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Πεξίιεςε 

 

Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη έλαο ηνκέαο ηνπ ζχγρξνλνπ «επηρεηξείλ» πνπ αθνξά 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο άκεζα ή έκκεζα. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

απηνηειψο ζηνλ ηνκέα απηφ, είηε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ θχξην ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο είηε θάλνπλ απιά ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ζαλ πειάηεο.  

 ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο 

ηεο δνκήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα πέξα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηέρεη θαη δηάθνξα κνληέια δηαρείξηζεο ηφζν 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο ζε απηφ ην 

κέξνο ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλάιπζε ηεο ζεσξίαο θφζηνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

δνκή ηνπ θφζηνπο, ηνπο ηξφπνπο θνζηνιφγεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ 

ηηκνιφγεζεο πνπ θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 ην δεχηεξν κέξνο ζα αλαιπζεί ε πξαγκαηηθή πεξίπησζε εθηέιεζεο έξγνπ 

θνζηνιφγεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βηνκεραληθήο εηαηξείαο. Θα πεξηγξαθεί ε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θαζψο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ην παξψλ έξγν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη φιεο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα νινθιεξσζεί ην 

έξγν. 
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1. ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

1.1. Δηζαγσγή ζηελ Έλλνηα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

 

The management of upstream and downstream relationships with 

suppliers and customers to deliver superior customer value at less 

cost to the supply chain as a whole. 

Martin Christopher
1
  

 

A network of connected and interdependent organization mutually 

and co-operatively working together to control, manage and improve 

the flow of materials and information from suppliers to end users. 

J. Aitken
2 

 

Σν 333 π.ρ. ζηα ζηελά ηνπ φξνπο Ακαλνχ θαη ηνπ Ηζζηθνχ θφιπνπ θνληά ζηηο Κηιηθίεο 

πχιεο ν Μέγαο Βαζηιέαο ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αραηκεληδψλ, Γαξείνο ν Γ’, εηηάηαη 

απφ ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. Μεηά ηελ ζπληξηπηηθή ήηηα ησλ Πεξζψλ ν Μέγαο 

Αιέμαλδξνο εηζβάιεη ζηε Πεξζέπνιε θαη αξπάδεη ηνλ ζεζαπξφ ηνπ βαζηιηά θαη ηνλ 

κεηαθέξεη κε 10.000 άκαμεο πνπ έζεξλαλ ηελ θάζε κηα έλα δεπγάξη εκίνλνη. Δλφο 

ηέηνηνπ κεγέζνπο κεηαθνξά θαη θαζψο επίζεο ν εθνδηαζκφο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηφηε 

αιιά θαη ζηελ πνξεία ησλ αηψλσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο εμέιημεο 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Χο εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Logistics είλαη 

«ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ - δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, ηελ παξαγσγή - κεηαπνίεζε θαη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαλνκήο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαλαιηνχ εθνδηαζκνχ, πνχ κπνξεί λα είλαη 

πξνκεζεπηέο, κεζάδνληεο, εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ Third Party Logistics (3PL) 

θαη πειάηεο».  

 Με κηα πην απιή πξνζέγγηζε ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα κηα εηαηξείαο είλαη ε 

ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξείαο. Ζ κηα άθξε ηεο 
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αθνπκπά θαη πεξηπιέθεηαη κε ην ηκήκα παξαγσγήο θαη ε άιιε κε ηα ηκήκαηα ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ Marketing (ρήκα 1). Παξαθάησ ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα λα 

πηάζνπκε ηελ κηα άθξε ηνπ λήκαηνο θαη λα νδεγεζνχκε ζηελ άιιε άθξε 

παξαζέηνληαο θαη θαηαλνψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα ελδηάκεζα ζηάδηα. 

 

 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε παξαζέηνληαο ηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ζα πξέπεη λα βνεζάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ηκήκα Marketing γηα λα 

ην πεηχρεη. Να επηδηψμεη λα γλσξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, λα 

θαζνξίζεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη λα έρεη κηα 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο γηα λα θαηαθέξεη λα δηνξζψζεη ηπρφλ 

αδπλακίεο θαη λα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ε 

δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρεη ηνλ πξσηεχσλ ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

Σέινο κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη ζηελ εηαηξεία θαη αθνξά ηα πξντφληα θαη 

εκπνξεχκαηα ηεο.  

 

1.2. Δγθαηαζηάζεηο θαη Γηαζπλδέζεηο 
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Καηά ηελ εμέιημε ηεο κνξθήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο νινέλα θαη 

απμαλφκελεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ νη εηαηξείεο πξνζπάζεζαλ 

θαη βξήθαλ ηξφπν ψζηε λα επηηχρνπλ ζηνπο λένπο ηνπο ζηφρνπο. Ζ ηαρχηεηα ζηελ 

εμππεξέηεζε είλαη έλαο απφ απηνχο θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο. Ζ ηαρχηεηα επηηπγράλεηαη κε ηελ ελδηάκεζε ζχλδεζε 

απηψλ ησλ ρψξσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο δηαχινπο κεηαθνξάο, δειαδή ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ έσο ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. Απηέο νη ξνέο ησλ πξντφλησλ επεξεάδνληαη απφ έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ φπσο ν αξηζκφο ησλ απνζεθψλ πνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην 

επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Δπίζεο ε 

ρσξνηαμία ησλ απνζεθψλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αθνξά εκπνξηθά ηελ 

εηαηξεία βνεζά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο. Έλαο ηξίηνο 

παξάγνληαο είλαη ν ηχπνο απνζεθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κνξθή ηνπ θηηξίνπ, ζηνλ 

ηχπν ησλ πιηθψλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, απνζήθε πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ 

θαη άιια. 

 

1.3. Απνζέκαηα 

 

Οη απνζήθεο έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν φπσο αλαθέξακε θαη είλαη ε απνζήθεπζε 

πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη γεληθά ε απνζήθεπζε απνζεκάησλ. ε απηφ ην 

ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ απνζέκαηα θαη 

πεξηιεπηηθά είλαη ηα εμήο: 

 Απφζεκα Παξαγσγήο 

 Απφζεκα Transit (απφζεκα ζε κεηαθνξά απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν) 

 Απφζεκα Stock 

 Απφζεκα Αζθαιείαο 

 Απφζεκα Κεξδνζθνπίαο (γηα εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αγνξάο) 

 Δπνρηαθφ Απφζεκα θαη 

 Νεθξφ Απφζεκα (πξντφληα κε κεδεληθή δήηεζε γηα θάπνην δηάζηεκα) 

 

Σα απνζέκαηα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ειεγρφκελεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ 

ή πξντφλησλ θαη ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο έρνπλ θαη 
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δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπο είλαη ε 

παξνρή ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ 

επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ απαηηεί ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο 

δηαηήξεζεο απνζέκαηνο κηαο θαη απνηειεί αδξαλέο νηθνλνκηθφ κέζν ή πφξν πνπ 

δηαηεξείηαη γηα κειινληηθή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη δελ δηαηίζεηαη ζην παξφλ. 

Άξα απνηειεί θφζηνο θεθαιαίνπ θαη θάζε απφθιηζε ηνπ απνζέκαηνο απφ ηα βέιηηζηα 

φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απνηειεί απψιεηα θεξδψλ ή πςειφηεξν ξίζθν. Δπίζεο ηα 

απνζέκαηα δεκηνπξγνχλ πςειά θφζηε απνζήθεπζεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

πηζαλψο ελνίθηα απνζεθψλ αλ δελ είλαη ηδηφθηεηεο, αζθάιηζηξα, θφζηε ζπληήξεζεο, 

θχιαμεο θαη άιια ζηαζεξά ή κεηαβιεηά θφζηε. Σέινο ε δηαηήξεζε απνζεκάησλ 

δεκηνπξγεί επθαηξηαθφ θφζηνο ην νπνίν εθθξάδεη πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί ζε ζχγθξηζε κε ηελ επέλδπζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε άιιεο κνξθέο. 

 

1.4. Οκαιή Ρνή Αγαζψλ 

 

Ζ ξνή αγαζψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κηαο εηαηξείαο φπσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο γίλεηαη κέζσ ησλ δηαχισλ κεηαθνξάο νη νπνίνη πεξηέρνπλ απνζέκαηα. 

Σα απνζέκαηα απηά αιιάδνπλ ζηάδην θαη κνξθή απφ ην ζεκείν εηζαγσγήο ηνπο σο 

απνζέκαηα πξψησλ πιψλ σο ην ηειηθφ ζεκείν πψιεζεο ηνπο σο έηνηκα πξντφληα. Ο 

νπζηαζηηθφο ζηφρνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ε νκαιή ξνή πνπ θαηά θχξην 

ιφγν βαζίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ κεηαθνξψλ απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν. 

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηηο ξνέο απηέο πνπ ζπλνπηηθά είλαη ε ξνή ησλ πιηθψλ, ε 

ξνή ηεο δήηεζεο θαη ηέινο ε ξνή ρξήκαηνο. Όιεο απηέο επεξεάδνπλ ε κηα ηελ άιιε, 

απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ηζηφ ηεο αλάιπζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη γηα λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ζα πξέπεη λα είλαη ζπγρξνληζκέλεο. 

 

1.5. Ο ξφινο ηεο Εήηεζεο 

 

Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ην Α ζ’ απηή ηελ αιπζίδα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ δήηεζε 

ε νπνία θαη δίλεη ηελ ψζεζε ζε απηή ηελ αιιεινπρία ξνψλ. Ζ δήηεζε ππξνδνηεί κηα 

θίλεζε ε νπνία θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο αιπζίδαο θαη ζπλδέεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 
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ηνπο πειάηεο κε ηελ εηαηξεία. Αξρηθή κνξθή έθθξαζήο ηεο είλαη ε δηαηχπσζε 

παξαγγειίαο πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο θηλεηνπνηεί ηνπο ππεπζχλνπο πξνκεζεηψλ, ηελ 

παξαγσγή θαη ηνπο κεηαθνξείο. 

