωνιστική στρατηγική τους.  Αυτό σημαίνει  ότι  έχουν τις  τιμές της αγοράς και 

ποντάρουν σε πιο εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας, στο ευνοϊκό πόστο, το μείγμα των 

προϊόντων.

Διαχωρισμός Πελατών

Άλλη σημαντική παράμετρος για να καθοριστούν οι τιμές του καταστήματος είναι οι 

πελάτες που το επισκέπτονται να κατανεμηθούν ως εξής:

1.Οικονομικούς  καταναλωτές:  Βλέπουν  τις  ανταγωνιστικές  επιχειρήσεις  ως 

παρόμοιες και  θέλουν χαμηλές τιμές.  Αυτή η κατηγορία έχει  αυξηθεί  τα τελευταία 

χρόνια.
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2.Καταναλωτές  που  κατευθύνονται  από  το  γόητρο:  Βλέπουν  τις  ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις ως διαφορετικές. Έλκονται από τις επώνυμες μάρκες, την ποιότητα της 

εξυπηρέτησης και όχι από τις τιμές.

3.Καταναλωτές  προσανατολισμένους  σε  μεγέθη:  Αναζητούν  καταστήματα  με 

μεγάλους χώρους, ποικιλία προϊόντων και δίκαιες τιμές.

4.Συναισθηματικούς  Καταναλωτές:  Πάνε  εκεί  που  τους  ξέρουν  και  συνδέονται 

προσωπικά με τους υπαλλήλους. Θα πληρώσουν ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο 

τιμές.

5.Καταναλωτές προσανατολισμένους στην ευκολία: Ψωνίζουν μόνο αν πρέπει. Τους 

αρέσουν τα καταστήματα της γειτονιάς τους, τα εκτεταμένα ωράρια, οι κατάλογοι και 

γενικά πληρώνουν πάνω από το μέσο όρο τιμές.

Υπολογισμός τιμών

Χρήσιμες  για  τον  καθορισμό  των  τιμών  είναι  οι  πληροφορίες  της  βιομηχανίας 

προκειμένου  να  αποκτηθεί  μια  ιδέα  για  τις  τιμές  που  είναι  διαδεδομένες  σε 

καταστήματα  που  μοιάζουν.  Κατά  κανόνα  οι  προμηθευτές  παρέχουν  για 

συγκεκριμένα προϊόντα μέσους όρους τιμών λιανικής, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα χρήσιμο. 

Παράλληλα, όμως, πρέπει να παρακολουθούνται οι ανταγωνιστές ώστε οι τιμές να 

είναι συνεπείς προς την πολιτική τιμών. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνεται καθορισμός 

τιμών, πρέπει να δίνεται προσοχή σε όλα τα λειτουργικά κόστη. Μερικές φορές οι 

ακόλουθοι  παράγοντες  δεν  συνυπολογίζονται  στον  καθορισμό  της  τιμής,  που  θα 

έπρεπε:

- Κέρδη ιδιοκτήτη

- Κέρδη εργαζομένων 

- Ποσοστό ενοικίου για χώρο που καταλαμβάνει το προϊόν

- Απόσβεση Εξοπλισμού και επισκευές καταστήματος

- Κόστη διαχείρισης συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες

-Κόστος  υπηρεσιών  επιχείρησης  (λογιστικά  -  νομική  υποστήριξη,  διαφήμιση, 

ασφάλιση κ.λπ.)
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Δίκαιες Τιμές

Είτε  μια  επιχείρηση  είναι  εκπτωτική  (στοκ  /  discount)  είτε  μεσαία  ή  ακριβή,  το 

«δίκαιο» αντανακλά την αξία που προσφέρει. Από την οπτική γωνία του καταναλωτή, 

αυτό σημαίνει  ότι  οι τιμές ενός discounter πρέπει να είναι  αρκετά χαμηλές για να 

αξίζει  τον κόπο η στέρηση κάποιων υπηρεσιών ή επιλογών (ποικιλία προϊόντων, 

περιβάλλον κ.λπ.). Αντίθετα, σε ένα «ακριβό» κατάστημα, το επίπεδο των υπηρεσιών 

και η ποικιλία των προϊόντων πρέπει να ανταποκρίνεται στις υψηλές τιμές.