 

1.6. Παξαγγειίεο 

 

Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξαγγειίαο ε νπνία κπνξεί λα 

θαιχπηεη πνιιά πξντφληα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θάζε 

πξντφλ κε έλαλ κνλαδηθφ δηαθξηηφ γλψξηζκα φπσο θσδηθφο είδνπο, θσδηθφο 

επεμεξγαζίαο θαη πνιιά άιια δηαθνξεηηθά ζπλήζσο ζε θάζε εηαηξεία. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην πιήζνο ησλ πξντφλησλ πνπ 

δεηά ν πειάηεο εθθξαζκέλα ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο θαη φρη ζε δηαθνξεηηθέο γηα ην 

ίδην είδνο πξντφλησλ. 

 Έλα άιιν ζεκείν αλαθνξάο κηαο παξαγγειίαο είλαη ν ηφπνο παξάδνζεο ηεο 

πνπ κπνξεί λα είλαη έλα κνλαδηθφ κέξνο θαη λα αθνξά έλα είδνο κφλν ή αθφκε πην 

πνιχπινθα πνιιέο ηνπνζεζίεο κε παξαδφζεηο πνιιψλ εηδψλ δηαθνξεηηθψλ ζε θάζε 

κέξνο κε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο. Απηή ε εκεξνκελία κπνξεί λα είλαη 

έλα δηάζηεκα έσο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ 

παξαγσγνχ ή εκεξνκελία αλνηθηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πειάηε θαη πξέπεη λα 

εθηειεζηεί απφ ηνλ παξαγσγφ ζε ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Απηή ε ηειεπηαία 

πεξίπησζε είλαη γλσζηή θαη σο ε κέζνδνο «ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη (JIT)» πνπ ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ. 

 Δπηπιένλ ζε κηα παξαγγειία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

θαη παξάδνζεο. Γειαδή ην κέζν κε ην νπνίν ζα κεηαθεξζνχλ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ην θφζηνο θαη ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πξηλ δνζεί ηειηθή ηηκή 

πξντφληνο. Ζ ζπζθεπαζία είλαη έλα άιιν κέξνο ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηα θφζηε θαη πξέπεη λα είλαη επθξηλψο δηαηππσκέλε κε ιεπηνκέξεηεο 

νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ θαη ζηα δπν κέξε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξνζθάησο αλαπηπγκέλεο 

ζηξαηεγηθέο Marketing ν πειάηεο πξνηίζεηαη λα απνθαιχςεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

παξαγγέιλεη έλα πξντφλ θαζψο θαη ηελ ρξήζε πνπ ζα ηνπ θάλεη ή ηηο κεηέπεηηα 

επεμεξγαζίεο γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε πνηφηεηα ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο. 
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Πξναπαηηνχκελν είλαη φιεο νη παξαγγειίεο λα είλαη ζηελ ίδηα κνξθή θαη λα 

αθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζχληαμεο πξνο δηεπθφιπλζε φισλ. 

 Ζ επφκελε θάζε είλαη ε εηζαγσγή ηεο παξαγγειίαο ζην ζχζηεκα θαη ε 

επεμεξγαζία ηεο. Σα βήκαηα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη γεληθψο εθαξκνζηέα ζην ζχλνιν 

ησλ εηαηξεηψλ. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ε ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη θαη πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο γηα θάζε κηα παξαγγειία γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά. Ο 

έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο είλαη πξναπαηηνχκελν θαη αθνξά θσδηθνχο πξντφλησλ, 

κνλάδεο κέηξεζεο, ζηνηρεία πειάηε θαη κηα ζεηξά άιισλ θξίζηκσλ ζεκείσλ. Ο 

έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ είλαη ην επφκελν βήκα θαη απηφ ζα θαζνξίζεη 

αλ κηα παξαγγειία ζα απαζρνιήζεη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο ή κφλν ην 

ηκήκα απνζήθεπζεο εηνίκσλ. ηε ζπλέρεηα είλαη κηα ζεηξά ειέγρσλ πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεην φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ ζεηξά πνπ ζα δηαηππσζνχλ εδψ. Ο 

πηζησηηθφο έιεγρνο ηνπ πειάηε είλαη θξίζηκνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη κέζα ζηα 

φξηα ή ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζεί πξψηα θάπνηα πιεξσκή γηα λα δνζεί ε έγθξηζε 

εθηέιεζεο. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο παξαγγειίαο κπνξεί λα πξνεγείηαη ή λα έπεηαη αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο θαη έρεη ηελ δηθή ηεο αιιεινπρία. Ο θαζνξηζκφο ηηκήο αλά κνλάδα 

νδεγεί ζην ζπλνιηθφ πνζφ ρξέσζεο ηνπ πειάηε, έπεηηα ειέγρεηαη εάλ δηθαηνχηαη 

εθπηψζεηο θαη πφζν αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία πειάηε - εηαηξείαο, εμάγεηαη ε ηειηθή 

ηηκή ρξέσζεο αζξνίδνληαο ηηκέο πψιεζεο θαη εθπηψζεηο θαη ηέινο ππνινγίδνληαη 

φιεο εθείλεο νη δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ αιιά κε λνκηθέο απαηηήζεηο 

φπσο θφξνη, δαζκνί, εηδηθά ηέιε θαη άιια πνιιά. Σέινο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αθνινπζεί ε ηειηθή επηβεβαίσζε απφ δηάθνξα ηκήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο 

θαζψο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε. Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζεί 

ε πξνψζεζή ηεο πξνο ηα θαηάιιεια ηκήκαηα φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 

1.7.  Δθηέιεζε Παξαγγειίαο 

 

ην ζηάδην πνπ αθνινπζεί ηελ εηζαγσγή ηεο παξαγγειίαο κέζα ζην ζχζηεκα γίλεηαη 

έλαο νπζηψδεο δηαρσξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγγειηψλ. Έλα κέξνο αθνξά 

πξντφληα ηα νπνία πξέπεη λα παξαρζνχλ θαη έλα κέξνο αθνξά έηνηκα πξντφληα πνπ 

είλαη απνζεθεπκέλα, δειαδή απνζέκαηα. Αξρηθά ζα αλαιχζνπκε ηελ πξψηε 

πεξίπησζε φπνπ θηλεηνπνηείηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη αθνξά ζπλήζσο ηα 

θαηά παξαγγειία πξντφληα ή ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πξντφληα πνπ έρνπλ 
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εμαληιεζεί θαη αθφκε δελ έρνπλ αλαπιεξσζεί. ηελ πεξίπησζε ησλ θαηά παξαγγειία 

πξντφλησλ ελεξγνπνηείηαη ε ξνή αγαζψλ κε έιμε ηεο παξαγσγήο απφ ηνπο πειάηεο, 

δπλακηθή πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη σο «έιμε» ή ζηελ δηεζλή νξνινγία «pull». 

Έηζη ε ξνή πξνθαιείηαη απφ ηνλ πειάηε πξνο ηνλ παξαγσγφ ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά 

ηνπ απεπζχλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξψησλ πιψλ γηα αλαπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ 

ηνπ θαη φινη καδί απνηεινχλ κηα ειθηηθή αιπζίδα.  

 Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο εηαηξείαο λα 

πξνρσξήζεη ζε παξαγσγή απνζέκαηνο γηα λα εμππεξεηεί ηελ δήηεζε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε εηαηξεία αλαιακβάλεη ην ξίζθν ηεο πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο 

δήηεζεο. Όηαλ ινηπφλ απνθαζίζεη ην άξηζην χςνο απνζέκαηνο πξνρσξά ζηελ 

παξαγσγή θαη ε ξνή σζείηαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο δεκηνπξγψληαο κηα σζεηηθή 

αιπζίδα. Σν κείγκα απηφ πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηνλ παξαγσγφ θαη 

ηέινο ηνλ πειάηε θαηαλαισηή νλνκάδεηαη κείγκα «ψζεζεο» ή ζηελ δηεζλή νξνινγία 

«push». 

 

1.8. Just In Time (JIT) 

 

Καζψο νη θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη θαη ηα πξνζδνθψκελα επίπεδα πνηφηεηαο θαη 

εμππεξέηεζεο απμάλνληαη, κηα λέα κέζνδνο άιιαμε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δηεζλψο. Ζ θαηλνηνκία απηήο ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη φηη νη 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο δηαρεηξίδνληαη πιένλ έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ θαη 

θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε δηαθξάηεζεο απνζεκάησλ κηθξφηεξε θαη ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο κεγαιχηεξε. Ζ κέζνδνο είλαη γλσζηή σο « ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη» ή 

γλσζηή κε ηελ δηεζλή νξνινγία σο «Just In Time – JIT». 

 Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ είλαη ε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο κε 

θαηάξγεζε ηνπ πιενλάδνληνο απνζέκαηνο κε ηαπηφρξνλε ξχζκηζε ηεο θίλεζεο ησλ 

πιηθψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο ηε ζηηγκή πνπ απηή ε θίλεζε θξηζεί απαξαίηεηε. 

Απνηέιεζκα πέξα απφ ηελ κείσζε ηνπ απνζέκαηνο θαη ηνπ θφζηνπο δηαθξάηεζεο ηνπ 

πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ, 

ζρεδφλ εμαιείθεηαη, θαη βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 Αλαιπηηθά ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ζπρλέο απνζηνιέο 

ησλ πνζνηήησλ «πνπ ρξεηάδνληαη» θαη φρη πεξηηηψλ, παξαγσγή κφλν ησλ πνζνηήησλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα απνζηνιή, ειάρηζηε δηαθξάηεζε εκη- έηνηκσλ πξντφλησλ γηα 
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άκεζε εμππεξέηεζε ηεο ηειηθήο θάζεο ζπλαξκνιφγεζεο, ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ γηα δηαηήξεζε ηνπ άξηζηνπ απνζέκαηνο θαη ηέινο ηελ 

δηαηήξεζε αθφκε κηθξφηεξσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ κε απνηέιεζκα κηθξφηεξα 

θφζηε ζπληήξεζεο ηνπο. 