Από την πλευρά του λιανέμπορου, «δίκαιες» είναι οι τιμές που αντικατοπτρίζουν τη 

λειτουργική δομή μιας επιχείρησης, με τρόπο που να της επιτρέπουν να επιτυγχάνει 

ικανοποιητικό  κέρδος.  Επομένως,  είναι  δίκαιες  οι  τιμές,  όταν  ικανοποιούνται  και 

καταναλωτές και επιχειρηματίες.[28]
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2.3.3 Σωστή Συμπεριφορά

Διαχείριση επιστροφών

Οι μεγάλες διαφορές που εντοπίζονται στην πολιτική επιστροφών που υιοθετείται 

από διαφορετικές επιχειρήσεις αποτελούν παράγοντα επιλογής καταστήματος από 

τους πελάτες. Επομένως, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής επιστροφής προϊόντων, 

κάθε επιχείρηση, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι θα πρέπει να δεχτεί αξιωματικά ότι 

οφείλει να προσεγγίζει το θέμα με διακριτικότητα, λαμβάνοντας μεν προστατευτικά 

μέτρα, αλλά και εξυπηρετώντας ικανοποιητικά τους πελάτες που θέλουν να κάνουν 

κάποια αλλαγή.

Οι  λιανέμποροι,  όπως  φαίνεται,  φοβούνται  μήπως  «εκπαιδεύσουν»  τους 

κακοπροαίρετους  πελάτες  στην  εκμετάλλευση  της  πολιτικής  τους,  κοινοποιώντας 

ευρέως τα κριτήρια άρνησης επιστροφών. Ωστόσο, αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν 

είναι ότι η άρνηση επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής τη μία μέρα δεν σημαίνει ότι αν ο 

πελάτης  επανέλθει  την  επόμενη  εβδομάδα  δεν  θα  πετύχει  το  στόχο  του.  Το 

πρόβλημα  είναι  πως  αρκετοί  καλοί  πελάτες  στρέφονται  σε  ανταγωνιστικά 

καταστήματα, νομίζοντας πως δεν θα έχουν ποτέ ξανά το δικαίωμα αλλαγής και άρα 

το  περιθώριο  λάθους  ψωνίζοντας  στο  κατάστημα  όπου  δεν  τους  επέτρεψαν  την 

επιστροφή κάποιου προϊόντος. Τελικό αποτέλεσμα είναι η απώλεια των πελατών και 

η μείωση των κερδών.

Έρευνα έδειξε ότι  περίπου 70% των καταναλωτών είπαν ότι τους απασχολεί έντονα 

η πολιτική επιστροφών των καταστημάτων. Το πόρισμα αυτό αποκτά μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον συγκρινόμενο με τα αποτελέσματα έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί 

νωρίτερα,  σύμφωνα  με  τα  οποία  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  καταναλωτών 

δήλωναν πως θεωρούν δίκαιη την πολιτική επιστροφών των καταστημάτων.

Το ηθικό δίδαγμα είναι  πως οι  πελάτες επιδεικνύουν εξαίρετα αντανακλαστικά σε 

μεταβολές  πολιτικής  των  επιχειρήσεων  λιανικού  εμπορίου,  υποχρεώνοντας  τις 

τελευταίες σε πολύ προσεκτική διερεύνηση του αντίκτυπου που μπορεί  να έχει  η 

παραμικρή  αλλαγή  στρατηγικής.  Γιατί,  όπως  ορθώς  επισημαίνουν  οι  ειδικοί,  οι 

λιανέμποροι  δεν  θέλουν  να  εκνευρίζουν  και  να  αποξενώνουν  τους  πιστούς  -ή 
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δυνητικά πιστούς- πελάτες τους θέτοντας πολύ αυστηρούς κανόνες στην αλλαγή των 

εμπορευμάτων,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  δεν  οφείλει  κάθε  επιχείρηση  να 

διαμορφώνει κάποια πολιτική για την αποτροπή των επιστροφών που γίνονται με 

δόλο. Όμως αυτή η πολιτική θα πρέπει να είναι λογική, να ακολουθείται με συνέπεια 

και σταθερότητα και παράλληλα να γίνεται σαφές σε όλους τους πελάτες πως τα 

μέτρα  που  λαμβάνονται  αποσκοπούν  στην  προάσπιση  και  των  δικών  τους 

συμφερόντων, εφόσον οι ανέντιμοι πελάτες που προβαίνουν σε αλλαγές με πρόθεση 

εξαπάτησης, ανεβάζουν το κόστος των προϊόντων για όλους τους άλλους πελάτες.

Σωστή αντιμετώπιση πελατών

Οι πωλητές πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες ευελιξίας, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την προσαρμογή της συμπεριφοράς τους, ανάλογα με το Κοινωνικό Στυλ του 

πελάτη. Οι πωλητές που μπορούν να προσαρμόσουν τη στρατηγική πώλησής τους 

στις ανάγκες και το στυλ των πελατών τους είναι κατά 30% πιο αποτελεσματικοί από 

τους πωλητές που δεν έχουν την αντίστοιχη ευελιξία.