 Ζ γεληθή θηινζνθία ησλ Ηαπψλσλ θαηαζθεπαζηψλ ηεο Toyota πνπ 

θαηλνηφκεζε κε ηελ κέζνδν JIT είλαη ε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε θαη ζπλεπή, ζρεδφλ ηέιεηα, εθηέιεζε ηεο 

παξαγσγήο. Απηφ φκσο είλαη θαη ην αδχλαην ζεκείν ηεο κεζφδνπ, φηη δειαδή 

θαζηζηά νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εχζξαπζηε ζε νπνηνδήπνηε ηπραίν γεγνλφο πνπ 

δηαθφπηεη ηελ νκαιή ξνή. Ζ κέζνδνο απηή βξίζθεη επξεία απνδνρή ζε άθξσο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο κε κεγάινπο φγθνπο παξαγσγήο. 

 

1.9. Αλαπιήξσζε 

 

Σα κνληέια πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ απνηεινχλ φια ξνέο κηαο αιπζίδαο ε νπνία 

ζηφρν έρεη λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο θαη λα δεκηνπξγεί αμία ζηελ αιπζίδα απηή. 

Γηα λα είλαη φκσο νκαιή ε ξνή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο θαη απξφζθνπηε ξνή 

απνζεκάησλ πνπ ζα κεηαπνηεζνχλ ή ζα κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ 

επφκελν θαη ακέζσο λα ππάξρεη αλαπιήξσζή ηνπο γηα λα δηαηεξεζεί ην επηζπκεηφ 

επίπεδν απνζεκάησλ. Ζ πνιηηηθή αλαπιήξσζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα εηαηξεία 

ζηνρεχεη ζηνλ πιένλ ζσζηφ ρξφλν αλαπιήξσζεο, ζηελ άξηζηε πνζφηεηα 

αλαπιήξσζεο θαη ζην άξηζην χςνο απνζέκαηνο. 

 Ο ρξφλνο αλαπιήξσζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε κεζφδνπο παξαηήξεζεο ηνπ 

χςνπο απνζέκαηνο, ζπλερνχο ή πεξηνδηθήο παξαηήξεζεο, θαη λα θαζνξηζηεί έλα 

επίπεδν επαλαπαξαγγειίαο. Μφιηο ην απφζεκα πιεζηάζεη ή πέζεη θάησ απφ ην 

επίπεδν απηφ, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξνρσξά ηελ παξαγγειία πνζφηεηαο πξηλ έξζεη ε 

επφκελε εληνιή δήηεζεο θαη νδεγήζεη ζηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ζηελ 

δηαθνπή ηεο ξνήο. Ζ ζπλερήο παξαηήξεζε είλαη πξνηηκφηεξε γηαηί αξηζηνπνηεί ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλαπιήξσζεο αιιά κπνξεί λα είλαη αηζζεηά πην δαπαλεξή αλ δελ 

ππνζηεξίδεηαη απφ κηα πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε απνζήθε. Σν χςνο ησλ 

απνζεκάησλ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο αθνινπζεί κηα πξηνλσηή απεηθφληζε φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 2. 
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 Ζ πνζφηεηα παξαγγειίαο είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα 

απαληήζεη κηα εηαηξεία γηα λα αθνινπζήζεη κηα άξηζηε πνιηηηθή αλαπιήξσζεο. Σν 

χςνο ηεο παξαγγειίαο θαηά θχξην ιφγν εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην θφζηνο παξαγγειίαο θαη ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο. Σν θφζηνο 

παξαγγειίαο αθνξά ηα θφζηε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη πέξα απφ ηελ αμία ηνπ 

απνζέκαηνο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ πηζαλψο ζα ιεθζνχλ φηαλ γίλεη παξαγγειία κηα 

κεγάιε πνζφηεηα. Έηζη ην θαηά κνλάδα θφζηνο κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε 

πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο. Σν θφζηνο δηαηήξεζεο, πνπ θαηά θχξην ιφγν απνηειείηαη 

απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ, είλαη κηα αληίξξνπε δχλακε σο πξνο ην θφζηνο 

παξαγγειίαο θαη απμάλεη θαζψο απμάλεη ε πνζφηεηα. ην ζεκείν ηνκήο απηψλ ησλ 

δπν θακππιψλ, φπνπ είλαη θαη ην ειάρηζην ζπλνιηθφ θφζηνο εληνπίδεηαη ε πιένλ 

«Οηθνλνκηθή Πνζφηεηα Παξαγγειίαο – ΟΠΠ». Απηφ θαίλεηαη παξαθάησ ζην ρήκα 

3. 
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 Σν άξηζην χςνο απνζέκαηνο φπσο νξίζακε παξαπάλσ είλαη έλα κέξνο ηεο 

άξηζηεο πνιηηηθήο αλαπιήξσζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα εηαηξεία. ηνλ φξν 

άξηζην επίπεδν απνζέκαηνο πεξηιακβάλεηαη ην απφζεκα θχθινπ, πνπ είλαη ην 

απφζεκα πνπ είλαη αξθεηφ γηα ηελ νκαιή ξνή, θαη ην απφζεκα αζθαιείαο. Σν 

απφζεκα αζθαιείαο νξίδεηαη σο ην χςνο απνζέκαηνο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη κηα 

έληνλε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο θαη λα αλαηξέςεη κηα νκαιή ξνή φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 2. Σν χςνο απηφ ηνπ απνζέκαηνο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο γηα 

θάζε εηαηξεία, γηα θάζε είδνο απνζέκαηνο, γηα θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πξντφληνο θαη γηα φιεο ηηο επνρέο. Πνιινί ζα ππνζηήξηδαλ φηη ην απφζεκα αζθαιείαο 

δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα έθθξαζε ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθξάηεζε απνζέκαηνο θαη ηελ πνιηηηθή αλαπιήξσζεο. 

 

1.10. Μέηξεζε Κφζηνπο 

 

ε πνιιέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο αλαθέξακε δηάθνξα θφζηε ηα νπνία 

επηβαξχλνπλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Κφζηνο ζπληήξεζεο απνζεθψλ, θφζηε 

θχιαμεο, θφζηνο κεηαθνξάο, θφζηε κεραλνγξάθεζεο θαη κεραλνξγάλσζεο  θαη 

πνιιά αθφκε πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά κήθνο φιεο ηεο αιπζίδαο ζα πξέπεη λα ηα 

ππνινγίδνπκε ζην ηειηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απηφ 

πνπ γίλεηαη ζαθέο είλαη φηη ηα θφζηε πξνζηίζεληαη θαηά κήθνο, δηαηξέρνπλ φιε ηελ 

αιπζίδα θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ λα επηβαξχλνπλ ην ηειηθφ παξαδνηέν πξντφλ. Μηα 

ηέηνηα πεξηγξαθή ζα ηαίξηαδε ζην λα ραξαθηεξίζνπκε ηα θφζηε εθνδηαζηηθήο 
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αιπζίδαο έκκεζα θφζηε. Αιιά ηη είλαη ηειηθά θφζηνο, πνην ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ε 

θχζε ηνπ; Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε κε ζπληνκία ηελ έλλνηα 

ηνπ θφζηνπο. 

 Κάπνηνο ζα πεξίκελε ηνλ νξηζκφ ηνπ θφζηνπο αιιά ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο έρεη 

ηφζεο πνιιέο εθθάλζεηο πνπ δχζθνια ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλαλ πιήξε νξηζκφ. 

Σν θφζηνο πνπ ζα αλαιχζνπκε είλαη ην θφζηνο πνπ αθνξά ρξεκαηηθέο κνλάδεο ή 

ηζνδχλακα ηνπο ζε επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζην 

θφζηνο παξαγσγήο θαη ζα δνχκε πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε. Σν πξψην θφζηνο 

πνπ ίζσο καο έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη ην θφζηνο εξγαζίαο, ην νπνίν φηαλ αθνξά ηελ 

εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο νλνκάδεηαη 

άκεζν ελψ φηαλ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί άκεζα ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ή 

παξνρήο νλνκάδεηαη έκκεζν. Δπίζεο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε απηφλ ηνλ 

δηαρσξηζκφ θαη γηα ηα πιηθά εξγαζίαο, φηαλ δειαδή ηα πιηθά κεηαπνηνχληαη θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξντφληνο νλνκάδνληαη άκεζα ελψ φηαλ απιά 

βνεζνχλ ζηελ ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο νλνκάδνληαη έκκεζα. Σέινο ηα έκκεζα 

θφζηε παξαγσγήο ή Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα – Γ.Β.Δ., απνηεινχλ φια ηα ζηνηρεία 

θφζηνπο κεηαπνίεζεο εθηφο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ άκεζσλ 

πιηθψλ. Οη ηξείο απηέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο παξαγσγήο 

 Πέξα απφ ην θφζηνο παξαγσγήο ππάξρνπλ θαη άιιεο δπν θαηεγνξίεο θφζηνπο, 

ην θφζηνο marketing ή πσιήζεσλ ή δηάζεζεο θαη αθνξά ηηο δαπάλεο γηα ιήςε θαη 

εθηέιεζε παξαγγειηψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηεη θαη ην θφζηνο ησλ Logistics. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία κε παξαγσγηθνχ θφζηνπο είλαη ην θφζηνο δηνίθεζεο ή 

δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ γεληθή δηνίθεζε κηαο 

εηαηξείαο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο θφζηνπο. Σν 

άκεζν θφζηνο πνπ είλαη απηφ εχθνια κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κε ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν θφζηνπο. Σν έκκεζν είλαη απηφ πνπ δελ κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί εχθνια 

θαη γξήγνξα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θφζηνπο. 

 Σα θφζηε αλεμαξηήησο αλ είλαη παξαγσγηθά ή κε έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα. Έλα θφζηνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

επζέσο αλάινγα κε ηελ παξαγσγή, δειαδή γηα θάζε κνλάδα πνπ παξάγεηαη λα 

απμάλεη θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη απηφ. Μπνξεί φκσο θαη έλα θφζηνο λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ παξαγσγή θαη λα παξακέλεη ζηαζεξφ. Σα δπν απηά είδε θφζηνπο 

είλαη ην κεηαβιεηφ θαη ζηαζεξφ αληίζηνηρα. Τπάξρεη φκσο θαη έλα είδνο θφζηνπο κε 
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κηα ελδηάκεζε ζπκπεξηθνξά, ην εκη-κεηαβιεηφ θφζηνο ή κηθηφ θφζηνο πνπ έλα κέξνο 

ηνπ παξακέλεη ζηαζεξφ αλεμαξηήηνπ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο θαη έλα κέξνο ηνπ 

αιιάδεη επζέσο αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ παξαγσγήο. Σν ζηαζεξφ, ην 

κεηαβιεηφ θαη ην εκη-κεηαβιεηφ απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ζην ρήκα 4. 

 

 

 Με βαζηθέο γλψζεηο θφζηνπο ινηπφλ ζα επηζηξέςνπκε ζηελ κέηξεζε θφζηνπο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζα αλαθέξνπκε φηη θαζψο ην θφζηνο δηαηξέρεη φιε 

ηελ αιπζίδα παίξλεη θφζηε απφ δηάθνξα ηκήκαηα πνπ είλαη γλσζηά σο θέληξα 

θφζηνπο. Δίλαη δειαδή ηκήκαηα ησλ νπνίσλ ηνλ έιεγρν θφζηνπο ηνλ έρεη ν 

πξντζηάκελνο, ν νπνίνο φκσο δελ έρεη ηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ ή ησλ επελδπνκέλσλ 

θεθαιαίσλ. 

 

1.11. Σξφπνη Κνζηνιφγεζεο 

 

ηελ δηνηθεηηθή θνζηνιφγεζε ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη λα κεηξήζεη θάπνηνο ην 

θφζηνο ελφο ηκήκαηνο ή κηα νιφθιεξεο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ ηξφπνη πνπ πιένλ 

ραξαθηεξίδνληαη παξαδνζηαθνί αιιά θαη ηξφπνη ησλ νπνίσλ ε δηαηχπσζε θαη 

εθαξκνγή ηνπο είλαη πξφζθαηε.  

 Μηα πιένλ παξαδνζηαθή κνξθή θνζηνιφγεζεο είλαη ε απνξξνθεηηθή 

θνζηνιφγεζε (Absorption Costing) φπνπ φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο παξαγσγήο 
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αληηκεησπίδνληαη σο θφζηνο πξντφληνο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη γλσζηή θαη σο 

πιήξεο θνζηνιφγεζε. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ην άκεζν θφζηνο εξγαζίαο, ην 

θφζηνο ησλ άκεζσλ πιηθψλ θαζψο θαη ην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο αλεμαξηήηνπ 

εάλ απηφ απνηειείηαη απφ ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά κέξε. 

 Μηα άιιε κνξθή θνζηνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηεο ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θφζηνπο είλαη ε θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο ή αιιηψο άκεζε 

θνζηνιφγεζε ή νξηαθή θνζηνιφγεζε. ε απηή σο θφζηνο πξντφληνο πεξηιακβάλνληαη 

κφλν ηα κεηαβιεηά θφζηε, δειαδή κφλν φζα κεηαβάιινληαη κε ηελ επζέσο αλάινγα 

κε ηελ παξαγσγή. Σέηνηα είλαη ην άκεζν θφζηνο εξγαζίαο, ηα άκεζα πιηθά θαη ηα 

έκκεζα κεηαβιεηά θφζηε παξαγσγήο ή αιιηψο ηα κεηαβιεηά Γ.Β.Δ.. 

 Μηα άιιε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο, ε πην πξφζθαηε απφ ηηο ηξείο είλαη ε 

θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Activity Based Costing – 

ABC). Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιήςε 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη βαζίδεηαη ζε κηα ιεπηνκεξεηαθή θαηαγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε θέληξν θφζηνπο θαη είλαη πιήξσο 

αληηζηνηρηζκέλεο κε θαηεγνξίεο θφζηνπο. Γεληθά είλαη κηα κέζνδνο πνπ δίλεη κεγάιν 

φγθν πιεξνθνξηψλ πξνο εθκεηάιιεπζε αιιά ηαπηφρξνλα γηα λα εθαξκνζηεί απαηηεί 

κεγάια θφζηε ζπληήξεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο θαζψο 

επίζεο θαη κεγάιε πξνζνρή ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηεο. 

 Σέινο ζα αλαθέξνπκε ηελ πιένλ πξφζθαηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο πνπ 

δηαηππψζεθε θαη εθαξκφδεηαη θαηά θφξνλ ζηελ Ηαπσλία, ηελ κέζνδν θνζηνιφγεζεο 

κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. ε απηή ηελ κέζνδν αλαηξέπεηαη ε φιε πνξεία ηεο 

αιπζίδαο φπσο ηελ αλαιχζακε. Έλα πξντφλ μεθηλά λα θνζηνινγεζεί πξηλ παξαρζεί, ε 

εηαηξεία κεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαζνξίδεη ηελ ηηκή πψιεζεο ζηφρν θαη έπεηηα 

θαζνξίδεη ην κέγηζην επηηξεπφκελν θφζηνο γηα λα έρεη ζπγθεθξηκέλε απφδνζε – 

θέξδνο ε πψιεζε. 

 

1.12. Μέζνδνη Σηκνιφγεζεο  

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ έλα αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ δηα 

κέζνπ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ή ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ή θαη ησλ δπν ηξφπσλ 

ηαπηφρξνλα. Πσο φκσο θαζνξίδεηαη ε ηηκή πψιεζεο κηαο κνλάδαο πξντφληνο; 



20 

 

 Ζ ζπλήζεο κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε πξνζαχμεζε ηνπ θφζηνπο κε έλα 

πνζνζηφ θαη έηζη πξνθχπηεη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο.  Ζ κέζνδνο 

απηή νλνκάδεηαη ηηκνιφγεζε κε πξνζαχμεζε ηνπ θφζηνπο (Cost Plus Pricing) θαη ην 

πνζνζηφ πνπ εθαξκφδεηαη πνζνζηφ πξνζαχμεζεο (Markup). 

 ηελ κέζνδν απηή ηεο ηηκνιφγεζεο κε πξνζαχμεζε θφζηνπο ππάξρνπλ πνιιέο 

παξαιιαγέο θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

θάζε εηαηξεία. Άξα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηηκνιφγεζε κε πξνζαχμεζε 

πιήξνπο θφζηνπο αλ εθαξκφδεηαη πιήξεο θνζηνιφγεζε, ηηκνιφγεζε κε πξνζαχμεζε 

άκεζνπ θφζηνπο αλ εθαξκφδεηαη άκεζε θνζηνιφγεζε θαη δηάθνξεο παξφκνηεο 

παξαιιαγέο. 
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2. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

 

2.1. Γηαηχπσζε Αλάγθεο Έξγνπ 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη ην απνηέιεζκα έξγνπ εηαηξείαο 

δηέιαζεο αινπκηλίνπ θαη αθνξά ηελ Γηεχζπλζε Logistics ηνπ Οκίινπ. Ζ εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν δηέιαζεο αινπκηλίνπ θαη δηαζέηεη θαζεηνπνηεκέλε 

κνλάδα παξαγσγήο. Ο φκηινο εηαηξεηψλ έρεη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε Διιάδα 

θαη Βαιθάληα θαζψο θαη εκπνξηθή ζε Διιάδα, Βαιθάληα, Αλαηνιηθή & Γπηηθή 

Δπξψπε, Σνπξθία, Ζ.Π.Α. θαη Πεξζηθφ Κφιπν.  

 Οη θχξηεο κνλάδεο παξαγσγήο βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα φπνπ βξίζθεηαη θαη ην 

Γηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ νκίινπ. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε αλέζεζε ζηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε ηελ κειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ ηπρφλ επηπιένλ επηβάξπλζε πειαηψλ ιφγσ 

πςειήο δπζρέξεηαο δηαρείξηζεο ηνπο. Σν έξγν εθηπιίζζεηαη ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο 

ηνπ νκίινπ πιελ απηψλ ηεο Παξαγσγήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

(R & D). Μέξνο απηνχ ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε 

δπλαηφηεηα κεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηεο Γηεχζπλζεο Logistics - πιένλ ζα αλαθέξεηαη 

σο εθνδηαζηηθή αιπζίδα - κε βάζε ηνλ βαζκφ δπζρέξεηαο δηαρείξηζεο πειαηψλ. 

 Ζ αλάγθε εθηέιεζεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλφκνηα 

επηβάξπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απφ πειάηεο νη νπνίνη δελ αθνινπζνχζαλ 

ηελ νκαιή ξνή εθηέιεζεο παξαγγειηψλ ή δηαηάξαζζαλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

παξαγσγήο ηνπ νκίινπ. Ο ζηφρνο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ 

πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ πειαηψλ 

ζε θαηεγνξίεο φριεζεο θαη επηβάξπλζεο, δεηθηψλ επηβάξπλζεο θαη ηέινο ε 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

2.2. Έλαξμε Γηαδηθαζίαο Δθηέιεζεο Έξγνπ 

 

Έλα ηέηνην έξγν κε κεγάιν θάζκα επηξξνήο θαη πιήζνο εκπιεθνκέλσλ αθνινπζεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο εηαηξείαο. ηφρνο είλαη λα 

θαηαζηεί ζαθέο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ε ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

θαη ε αλακνλή θαζνιηθά απνδεθηψλ απνηειεζκάησλ.  
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 Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία αθνινπζεί θαλφλεο θαη ξνέο πιεξνθφξεζεο δηπιήο 

θαηεχζπλζεο. Γειαδή νη εληνιέο, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα μεθηλνχλ απφ 

ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο, θαηαιήγνπλ ζηελ βάζε θαη αληηζηξφθσο. 

Γίαπινη επηθνηλσλίαο είλαη θαζνξηζκέλεο νκάδεο, νη νπνίεο αλαζέηνπλ θαη νξίδνπλ 

ππεχζπλνπο εθηέιεζεο εληνιψλ έξγνπ ζε ρακειφηεξν ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη 

αλακέλνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ απηνχο. ηελ ζπλέρεηα κεηαβηβάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζε αλψηεξε ηεξαξρηθά νκάδα. 