Τα αποτελέσματα των πωλήσεων εξαρτώνται από την ικανότητα των πωλητών να 

δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές σχέσεις με τους πελάτες τους. Τα 

οφέλη θα έρθουν με τη μορφή περισσότερων πελατών, αυξημένων πωλήσεων και 

πιο παραγωγικών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες. 

Οι πωλητές έχουν στόχο να αναπτύξουν τις απαιτούμενες διαπροσωπικές δεξιότητες 

ώστε να πουλάνε αποτελεσματικά σε πελάτες που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Οι 

ικανότητες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τα 

τέσσερα κοινωνικά στυλ των πελατών και να προσαρμόζουν τη δική τους στρατηγική 

πώλησης στο κάθε στυλ. 

 Οι  πωλητές  οι  οποίοι  αναπτύσσουν  τις  παραπάνω  δεξιότητες  έχουν  τα  εξής 

αποτελέσματα:

o Αναπτύσσουν και διατηρούν άνεση με το κάθε τύπο πελάτη

o Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά κοινωνικά στυλ των πελατών

o Κατανοούν τις  αγοραστικές  ανάγκες και  προσδοκίες  του  κάθε στυλ 

πελάτη

o Προσαρμόζουν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά τους στο στυλ και τις 

ανάγκες του πελάτη
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o Αναπτύσσουν ικανότητες  ευελιξίας  στην  εφαρμογή της  στρατηγικής 

πώλησης κατάλληλης για το κάθε στυλ πελάτη 

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των μόνιμων πελατών της επιχείρησης 

αφού μέσω της σωστής συμπεριφοράς οι πελάτες νιώθουν ασφαλείς και σίγουροι για 

την  αγορά τους  γεγονός  που τους  οδηγεί  στη  αφοσίωση τους  στο συγκεκριμένο 

κατάστημα. Η αφοσίωση όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι ένας 

σημαντικός  παράγοντας  που  αποφέρει  κέρδη  στην  επιχείρηση.  Τέλος  όταν 

ακολουθείται  η  παραπάνω τακτική η επιχείρηση μπορεί  μέσω της ποιότητας των 

υπηρεσιών  που  προσφέρει  να  προαναγγείλει  και  την  ποιότητα  των  προϊόντων 

της.[28]
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3.Διαχείριση Κόστους και Βελτίωση Ποιότητας στην εταιρία ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ
3.1 Προφίλ Εταιρίας
Η  Εταιρεία  ξεκινά  από  τη  Θεσσαλονίκη  το  1970.   Από  το  1971  ξεκίνησε  την 

παραγωγή με χειροκίνητα εργαλεία στην αρχή, ενώ διαδοχικά αγοράζονται αυτόματα 

και ημιαυτόματα εργαλεία κυρίως από τη Γερμανία.

Μεταξύ των πελατών της εταιρίας συγκαταλέγονται :

• Δημόσιοι οργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.)

• Μεγάλες βιομηχανίες (SIEMENS, ΙΝΤΡΑΚΟΜ κ.α.)

• Διάφοροι κατασκευαστές μηχανημάτων,

ενώ στα προϊόντα της περιλαμβάνονται :

• κορδόνια τηλεφωνικών συσκευών

• εξαρτήματα δομημένης καλωδίωσης

• σύνδεσμοι

• καλωδιώσεις

• καλώδια

• αξεσουάρ τηλεφώνων.

Το 1979 η Εταιρία εγκαθίσταται στο ιδιόκτητο πλέον εργοστάσιό της στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

Σίνδου, όπου βρίσκεται η έδρα της μέχρι και σήμερα, ενώ το 1982 μετατρέπεται σε 

Ανώνυμη Εταιρεία.

Κατά τα επόμενα έτη, εκσυγχρονίζεται συνεχώς ο εξοπλισμός της παραγωγής και 

του ποιοτικού ελέγχου και νέα προϊόντα εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία. Το 

1994 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Εταιρείας μας πιστοποιείται από 

τον ΕΛΟΤ  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9003

Το 1997 το ΣΔΠ αναθεωρείται ώστε να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9002 ενώ μέσα στο 1999 το ΣΔΠ αναθεωρείται εκ νέου ώστε να είναι σύμφωνο 
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με το πρότυπο EΛOT EN ISO 9001. Παράλληλα, ιδρύεται και το τμήμα Έρευνας και 

Ανάπτυξης. 

Το  2000  η  εταιρεία  προχωρεί  στην  εφαρμογή  Συστήματος  Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και το 2003 επέρχεται άλλη 

μία αναθεώρηση του ΣΔΠ, ώστε να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001 του 2000.