 Αλαιπηηθά ζηελ πεξίπησζή καο ε εληνιή εθηέιεζεο έξγνπ αλαηέζεθε απφ ηελ 

δηνίθεζε ζε αλψηεξε δηνηθεηηθή επηηξνπή (steering committee). ην επφκελν ζηάδην 

αλαηέζεθε ζηνλ δηαρεηξηζηή έξγνπ (project manager) ε επζχλε θαηάξηηζεο 

δηαηκεκαηηθήο νκάδαο έξγνπ θαη ε δηνίθεζε ηεο νκάδαο. Ο δηαρεηξηζηήο έξγνπ 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ νκάδα γηα ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαηππψζεηο έλαξμεο έξγνπ 

(Έληππν 1) θαη θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη ρξνλνδηαγξακκάησλ (Έληππν 2). Ζ 

δηαδηθαζία απηή απνηειεί θαη ην έλα απφ ηα δπν κέξε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σν δεχηεξν κέξνο εθηέιεζεο έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο έξεπλαο, αλάιπζεο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ, δεκηνπξγία κεραλνγξαθηθψλ κνληέισλ θαη νηηδήπνηε 

άιιν πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο. Απνζηέιιεηαη ζηελ αλψηεξε δηνηθεηηθή 

επηηξνπή θαη εθφζνλ εγθξηζεί ή αθνχ γίλνπλ ηπρφλ δηνξζψζεηο πξνσζείηαη πξνο ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη έλαο πιήξεο θχθινο πιεξνθφξεζεο 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε αληηθείκελν ην αλαηεζέλ έξγν. 

 

2.3. Ηεξαξρηθή Οξγάλσζε Οκίινπ 

 

Ζ ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη ζαλ κηα ππξακίδα κε 

δηεπξπκέλε βάζε θαη κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. ηελ θνξπθή  

βξίζθεηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ (Chief Executive Officer, 

CEO) θαη αθνινπζεί ε Αληηπξφεδξνο ηνπ Οκίινπ. ην επφκελν επίπεδν βξίζθνληαη νη 

Γηεπζπληέο ηνπ νκίινπ (Παξαγσγήο, Οηθνλνκηθψλ, IT, R&D, Logistics θηι). ην 

ηξίην επίπεδν ππάξρεη έλα δηεπξπκέλν ζχλνιν ζηειερψλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία θαη πεξηιακβάλεη πξντζηακέλνπο ηκεκάησλ, ππεπζχλνπο ηκεκάησλ 

θαη ινηπφ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. ε απηφ ην ηξίην επίπεδν έρεη ζηνρεχζεη θαη ε 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζπιινγήο φισλ εθείλσλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα 
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ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. ην ηέηαξην επίπεδν, πνπ απνηειεί θαη ηελ βάζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ππξακίδαο, πεξηιακβάλεηαη φιν ην ππφινηπν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνπο εξγάηεο ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

ππφινηπσλ ηκεκάησλ. 

 Ζ πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ζηφρν λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ε φιε πξνζπάζεηα ζην παξψλ έξγν έγηλε ζην ηξίην ηεξαξρηθφ 

επίπεδν κε ππνδείμεηο ησλ Γηεπζπληψλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ. ε απηφ ην ηεξαξρηθφ 

επίπεδν νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο έγηλαλ κε άηνκα πνπ έρνπλ εκπεηξία απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ηέηαξην ηεξαξρηθφ επίπεδν. 

 Ση πξνζζέηεη φκσο κηα ηέηνηα αλαθνξά; ηφρνο ηεο αλαθνξάο είλαη λα γίλεη 

μεθάζαξν φηη ηα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έληππα πνπ ηνπο 

δφζεθαλ, λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο είλαη ζε 

θαζεκεξηλή θαη άκεζε επαθή κε φιε ηελ ηεξαξρηθή δνκή πιελ αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

Οη γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηα εμεηαδφκελα δεηήκαηα βαζίδνληαη ζε θαζεκεξηλή ηξηβή, 

θαηαγεγξακκέλεο παξαηεξήζεηο θαη ελαζρφιεζε κε φια ηα πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηα. 

 

2.4. Καζνξηζκφο Υξνλνδηαγξακκάησλ 

 

ηα πιαίζηα αλάιεςεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, θξίζηκν είλαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ζηνλ ρξφλν. Ζ 

θαηαγξαθή ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ λα πιεξνχλ ηαπηφρξνλα ηα θξηηήξηα ηεο 

ηαρχηεηαο θαη ηεο αξηηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη θξίζηκε. Ζ νκάδα έξγνπ 

κεηά ηελ πξψηε ηεο ζπλάληεζε φπνπ ζέηεη  πξνβιήκαηα θαη πξνηείλεη ιχζεηο 

θαιείηαη λα ζέζεη θαη ηα πξψηα ρξνληθά φξηα γηα ηα πξψηα ζηνηρεία 

αλαηξνθνδφηεζεο. Σν ζεκείν απηφ φπνπ ε νκάδα ζα ζπλαληεζεί μαλά γηα λα δψζεη 

έλαλ ξπζκφ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ζαθψο θαζνξηζκέλα ζηνηρεία απνηειεί ην 

πξψην νξφζεκν (milestone). 

 ε απηφ ινηπφλ ην ζεκείν ε νκάδα είλαη έηνηκε λα θάλεη αλαζθφπεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη θαη λα ζέζεη ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο. αθψο θαη απηνί νη ρξφλνη δελ είλαη εμαληιεηηθά απζηεξνί αιιά έρνπλ 

κηα επειημία πνπ λα επηηξέπεη ζηελ νκάδα έξγνπ λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηεο 

ρσξίο εθπηψζεηο θαη παξαιήςεηο. Δμάιινπ ηέηνηνπ κεγέζνπο φκηινη είλαη δσληαλνί 
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νξγαληζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ κε αλακελφκελεο αξξπζκίεο θαη κπνξνχλ λα ζέζνπλ 

εθηφο θάζε απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα. 

 

2.5. Οξηζκφο Γηαρεηξηζηή Έξγνπ (Project Manager) 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ν νξηζκφο ηνπ δηαρεηξηζηή 

έξγνπ απφ ηελ αλψηεξε δηνηθεηηθή επηηξνπή. Ο δηαρεηξηζηήο έξγνπ δελ είλαη 

απαξαίηεην φηη ζα είλαη εξγαδφκελνο ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ ηκήκαηνο. 

Πξνυπνζέζεηο νξηζκνχ ηνπ είλαη ε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ 

ζηφρσλ, ε δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο γηα ηελ 

επίηεπμε φισλ ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 Σν ηειεπηαίν ζεκείν είλαη θαη ην θξηζηκφηεξν κηαο θαη ηα πξνβιήκαηα ζε 

δηαηκεκαηηθέο νκάδεο είλαη θπξίσο δηαθνξέο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη θνπιηνχξαο 

ηκήκαηνο. Άηνκα απφ ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη δνκέο ζα πξέπεη 

λα ηαπηηζηνχλ ζηνλ βεκαηηζκφ ηνπο θαη λα παξακεξίζνπλ ηπρφλ αγθπιψζεηο θαη 

παγησκέλεο αληηιήςεηο, λα ζθεθηνχλ έμσ απφ ηα πιαίζηα ζηα νπνία έρνπλ ζπλεζίζεη 

λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα απνδψζνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απηνί είλαη 

ζπλήζσο θαη νη ζηφρνη ηέηνησλ πνιχπινθσλ έξγσλ. 

 

2.6. Αλάζεζε Αξκνδηνηήησλ – Καζνξηζκφο Απαηηήζεσλ 

 

Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαη 

πνηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ 

γίλεηαη κε ζθνπφ λα εμππεξεηεζεί φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα θαη αξηηφηεξα ν ζθνπφο 

ηνπ έξγνπ, δειαδή ε παξνπζίαζε νινθιεξσκέλσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ απαληήζεσλ. 

ηελ πξψηε ζπλάληεζε ην θάζε κέινο θαηαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην πξφβιεκα 

πξνο δηεξεχλεζε θαη πξνηείλεη πηζαλέο ιχζεηο. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα δηαηππσζνχλ 

θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ νκάδα έξγνπ θαη νξηζηηθνπνηείηαη ην 

ηειηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα θηλεζεί ην έξγν. Έηζη ην θάζε άηνκν καζαίλεη ηα ζέκαηα 

πξνο επίιπζε γηα ηα νπνία είλαη αξκφδην θαη θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ ζα έρεη ε νκάδα έξγνπ απφ απηφ. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ απαηηεί ηξνπνπνηήζεηο θαη επαλαθαζνξηζκφ απαηηήζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ 
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αλάινγα κε ηελ ηξνπή ησλ πξνβιεκάησλ πξνο δηαρείξηζε. Σν εχξνο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δηείζδπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

θαη ησλ απνθιίζεσλ ζην ρξνλνδηάγξακκα.  

 

2.7. Γεκηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ 

 

Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ε δεκηνπξγία 

ηεο νκάδαο έξγνπ. Μηα νκάδα έξγνπ ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φρη φηαλ απνηειείηαη απφ 

ζηειέρε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα, αιιά απφ ζηειέρε φζν 

ην δπλαηφλ πην εμνηθεησκέλα κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. 

 Πνηφ είλαη φκσο ην θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάλεη έλα ζηέιερνο 

απαξαίηεην ζε κηα νκάδα έξγνπ; Απηφ ην εξψηεκα θαιείηαη λα απαληήζεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ θαη φζν πην επηηπρεκέλα απαληήζεη ηφζν πεξηζζφηεξν 

πιεζηάδεη ζε έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα 

είλαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα αιιά θαη ε ζθαηξηθή γλψζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

αγγίδεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δπίζεο ε ηαρχηεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη 

παξαγσγή έξγνπ θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή θαη ζρνιαζηηθή ελαζρφιεζε ελφο αηφκνπ 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί κπνξεί λα ην θαηαζηήζεη απαξαίηεην 

κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ. Σέινο ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζεθηηθή δηνρέηεπζε πιεξνθνξηψλ κε 

κφλν ζθνπφ ηελ απφζπαζε ηεο θξίζηκεο απάληεζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ απηφ ην 

άηνκν πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ.  