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται ανάλυση των μεθόδων που ακολουθεί η εταιρία 

για να αυξήσει το κέρδος της μέσω της διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης 

της  ποιότητας  τόσο  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της  όσο  και  των  προϊόντων 

της.[30]

Η διαχείριση του κόστους γίνεται μέσω των εξής διαδικασιών:

1. Διαχείριση πόρων

2. Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού

3. Διαχείριση διεργασιών

4. Διαχείριση παραγγελιών πελατών

5. Διαχείριση Προμηθειών

6. Διαχείριση παραγωγής και υπηρεσιών

7. Διαχείριση εξοπλισμού

8. Ικανοποίηση Πελατών

9. Διαχείριση μη συμμορφώσεων

10. Βελτίωση
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3.2 Οργανόγραμμα
Η οργανωτική δομή της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζεται  σχηματικά  στο 

οργανόγραμμα που ακολουθεί.[30]
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   
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3.3 Διαχείριση πόρων
3.3.1 Γενικά

Η Εταιρεία φροντίζει συνεχώς για τον εντοπισμό και τη διάθεση όλων των αναγκαίων 

πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό :

• έχει  προσδιορισθεί  η  κατά  περίπτωση  αναγκαία  πληροφόρηση  για  την 

επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων /  υπηρεσιών 

της  Εταιρείας  και  έχει  εξασφαλισθεί  η  διαθεσιμότητα  και  ακεραιότητα  της 

πληροφόρησης αυτής.

• έχει προσδιορισθεί και διατίθεται όλη η υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός και 

εγκαταστάσεις) που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 

των προϊόντων / υπηρεσιών της Εταιρείας,

• δίδεται έμφαση στην επαρκή συντήρηση του εξοπλισμού,

• καταβάλλεται  κάθε  προσπάθεια  για  την  εξασφάλιση  κατάλληλου 

περιβάλλοντος εργασίας,  ιδιαίτερα σε  ότι  αφορά τις  συνθήκες  υγιεινής  και 

ασφάλειας,

• κατά την ανασκόπηση της διοίκησης εξετάζεται η επάρκεια των υφισταμένων 

πόρων της Εταιρείας και λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις.
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3.3.2 Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού

Το προσωπικό είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό της εταιρίας ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ. Η αξία 

του  προσωπικού  στηρίζεται  και  στα  προσωπικά  και  στα  επαγγελματικά  του 

χαρακτηριστικά.  Το  εργασιακό  περιβάλλον  της  εταιρείας  συγκρίνεται  μόνο  με 

«οικογενειακή ατμόσφαιρα».

Όλο το προσωπικό διαθέτει  υψηλό αίσθημα ευθύνης και συμμορφώνεται πλήρως 

στις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Εταιρείας.

Αποτελεί  πρώτιστη προτεραιότητα για την Εταιρεία η εξασφάλιση του κατάλληλου 

επιπέδου για το σύνολο του προσωπικού που με την εργασία του επηρεάζει  την 

ποιότητα,  καθώς  και  η  συνεχής  και  συστηματική  βελτίωση  των  γνώσεων  και 

δεξιοτήτων του.  

Σε κάθε περίπτωση ανατίθενται οι όποιες ευθύνες / αρμοδιότητες αποκλειστικά σε 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη δραστηριότητα των 

επιθεωρήσεων και δοκιμών των τελικών προϊόντων, αυτή ανατίθεται σε προσωπικό 

επαρκώς εκπαιδευμένο, υψηλής εμπειρίας και κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

Εφαρμόζεται τεκμηριωμένη διαδικασία τόσο σε σχέση με την αρχική εκπαίδευση του 

νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού, όσο και με τη συνεχή εκπαίδευση του συνόλου 

του προσωπικού της Εταιρείας. Στόχος της εταιρίας είναι : 

• ο  εντοπισμός  των  αναγκών  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  το  οποίο 

απασχολείται με δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα και

• η παροχή στο προσωπικό της απαραίτητης εκπαίδευσης / επιμόρφωσης.
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3.4 Διαχείριση διεργασιών
3.4.1 Γενικά

Η Εταιρεία έχει προσδιορίσει και τεκμηριώσει τις διεργασίες που είναι αναγκαίες για 

την  παροχή  των  απαιτουμένων,  κατά  περίπτωση,  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Η 

διαδοχή  της  υλοποίησης  των  ως  άνω  διεργασιών  είναι  καθορισμένη  και  έχουν 

κατανεμηθεί  στο προσωπικό της Εταιρείας οι  αντίστοιχες ευθύνες /  αρμοδιότητες. 

Παράλληλα, μέσω :

• της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού,

• της διάθεσης όλων των αναγκαίων πόρων,

• της εφαρμογής των καταλλήλων μεθόδων και πρακτικών διεκπεραίωσης και 

ελέγχου των διεργασιών

• της διαθεσιμότητας όλης της, κατά περίπτωση, αναγκαίας τεκμηρίωσης,

Η Εταιρεία παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση είτε αυτό αποτελεί συμβατική της 

υποχρέωση είτε αυτοτελώς, σε όλους τους πελάτες, όπου ζητηθεί. Σε περίπτωση 

ύπαρξης  ελαττωματικών  προϊόντων  (με  υπαιτιότητα  της  Εταιρείας),  η  Εταιρεία 

φροντίζει για την αντικατάσταση των προϊόντων (αν αυτό ζητηθεί), επιβαρυνόμενη τα 

μεταφορικά έξοδα. Παράλληλα, διερευνώνται τα αίτια της μη συμμόρφωσης. 

Στις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  πελάτη 

αποτελεί συμβατική υποχρέωση (π.χ. συμβάσεις ΟΤΕ), τότε αυτή οργανώνεται και 

παρέχεται με ευθύνη του Τμήματος Marketing και Πωλήσεων. 

Τηλεφωνική υποστήριξη (όπου είναι αναγκαία) παρέχεται από το Τμήμα Marketing 

και  Πωλήσεων  μετά  την  πώληση,  μέσω των  ίδιων  τηλεφωνικών  αριθμών  στους 

οποίους λαμβάνονται οι παραγγελίες.

Το παρακάτω Διάγραμμα Ροής παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες / ενέργειες στις 

οποίες  προβαίνει  η  εταιρεία,  από  τη  λήψη  της  παραγγελίας  από  πελάτη  ή  την 

ανάθεση ενός διαγωνισμού, μέχρι και την παράδοση στον πελάτη των προϊόντων:
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Υπογραφή
σύμβασης

Λήψη
παραγγελίας

Κοινοποίηση σύμβασης
και απαιτήσεων σε ΥΔΠ,
τμήμα Ε & Α και τμήμα

παραγωγής

Νέο
προϊόν;

Εντολή
παραγωγής

ΟΧΙ

Εκπόνηση
προδιαγραφών και
σχεδίων ποιότητας
από τμήμα Ε & Α

ΝΑΙ

Παράδοση
προδιαγραφών σε

ΥΔΠ και τμήμα
Οικονομικού

Έλεγχος
αποθεμάτων α'

& β' υλών

Επάρκεια; Παραγγελία σε
προμηθευτή

Αξιολόγηση
προμηθευτών

Παραγωγή και
έλεγχος

ΝΑΙ

Παραλαβή α' &
β' υλών

ΟΧΙ

Τελικός έλεγχος
τμήματος ελέγχου

ποιότητας

Αποθήκευση

Μεταφορά /
Παράδοση

Εκτίμηση
ικανοποίησης

πελατών

3.5 Διαχείριση παραγγελιών πελατών
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Η Εταιρεία έχει  θεσπίσει  και  εφαρμόζει  τεκμηριωμένη διαδικασία μέσω της οποία 

εξασφαλίζεται, ότι πριν την υποβολή προσφοράς / υπογραφή σύμβασης / αποδοχή 

παραγγελίας με κάποιο πελάτη :

• οι απαιτήσεις του πελάτη είναι σαφώς προσδιορισμένες και καταχωρημένες, 

σε ότι αφορά τόσο τις απαιτήσεις ποιότητας και τους χρόνους παράδοσης 

των προϊόντων, όσο και σε ότι αφορά τις (πιθανές) απαιτήσεις εγγυήσεων / 

εξυπηρέτησης μετά την πώληση,

• υφίσταται  η  δυνατότητα  από  μέρους  της  εταιρείας  έγκαιρης  και  ολικής 

ικανοποίησης των συμβατικών δεσμεύσεων ή της παραγγελίας,

• κάθε διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της σύμβασης έχει γίνει απόλυτα 

κατανοητή και πλήρως αποδεκτή από τον πελάτη.

Τα παραπάνω διασφαλίζονται και στις περιπτώσεις εκ των υστέρων τροποποίησης 

των απαιτήσεων του πελάτη (τροποποίηση σύμβασης / παραγγελίας).

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  προσφορές  /  συμβάσεις  /  παραγγελίες  και  οι  όποιες 

τροποποιήσεις  τους  ανασκοπούνται  από  κατάλληλα  εκπαιδευμένο  και 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ τηρούνται και τα αντίστοιχα μητρώα. 