 ίγνπξα φια ηα παξαπάλσ δελ απνηεινχλ ηνλ νδεγφ επηινγήο ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ ζηειέρσζε κηαο ηέηνηαο νκάδαο. Ο θάζε 

δηαρεηξηζηήο έξγνπ έρεη ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη θάλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο 

ειπίδνληαο πάληα ζην αξηηφηεξν απνηέιεζκα.  

 

2.8. Γηαδηθαζία Γηαηχπσζεο & Γηαλνκήο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα έξγνπ είρε δηαπηζηψζεη φηη ην 

πιηθφ πξνο επεμεξγαζία πνπ ππήξρε ζηελ εηαηξεία ήηαλ πινχζην αιιά δελ ήηαλ 

δηαζέζηκν ζε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ. Αθνχ ηέζεθαλ ηα πξνβιήκαηα θαη 

πξνηάζεθαλ πηζαλέο ιχζεηο ε νκάδα μεθίλεζε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηα 
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δηάθνξα εκπιεθφκελα ηκήκαηα. Ζ πξψηε ζθέςε ήηαλ ε θαηάξηηζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ιηηφ πεξηερφκελν θαη ειεχζεξεο εξσηήζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ 

ηνπο εξσηψκελνπο λα δψζνπλ κηα γεληθή θαηεχζπλζε ή λα αλαθέξνπλ πηζαλέο 

πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ Γηεχζπλζε Logistics ρσξίζηεθε 

ζε ηξία κέξε, φζα θαη ηα ηκήκαηα ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Εεηήζεθε απφ ηα αξκφδηα άηνκα λα θαηαγξάςνπλ κηα 

ζεηξά απφ πειάηεο πνπ παξνπζίαδαλ κεγάιεο δπζρέξεηεο δηαρείξηζεο πεξηγξάθνληαο 

θαη ηνπο ιφγνπο πνπ παξνπζηάδνληαη απηέο (Έληππν 3). 

 Μεηά ηελ δηαηχπσζε θαη θαηαγξαθή ησλ πξψησλ εξσηήζεσλ, ην 

εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηνπο παξαθάησ πξντζηακέλνπο ησλ ελ ιφγσ 

ηκεκάησλ, Γηεπζπληήο Logistics, Πξντζηάκελνο Call Center θαη Τπεχζπλνο 

Φνξηψζεσλ. Καηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ηνπ ή 

δηάζεζε θαηαγεγξακκέλσλ πιεξνθνξηψλ.  

 

2.9. Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Δξσηεκαηνινγίνπ & Πξνηάζεηο  

 

Μεηά ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη ππεχζπλνη ηεο Γηεχζπλζεο Logistics  

πξνρψξεζαλ ζηελ δηαηχπσζε κηαο πξφηαζεο θαηάηαμεο ησλ πειαηψλ κε πνηνηηθά 

θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο Γηεχζπλζεο. Με εθθίλεζε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δπζρεξεηψλ δηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ αλά ηκήκα θαη ηελ θχζε απηψλ θαηαηέζεθε ε 

πξφηαζε λα κελ απαληεζεί ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην αιιά λα θαηαηεζεί 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε αλά πειάηε θαη πξφβιεκα. 

 

2.10. Πξφηαζε Γηαρείξηζεο Πειαηψλ 

 

Ζ πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε αθνινχζεζε ηξία ζηάδηα θαηάξηηζεο ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ δηεμνδηθά κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηεο πξνζπάζεηαο. ην 

πξψην ζηάδην θαηαγξάθεθαλ νη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. Μειεηήζεθε φιε ε 

πνξεία κηαο παξαγγειίαο απφ ηελ ζηηγκή ιήςεο ηεο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηα 

ζεκεία ζηα νπνία επεξεάδεη ηελ Γηεχζπλζε.  
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 Μηα παξαγγειία κπνξεί λα ιεθζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, απφ ηελ θιαζζηθή 

παξαγγειηνιεςία απφ έλαλ πσιεηή ζηνλ ρψξν ηνπ πειάηε κέρξη ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαρψξεζε ηεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

παξαγγειηψλ πνπ έρεη εθαξκφζεη ε εηαηξεία (web commerce). Απηέο νη δπζθνιίεο 

είλαη θαη ην κεηξίζηκν θνκκάηη ην νπνίν θιεζήθακε λα θαηαγξάςνπκε. Ζ θαηεγνξία 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγγειηνιεςία είλαη ε θαηαρψξεζε απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πειάηε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο εηαηξείαο. ε απηή ηελ εθαξκνγή 

ζπλήζε πξνβιήκαηα είλαη ηα ειιηπή ζρέδηα ηνπ πξντφληνο, νη αδηεπθξίληζηεο 

πνζφηεηεο αλά θφξησζε, ν αξηζκφο θνξηψζεσλ, ν ηχπνο ζπζθεπαζίαο θαη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηνλ πειάηε αιιά δελ δηεπθξηλίδνληαη απφ ηνλ ίδην 

ή απφ ηνπο πσιεηέο. Κάπνηνο κπνξεί λα αλαξσηεζεί εάλ απηφ είλαη θαίξην ζεκείν γηα 

αλάιπζε θαη ζε πνηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξφβιεκα. Ζ απάληεζε είλαη φηη νπνηαδήπνηε παξαπάλσ ιεπηνκέξεηα ηεο 

παξαγγειίαο ιείπεη θαζηζηά ηελ παξαγγειία σο κε άκεζα εμππεξεηνχκελε θαη 

κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία επαλαδηαηχπσζεο. Έηζη ην αξκφδην ηκήκα γηα λα επηιχζεη 

απηά ηα πξνβιήκαηα αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε θαη 

επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο. Γηα λα πξνιεθζνχλ φια ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα ε εηαηξεία πξνρσξά ζε επαλαιακβαλφκελεο εθπαηδεχζεηο πσιεηψλ αιιά 

θαη πξνζσπηθνχ ησλ πειαηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπο. Έηζη ζην παξψλ έξγν 

πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο «Υξήζε Web Commerce». 

 ην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, ε Γηεχζπλζε 

Logistics επσκίδεηαη ην βάξνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε θαη ηεο κεηαθνξάο 

ησλ αηηεκάησλ ηνπ ζηελ Γηεχζπλζε παξαγσγήο. ε απηφ ην ζηάδην νη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη θαη απηέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηαηχπσζε θαη θαηαγξαθή αξθεηψλ 

θαηεγνξηψλ. Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθέξσ φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ θαη πσο αληηκεησπίδνληαη απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα. 

 Ζ επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ηελ εηαηξεία γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ call canter, κε ηειεθσληθέο θιήζεηο αιιά θαη κε emails. Απηφ 

πξνζζέηεη θφξην ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα φηαλ ε ζπρλφηεηα φισλ ησλ παξαπάλσ 

μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ πειαηψλ. Έηζη θάπνηνη πειάηεο 

απαζρνινχλ πέξαλ ηνπ δένληνο ην ηκήκα θαη επηπιένλ δεκηνπξγνχλ κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ην ηκήκα πξνζπαζεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα παξάπνλα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

παξαγγειίεο ηνπ πειάηε γηα λα είλαη γλσζηά ζε φιε ηελ γξακκή ηεο παξαγσγηθήο 
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δηαδηθαζίαο θαη λα πξνιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ε θαηεγνξία «Απαζρφιεζε Call Canter κε Σειέθσλα θαη Emails». 

 Μηα θαηεγνξία πειαηψλ ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

νηθεηφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ή αθφκε θαη ιφγσ 

παξαλφεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηεξνχληαη απεπζχλεηαη άκεζα ζηελ παξαγσγή ησλ 

Logistics. Απνηέιεζκα ε απφζπαζε ησλ ζηειερψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε άιινπ 

είδνπο αξκνδηφηεηεο, ηελ θαζπζηέξεζε ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη κεξηθέο θνξέο ηελ 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ε επφκελε θαηεγνξία, απηή ηεο «Δπηθνηλσλία εθηφο Call Canter 

(Παξαγσγή Logistics)». 

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ γίλεηαη κηα παξαγγειία, θαηαρσξείηαη θαη αξρίδεη ε 

εθηέιεζε ηεο, νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ δξακαηηθά θαη πιένλ ν ραξαθηήξαο ηεο λα είλαη επείγνλ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ν πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Παξαγσγήο αιιάδεη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ 

άιινπο πειάηεο, λα δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή εμππεξέηεζε ησλ απνζεκάησλ 

ηζνξξνπίαο θαη ηειηθά θαη ην πξφγξακκα εμππεξέηεζεο ησλ παξαγγειηψλ απφ ηελ 

παξαγσγή ησλ Logistics. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο κηα παξαγγειία γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί επείγνπζα θαη λα πάξεη πςειφ βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ηκεκάησλ θαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. ε 

απηνχ ηνπ είδνπο ην πξφβιεκα ε Γηεχζπλζε Logistics θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο πειάηεο 

κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα πνπ αιιάδνπλ ηνλ βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο κηαο παξαγγειίαο 

θαη δεκηνχξγεζε ηελ θαηεγνξία «Δπείγνληα». 

 Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο φζν θαη ζηελ Γηεχζπλζε Logistics είλαη νη πηζαλέο αιιαγέο 

ησλ παξαγγειηψλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη θαη νη πηζαλέο αθπξψζεηο 

παξαγγειηψλ απφ ηνπ πειάηεο ιφγσ δηαθφξσλ αηηηψλ. ε απηέο ηηο δπν πεξηπηψζεηο νη 

ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ θαη ησλ αθπξψζεσλ πνηθίινπλ ζην κέγεζφο ηνπο αλάινγα κε 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα δηαηππσζνχλ. Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο κηα παξαγγειίαο 

επεξεάδεη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ άξηζηνπ 

απνζέκαηνο. Έπεηηα επεξεάδεηαη ε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο ε νπνία πξνγξακκαηίδεη 

ηελ παξαγσγή ηνπ επφκελνπ δηαζηήκαηνο θαη πξνζζέηεη απηέο ηηο πνζφηεηεο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο. Σέινο ε Γηεχζπλζε Logistics παξαιακβάλεη ηα έηνηκα πξντφληα θαη 
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πξνγξακκαηίδεη ηελ ζπιινγή, ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ηνπο ζηνλ πειάηε. Έηζη ν 

θάζε πειάηεο πνπ αιιάδεη ή αθπξψλεη κηα παξαγγειία επεξεάδεη ηα παξαπάλσ 

ηκήκαηα ηα νπνία ήδε έρνπλ νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα ε εηαηξεία θξνληίδεη λα έρεη ξήηξεο πνηλψλ έηζη ψζηε λα δηεθδηθεί ην 

θφζηνο πνπ έρεη απνξξνθεζεί πάλσ ζηα πξντφληα θαζψο θαη ηα δηαθπγφληα θέξδε 

ηεο. Γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα ππάξρεη ε θαηεγνξία «Αιιαγέο – 

Αθπξψζεηο Παξαγγειηψλ» πνπ απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ηελ εηαηξεία. 

 ην ηξίην ζηάδην νη θαηεγνξίεο πνπ ζα αλαιπζνχλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ησλ πειαηψλ απφ φιε ηελ γξακκή παξαγσγήο ησλ 

Logistics. Ση είλαη φκσο ε γξακκή παξαγσγήο ησλ Logistics ζηελ εηαηξεία πνπ 

εμεηάδνπκε; Ζ εηαηξεία κεηά ηελ αλάζεζε απφ ηελ δηνίθεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

(outsourcing) ηεο αλαδηνξγάλσζεο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πέηπρε λα 

ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ζε κηα εληαία γξακκή. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ έηνηκσλ ή εκη-έηνηκσλ 

πξντφλησλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη έρνπλ ηππνπνηεζεί ζε έλα πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα. Σα πξντφληα απνζεθεχνληαη κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πνζφηεηέο ηνπο ζε ρψξνπο νη νπνίνη είλαη θαηαρσξεκέλνη ζε 

έλα «έμππλν» κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο θφξησζεο 

αιγφξηζκνη θηλεηνπνηνχλ ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα πνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θάλνπλ ηελ ζπιινγή βειηηζηνπνηψληαο ηφζν ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ φζν θαη ηνπο ρξφλνπο ζπιινγήο. Σέινο εξγαδφκελνη πξνρσξνχλ ζηνλ 

ηειηθφ πνηνηηθφ επαλέιεγρν ησλ πξντφλησλ θαη ηελ ζπζθεπαζία ηνπο, ε νπνία 

παξαιακβάλεηαη απφ ηδηφθηεηα θνξηεγά ηεο εηαηξείαο, ησλ πειαηψλ ή κεηαθνξηθψλ 

εηαηξεηψλ. 

 ε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα θαη ηα νπνία έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο εμήο. Αξρηθά ε θχζε 

νξηζκέλσλ πξντφλησλ απαηηεί εηδηθφ ρεηξηζκφ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ Logistics θαζψο θαη εηδηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο εηδηθψλ δσλψλ απνζήθεπζεο πνπ 

αθαηξνχλ παξαγσγηθφ ρψξν γηα ηα ζπλήζε πξντφληα θαζψο επίζεο θαη επηπιένλ 

εξγαζία απφ εξγάηεο πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο αιγνξηζκηθέο εληνιέο ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζακε 

ηελ θαηεγνξία «Ηδηαηηεξφηεηεο Πξντφλησλ». 
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 Μηα παξφκνηα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ αιιά  κε δηαθνξεηηθέο επεξεαδφκελεο 

πεξηνρέο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ παξαγγειηψλ. Όηαλ κηα παξαγγειία 

απνηειείηαη απφ πνιιά θαη δηάθνξα είδε, ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη δηαθνξεηηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο δπζθνιίαο, απηνκάησο θαηαηάζζεηαη σο κηα παξαγγειία ηδηαίηεξε 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Απνηέιεζκα είλαη ε δπζθνιία ζηελ ζπιινγή ηεο κε 

ζπλέπεηεο ηελ ζπαηάιε επηπιένλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ρξφλνπ θαη θαζπζηέξεζεο ηεο 

παξαγσγηθήο γξακκήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Έηζη ε θαηεγνξία «Ηδηαηηεξφηεηεο 

πιινγήο Παξαγγειίαο» πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ ζπλεζίδνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ ηέηνηνπ είδνπο παξαγγειίεο. 

 ην επφκελν ζηάδην κηαο παξαγγειίαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θφξησζε ηεο 

θαη ε απνζηνιή ηεο. Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο παξαγγειηψλ πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θφξησζήο ηνπο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ιφγσ δηαθφξσλ ηδηαηηεξνηήησλ, φπσο ην 

κέγεζνο, ην βάξνο, ε ζπζθεπαζία θ.α.. Απηνχ ηνπ είδνπο νη παξαγγειίεο θαζηζηνχλ 

ηελ θφξησζε ηνπο θαη ηδηαίηεξε θαη δχζθνιε αθνχ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν 

δηαρεηξηζηηθά φζν θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Όινη απηνί νη 

πειάηεο πνπ θαηά ζπλήζεηα δίλνπλ ηέηνηεο παξαγγειίεο δεκηνπξγνχλ κηα θαηεγνξία 

απηή ησλ «Ηδηαηηεξφηεηεο Φφξησζεο / Γπζθνιίεο Φφξησζεο». 

 Σν επφκελν ζηάδην είλαη ζπλήζσο κηα απιή δηαδηθαζία πνπ ε θάζε εηαηξεία 

ζεσξεί δεδνκέλε θαη δελ δίλεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη είλαη ε έθδνζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο θαη / ή απνζηνιήο. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα φκσο φηαλ 

ν πειάηεο ζπλεζίδεη λα θάλεη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο, ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ζε 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπ ή αθφκε θαη ζε δηθνχο ηνπ ιηαλνπσιεηέο; Απηέο νη πεξηπηψζεηο 

απαηηνχλ ηελ έθδνζε κηαο ζεηξάο παξαζηαηηθψλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη 

πξνζεθηηθέο δηαηππψζεηο πνζνηήησλ ηηκψλ θαη εηδψλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

εκπνξηθέο επηινγέο ηνπ πειάηε. Έηζη πξνέθπςε αθφκε κηα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ 

νη «Ηδηαηηεξφηεηεο Παξαζηαηηθψλ / Γπζθνιία Παξαζηαηηθψλ». 

 Όηαλ κηα παξαγγειία έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη θνξησζεί ζεσξεηηθά απνηειεί 

κηα ππφζεζε πνπ έρεη νινθιεξσζεί. Όηαλ φκσο απηφ δελ ζπκβαίλεη εμαηηίαο κηα 

αθχξσζεο ή κηαο αιιαγήο πξνγξάκκαηνο απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ Logistics. Σφηε ζα πξέπεη λα κπεη ην ζχλνιν ηεο παξαγγειίαο ζε ρψξν 

αλακνλήο αλ απιά έρεη γίλεη αιιαγή πξνγξάκκαηνο θαη πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ελ 

επζέησ ρξφλν ή λα αθνινπζεζεί ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Γειαδή λα πξνρσξήζεη ε 

αθχξσζε ησλ παξαζηαηηθψλ, ε απνζπζθεπαζία θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Απηή ε δηαδηθαζία επεηδή δεκηνπξγεί πνιιά 
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πξνβιήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ απνηειεί θαη κηα ξήηξα ζηα ζπκβφιαηα κε ηνπο 

πειάηεο θαη επηθέξεη κηα ρξεκαηηθή επηβάξπλζε. Οη πειάηεο πνπ πξνρσξνχλ ζπρλά 

ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «Αθπξψζεηο Φφξησζεο / 

Αιιαγή Πξνγξάκκαηνο». 

 Δπηζηξέθνληαο ζην αξρηθφ ζηάδην ιήςεο κηαο παξαγγειίαο ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε πνπ αθνξνχλ φιε ηελ γξακκή παξαγσγήο φιεο ηεο εηαηξείαο. 

Μηα ηέηνηα απαίηεζε πνπ δηεπθξηλίδεηαη εμ’ αξρήο θαη επεξεάδεη ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα θαη εηδηθά ηνλ ηνκέα πνπ εμεηάδνπκε είλαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο ηξφπνπ 

απνζηνιήο. Κάπνηνο ζα ππέζεηε φηη αθνχ ε απαίηεζε νξίδεηαη πνιχ πην λσξίο απφ 

ηελ εθηέιεζή ηεο γηαηί λα απνηειεί πξφβιεκα. ίγνπξα φηαλ κηιάκε γηα κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαη κεηαθνξά κε θνξηεγά νη απαηηήζεηο είλαη γλσζηέο θαη δηαρεηξίζηκεο, 

φηαλ φκσο αλαθεξφκαζηε ζε εηδηθέο απνζηνιέο κε εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη άιιεο εηδηθέο εηαηξείεο νη απαηηήζεηο αιιάδνπλ απφ 

εηαηξεία ζε εηαηξεία. Οπφηε ε Γηεχζπλζε Logistics είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ζπκκνξθσζεί θαη λα εθπιεξψζεη ην ζχλνιν απηψλ ησλ απαηηήζεσλ γηα 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

φηη ε δπζθνιία κπνξεί λα κελ είλαη άμηα ιφγνπ γηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαη 

κηθξφ φγθν παξαγσγήο αιιά φηαλ κηιάκε γηα κηα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε γξακκή 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απηφ απνηειεί πιήξε παξέθθιηζε. Οπφηε φινη απηνί νη 

πειάηεο κε ηέηνηνπ είδνπο απαηηήζεηο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «Απαηηήζεηο 

Courier / ΚΣΔΛ / Άιινπ Σξφπνπ Απνζηνιήο». 