Επικοινωνία με τους πελάτες

Η Εταιρεία δίνει  ιδιαίτερη έμφαση στην κατά το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με 

τους  πελάτες,  ώστε  να  αναπτύσσεται  η  συνεργασία  μαζί  τους  και  να  αυξάνει  ο 

βαθμός ικανοποίησής τους από τα προϊόντα / υπηρεσίες της Εταιρείας. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την Εταιρεία είναι η επαρκής διερεύνηση των παραπόνων 

των πελατών, τα οποία διερευνώνται από το Τμήμα Marketing και Πωλήσεων. Σε 

κάθε περίπτωση, τα παράπονα των πελατών :

• καταγράφονται, 

• διερευνώνται  ως  προς  την  ορθότητά  τους  από  αρμόδιο  προσωπικό  και 

αναλόγως των αποτελεσμάτων της διερεύνησης αποφασίζονται οι αναγκαίες 

διορθωτικές ενέργειες,

• ενημερώνεται  ο  πελάτης  για  τα  αποτελέσματα  της  διερεύνησης  και 

συμφωνούνται οι όποιες αναγκαίες ενέργειες
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• αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης κατά την ανασκόπηση της διοίκησης

• τηρούνται σε μητρώο.

3.6 Διαχείριση Προμηθειών

Η  Εταιρεία  επιλέγει  τους  προμηθευτές  της  με  πρώτο  και  βασικό  κριτήριο  τη 

δυνατότητά τους να ικανοποιούν τις εκάστοτε απαιτήσεις ποιότητας, με το μικρότερο 

δυνατό κόστος.
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Η  Εταιρεία  έχει  καθιερώσει  και  τηρεί  κατάλογο  εγκεκριμένων  /  αποδεκτών 

προμηθευτών και τηρεί μητρώο για την ποιότητα των προμηθευτών αυτών.

Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές πραγματοποιούνται πάντοτε γραπτώς και 

πριν  την  αποστολή  τους  ανασκοπούνται  από  τον  Υπεύθυνο  Προμηθειών.  Οι 

παραγγελίες προς τους προμηθευτές περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

πλήρη αποσαφήνιση των απαιτήσεων της Εταιρείας :

• τύπος υλικού

• ποσότητα

• χρόνος παράδοσης

• ειδικές απαιτήσεις ποιότητας

• οικονομικός διακανονισμός (κόστος, τρόπος πληρωμής κλπ).

  

3.7 Διαχείριση παραγωγής και υπηρεσιών
Η Εταιρεία διασφαλίζει την ύπαρξη ελεγχομένων συνθηκών για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων της παραγωγής.

Μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας γίνεται  αναγνώριση και επισήμανση προϊόντων, 

όπως  και  κάλυψη  της  αναγνώρισης  κάθε  μεμονωμένου  /  παρτίδας  τελικών 

προϊόντων  και  παρακολούθησης  κάθε  προϊόντος  σε  όλη  τη  διάρκεια  της 
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παραγωγικής  του  επεξεργασίας.  Παράλληλα,  η  εφαρμογή  της  διαδικασίας  αυτής 

διευκολύνει την αναζήτηση των αιτιών σφαλμάτων / ελαττωματικών.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προϊόντων (α’ υλών, ενδιαμέσων, 

τελικών)  από  οποιαδήποτε  φθορά  /  υποβάθμιση  της  ποιότητάς  τους  σε  όλο  το 

διάστημα  που  αυτά  βρίσκονται  υπό  την  ευθύνη  της  Εταιρείας  όλα  τα  προϊόντα 

διακινούνται,  αποθηκεύονται,  συσκευάζονται  με  τυποποιημένες  και  τεκμηριωμένες 

μεθόδους. Οι μέθοδοι αυτές εξαρτώνται κάθε φορά από τις ιδιότητες / χαρακτηριστικά 

του συγκεκριμένου προϊόντος.

Τα  υλικά  των  πελατών  (τα  οποία  μπορεί  να  βρίσκονται  υπό  την  ευθύνη  της 

Εταιρείας)  προστατεύονται  και  διαχειρίζονται  όπως  και  τα  αντίστοιχα  υλικά  που 

ανήκουν  στην  Εταιρεία.  Αν  κατά  την  παραλαβή  ή  σε  οποιαδήποτε  στιγμή  στη 

συνέχεια, διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά / υποβάθμιση της ποιότητας προϊόντων 

κάποιου πελάτη, τότε το γεγονός αναφέρεται αμέσως και εγγράφως στον πελάτη, 

προκειμένου να αναληφθούν οι όποιες ενέργειες κριθούν σκόπιμες. Από την Εταιρεία 

τηρείται  μητρώο ζημιών ανά πελάτη και  σε  περίπτωση πρόκλησης της  βλάβης / 

φθοράς  στο  διάστημα  ευθύνης  της  Εταιρείας,  πραγματοποιείται  εκτεταμένη 

διερεύνηση των αιτίων και δρομολογούνται οι όποιες διορθωτικές ενέργειες κρίνεται 

σκόπιμο με στόχο την αποφυγή της εμφάνισης παρομοίων καταστάσεων.

3.8 Διαχείριση εξοπλισμού
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και τηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία με στόχο τη διασφάλιση 

ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών (Όργανα – 

Εργαλεία – Συσκευές – Ο.Ε.Σ. -  μέτρησης και δοκιμής)  παρέχει  την απαιτούμενη 

ικανότητα μέτρησης.
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Κάθε συσκευή μέτρησης και δοκιμής διακριβώνετε σε τακτά διαστήματα, με βάση 

τεκμηριωμένες  μεθόδους  /  εξοπλισμό,  που  (όπου  είναι  εφαρμόσιμο)  παρέχει 

ιχνηλασιμότητα σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα.  

Τα  στοιχεία  σχετικά  με  τη  διακρίβωση  –  συντήρηση,  μέτρησης  και  δοκιμής 

καταγράφονται σε ειδικά έντυπα και αρχειοθετούνται σε αντίστοιχα μητρώα.

3.9 Ικανοποίηση Πελατών
Προκειμένου να αποδεικνύεται η επίτευξη των στόχων ποιότητας και η ικανοποίηση 

των κατά περίπτωση ισχυουσών προδιαγραφών, η Εταιρεία έχει  προχωρήσει στη 

θέσπιση διαδικασιών για τη μέτρηση :

• συγκεκριμένων χαρακτηριστικών / μεγεθών των προϊόντων / υπηρεσιών της, 

• της ικανοποίησης των πελατών.  
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Για κάθε είδους μέτρηση καθορίζονται :

• η μέθοδος που ακολουθείται

• η συχνότητα

• οι  υπευθυνότητες  σχετικά  με  την  υλοποίηση  της  μέτρησης  και  της 

καταγραφής και αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων.

Τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  αναλύονται  από  τους  κατά  περίπτωση 
υπευθύνους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτελούν τη βάση για την 
υλοποίηση αντιστοίχων ενεργειών (διορθωτικών, προληπτικών ή ενεργειών 
βελτίωσης).  

Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών

Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των πελατών πραγματοποιείται  σύμφωνα με 

τεκμηριωμένη Διαδικασία. Η εκτίμηση που έχουν οι πελάτες για το βαθμό στον οποίο 

η Εταιρεία ικανοποίησε τις απαιτήσεις τους, αποτελεί τον κυριότερο δείκτη επίτευξης 

των στόχων.

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

Η  μέτρηση  της  συνολικής  επίδοσης  των  εφαρμοζόμενων  διαδικασιών 

πραγματοποιείται τόσο μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων / αξιολογήσεων, όσο 

και μέσω του προσδιορισμού του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Η  Εταιρεία  εφαρμόζει  τεκμηριωμένο  σύστημα  σχεδιασμού,  προγραμματισμού  και 

εκτέλεσης εσωτερικών αξιολογήσεων.

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις στοχεύουν : 

• στην  εξασφάλιση  αντικειμενικής  εκτίμησης  του  κατά  πόσον  η  Εταιρεία 

συμμορφώνεται με τις καθιερωμένες μεθόδους και διαδικασίες,

• στην επιβεβαίωση της εφαρμογής των διορθωτικών / προληπτικών ενεργειών 

που έχουν αποφασισθεί και στη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις εκτελούνται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή 

εκτάκτως, όταν : 
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• παρατηρείται  αυξημένος  αριθμός  μη  συμμορφώσεων  σε  κάποια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα,

• κρίνεται  απαραίτητο  να  πιστοποιηθεί  η  εφαρμογή  συγκεκριμένων 

διορθωτικών ενεργειών.

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών αξιολογήσεων καταγράφονται και συζητούνται με 

τα  άτομα  που  είναι  υπεύθυνα  για  τον  χώρο  που  αξιολογήθηκε.  Ο  αξιολογητής 

εξασφαλίζει  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  ατόμων  αυτών  για  τα  ευρήματα  της 

αξιολόγησης.

Για  όλες  τις  μη  συμμορφώσεις  που  εντοπίζονται,  αποφασίζονται  κατάλληλες 

διορθωτικές  ενέργειες,  με  συγκεκριμένη  χρονική  προθεσμία  υλοποίησής  τους.  Σε 

κάθε  περίπτωση,  οι  αξιολογήσεις  εκτελούνται  από  κατάλληλα  εκπαιδευμένο 

προσωπικό, που δεν έχει άμεση εμπλοκή και ευθύνες στο χώρο που αξιολογείται.

Οι  αναφορές  των  εσωτερικών  αξιολογήσεων,  καθώς  και  τα  σχετικά  με  την 

ικανοποίηση των πελατών αρχειοθετούνται σε μητρώα και ανασκοπούνται πάντοτε 

κατά τις ανασκοπήσεις της διοίκησης.

Μετρήσεις προϊόντων / υπηρεσιών

Για όλα τα προϊόντα της Εταιρείας έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο σχέδιο επιθεώρησης 

στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλα τα σχετικά με τις επιθεωρήσεις / δοκιμές 

που  εκτελούνται  στο  συγκεκριμένο  προϊόν,  πάντοτε  με  γνώμονα  τις  απαιτήσεις 

ποιότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί το συγκεκριμένο προϊόν. 

Κάθε Σχέδιο Επιθεώρησης προϊόντος  περιλαμβάνει:

• τα σημεία επιθεώρησης του προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία,

• τη μέθοδο επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων των ανωτέρω επιθεωρήσεων 

στη δραστηριότητα επιθεώρησης και δοκιμής προϊόντων,

• τις  συγκεκριμένες  οδηγίες  εκτέλεσης  κάθε  επιθεώρησης  /  δοκιμής  τελικού 

προϊόντος (δειγματοληπτικό σχήμα, όρια αποδοχής, κλπ).

Τα  αποτελέσματα  των  επιθεωρήσεων και  δοκιμών  προϊόντων  καταγράφονται  και 

αρχειοθετούνται σε αντίστοιχα μητρώα. 
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3.10 Διαχείριση μη συμμορφώσεων 
Η Εταιρεία έχει καθιερώσει πρώτο και βασικό στόχο την πρόληψη της σύγχυσης των 

ελαττωματικών με τα αντίστοιχα κατάλληλα προϊόντα. 

Όλα τα ελαττωματικά προϊόντα ανεξάρτητα από την σημαντικότητα του ελαττώματος 

επισημαίνονται κατάλληλα και απομονώνονται έγκαιρα.

Σε κάθε Τομέα Παραγωγής είναι τοποθετημένα κόκκινα ξυλοκιβώτια με την ένδειξη 

“ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ”.  Κάθε  εργαζόμενος  τοποθετεί  στα  ανωτέρω  ξυλοκιβώτια 

προϊόντα που τα κρίνει ελαττωματικά.
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Ο  εξουσιοδοτημένος  επιθεωρητής  ελέγχου  ποιότητας,  στο  τέλος  του  εργασίμου 

ωραρίου,  ή  και  σε  πιο  αραιά  διαστήματα  εάν  δεν  το  επιτρέπουν  οι  συνθήκες, 

επιθεωρεί  τα  προϊόντα  των  κόκκινων  ξυλοκιβωτίων  και  αποφασίζει  για  το 

χαρακτηρισμό τους και ανάλογα την επισήμανση και την τύχη τους. 

Η  ελαττωματικότητα  τελικού  προϊόντος  επισημαίνεται  κατάλληλα  στο  προϊόν  και 

καταχωρείται στο ειδικό έντυπο Επιθεώρησης και δοκιμής.

Επανακατεργασμένα  τελικά  προϊόντα  για  διόρθωση  συγκεκριμένων  ελαττωμάτων 

επαναεπιθεωρούνται από την αρχή σύμφωνα με το αντίστοιχο Σχέδιο Επιθεώρησης.

3.11 Βελτίωση
Η συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί στρατηγική επιλογή και απόφαση 

της Εταιρείας. Μέσω της εφαρμογής των διαφόρων μετρήσεων  και της ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων τους είναι δυνατός ο εντοπισμός των συγκεκριμένων εκείνων 

σημείων  της  δραστηριότητας  της  Εταιρείας  στα  οποία  είναι  δυνατή  η  υλοποίηση 

ενεργειών βελτίωσης. 

Κατά την ανασκόπηση της διοίκησης :

• εξετάζονται αναλυτικά όλα τα σημεία της δραστηριότητας της Εταιρείας και 

λαμβάνονται  οι  αποφάσεις  για  την  υλοποίηση  των  κατάλληλων  κατά 

περίπτωση ενεργειών,

• τίθενται οι συγκεκριμένοι προς επίτευξη στόχοι ποιότητας,

• εξετάζεται η ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής ποιότητας της Εταιρείας.
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Οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη των 

αιτιών  μη  συμμορφώσεων  ή  δυνάμει  μη  συμμορφώσεων  αποτελούν  το  βασικό 

«εργαλείο» βελτίωσης. 
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