 Πεξηγξάθνληαο φια ηα παξαπάλσ έρνπκε κνξθνπνηήζεη ηελ γξακκή 

εθηέιεζεο κηαο παξαγγειίαο θαη πσο απηή επζχλεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ. Έηζη κηα παξαγγειία ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε θαη δελ απνηειεί πιένλ 

αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. Ση γίλεηαη φκσο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

επηζηξνθέο πξντφλησλ απφ πειάηεο κε δηάθνξεο αηηηνινγίεο; Απηέο νη πεξηπηψζεηο 

απνηεινχλ έλα θξίζηκν γεγνλφο κε απφξξνηα δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ζε πνιιέο 

Γηεπζχλζεηο ηεο εηαηξείαο. Όζνλ αθνξά ην παξψλ έξγν πξνζπάζεζε ε νκάδα λα 

εληνπίζεη θαη λα θαηαγξάςεη εθείλνπο ηνπ πειάηεο νη νπνίνη «ζπλεζίδνπλ» λα 

πξνρσξνχλ ζε επηζηξνθέο πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ιφγσλ. Οη πειάηεο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο «Δπηζηξνθέο Πξντφλησλ» θαη νη ιφγνη ζε δπν νκάδεο, ηεο 

επηζηξνθήο απνζεκάησλ θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη είλαη δηαρεηξηζηηθήο θχζεσο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο θαη 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαηάξαμεο ηνπ cash flow ηεο εηαηξείαο εάλ επξφθεηην γηα 

επαλαιακβαλφκελεο θαη κεγάιεο ζε πνζφηεηεο επηζηξνθέο. 

 Με φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο 

νκάδαο έξγνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνπ λα αγγίδνπλ φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ζπλνπηηθά (Πίλαθαο 1). 

 

Κατηγορίες Γσστερειών - Προβλημάτων 

Χπήζη Web Commerce 

Απαζσόληζη Call Center με Σηλέθωνα και Emails 

Δπικοινωνία εκηόρ Call Center (Παπαγωγή Logistics) 

Δπείγονηα 

Αλλαγέρ – Ακςπώζειρ Παπαγγελιών 

Ιδιαιηεπόηηηερ Πποϊόνηων 

Ιδιαιηεπόηηηερ ςλλογήρ Παπαγγελίαρ 

Ιδιαιηεπόηηηερ Φόπηωζηρ / Γςζκολία Φόπηωζηρ 

Ιδιαιηεπόηηηερ Παπαζηαηικών / Γςζκολία Παπαζηαηικών 

Ακςπώζειρ Φόπηωζηρ / Αλλαγή Ππογπάμμαηορ 

Απαιηήζειρ Courier / ΚΣΔΛ /  Άλλος Σπόπος Αποζηολήρ 

Δπιζηποθέρ Πποϊόνηων 

Πίνακαρ 1 

 

 

 

2.11. Δθαξκνγή Πξφηαζεο Γηαρείξηζεο Πειαηψλ 

 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ – δπζρεξεηψλ δηαρείξηζεο 

παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ ε νκάδα έξγνπ πξνρψξεζε ζε πξνηάζεηο γηα ηνπο πειάηεο 

πνπ ζα πεξηιακβαλφηαλ ζε απηή ηελ ιίζηα. Μεηά απφ κηα ζεηξά πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ πξνηάζεθε κηα ιίζηα πειαηψλ νη νπνίνη δελ παξνπζίαδαλ ζσξεία 

εκθαλίζεσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο απαξαηηήησο. Έηζη πνιινί απφ απηνχο εμ’ αηηίαο 

ηεο δπζρέξεηαο δηαρείξηζήο ηνπο ζε κηα θαηεγνξία εκθαλίζηεθαλ ζηελ ζπλνιηθή 

ιίζηα. 
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 ε θάζε θαηεγνξία νη πειάηεο πνπ πεξηειήθζεζαλ παξέθιηλαλ απφ ηα ζπλήζε 

ηνπ ζπλφινπ θαη απνθαζίζηεθε λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε θάπνηα βαζκνινγία. Ζ 

βαζκνινγία απηή πξνέθπςε απφ ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δπζρεξεηψλ, ηελ 

έληαζε θαη ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. Ζ βαζκνινγία 

απνθαζίζηεθε λα είλαη απφ ην 1 έσο ην 10 κε «ρεδφλ Καζφινπ» ην 1 θαη κε 

«Δμαηξεηηθά Πνιχ» ην 10 (Πίλαθαο 2). Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν ζπλνιηθφο πίλαθαο 

θαηάηαμεο κε φινπο ηνπο πειάηεο θαη φιεο ηηο θαηεγνξίεο Γπζρεξεηψλ (Πίλαθαο 3). 

 

Βαθμολογία Δμυάνιση Γσστερειών – Προβλημάτων 

1 ρεδφλ Καζφινπ 

2 Πάξα Πνιχ Λίγεο Φνξέο 

3 Πνιχ Λίγεο Φνξέο 

4 Λίγεο Φνξέο 

5 Μέηξηα πρλφηεηα Δκθάληζεο 

6 Αξθεηέο Φνξέο 

7 Πνιιέο Φνξέο 

8 Πάξα Πνιιέο Φνξέο 

9 Δμαηξεηηθά Πνιιέο 

10 πλήζεο Σαθηηθή 

 Πίλαθαο 2 

 

 

Πελάη
ηρ 

απαζσόλ
ηζη call 
center 

ηηλέθων
α και e-

mail 

επικοιν
ωνία 
εκηόρ 
call 

center 
(παπαγ

ωγή 
logistics

) 

επείγο
νηα 

αλλαγέρ - 
ακςπώζει

ρ 
παπαγγε

λιών 

ιδιαιηεπόη
ηηερ 

πποϊόνηω
ν 

ιδιαιηεπόη
ηηερ 

ζςλλογηρ 
παπαγγελ

ίαρ 

ιδιαιηεπόη
ηηερ 

θόπηωζη
ρ / 

δςζκολία 
θόπηωζη

ρ 

ιδιαιηεπόη
ηηερ 

παπαζηαηι
κών 

/δςζκολία 
παπαζηαηι

κών 

ακςπώζειρ 
θόπηωζηρ 

/αλλαγή 
ππογπάμμ

αηορ 

επιζηπο
θέρ 

πποϊόνη
ων 

Xπήζη 
web 

comme
rce 

απαιηή
ζειρ 

courier / 
κηελ / 
άλλος 

ηπόπος 
αποζηο

λήρ 

Client 
1 

10 7 10 8 3 1 5 1 1 10 2 7 

Client 
2 

9 7 8 8 8 1 1 5 5 3 8 1 

Client 
3 

7 4 10 8 3 7 1 1 1 1 10 1 

Client 
4 

6 2 7 3 8 2 4 1 1 10 1 3 

Client 
5 

5 4 10 8 7 2 4 8 1 1 1 2 

Client 
6 

9 7 9 5 3 1 1 1 1 9 1 1 

Client 
7 

8 8 10 5 2 1 2 4 1 2 2 5 

Client 
8 

7 6 8 7 10 1 1 5 3 1 10 1 

Client 
9 

5 8 8 1 5 1 5 1 3 5 2 1 

Client 
10 

1 1 6 1 5 1 3 4 1 1 10 8 

Client 
11 

10 8 4 3 3 8 1 5 3 1 7 1 

Client 
12 

9 2 9 5 1 1 4 1 1 2 1 1 

Client 
13 

6 2 4 3 6 1 1 1 1 10 1 1 
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Client 
14 

8 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 6 

Client 
15 

8 6 8 5 1 1 1 1 3 1 1 1 

Client 
16 

7 3 6 6 2 5 1 1 1 1 3 1 

Client 
17 

5 1 8 6 1 1 1 1 1 3 2 1 

Client 
18 

2 1 5 3 3 1 3 2 6 3 10 1 

Client 
19 

6 5 7 4 1 1 1 1 1 1 10 1 

Client 
20 

6 5 4 5 2 1 1 5 5 1 10 1 

                          

Client 
136 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

Client 
137 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

Client 
138 

4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Client 
139 

3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Client 
140 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Client 
141 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Client 
142 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Client 
143 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Client 
144 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Client 
145 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Πίνακαρ 3 

 

 

 Πέξα απφ ηνπο πειάηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 φινη νη ππφινηπνη 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ ηελ βάζε ζχγθξηζεο. Γηα απηφ θαη δελ ηίζεηαη ην 

ζέκα βαζκνιφγεζήο ηνπο. Όινη απηνί νη πειάηεο ζα αληηκεησπηζηνχλ σο έλαο θαη ζα 

γίλνπλ πξνηάζεηο κε επηβάξπλζήο ηνπο πέξα απφ ηα ζπλήζε θφζηε – θφζηνο 

παξαγσγήο, θφζηνο δηνίθεζεο, θφζηνο δηάζεζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, 

πεξηζψξην θέξδνπο – κε θφζηε δηαρείξηζεο. 

 

 

2.12. Πξνζδηνξηζκφο Βαξχηεηαο Καηεγνξηψλ θαη πληειεζηψλ 

Βαξχηεηαο  Καηεγνξηψλ Γηαρείξηζεο Πειαηψλ 

 

Ζ νκάδα έξγνπ θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ 

δπζρέξεηαο – πξνβιεκάησλ εληφπηζε ηελ δηαθνξά ζηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα 

θάζε κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο. Έηζη πξνηάζεθε λα δηαρσξηζηνχλ νη 

θαηεγνξίεο απηέο δίλνληαο έλαλ βαζκφ ζηαηηζηηθήο βαξχηεηαο πνπ ζα 

δηαθνξνπνηνχζαλ κεηαμχ ηνπο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζα δξνχζαλ εμνξζνινγηζηηθά ζηελ 

ηειηθή βαζκνινγία. Απνθαζίζηεθε λα δνζνχλ βαζκνί απφ ην 1 έσο ην 4 κε ηελ 

παξαθάησ αληηζηνηρία (Πίλαθαο 4). 
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 Με ηνλ ηξφπν απηφ ην κνληέιν ζα είλαη πην επλντθφ γηα ηνπο πειάηεο ρακειήο 

φριεζεο θαη επηβαξπληηθφ γηα απηνχο κε απμεκέλε ξνπή ζηελ δεκηνπξγία 

πξνβιεκάησλ. 

 

 

 

2.13. Δθαξκνγή Μνληέινπ Καηεγνξηνπνίεζεο 

 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ 

βαξχηεηαο πξνέθπςε ν ηειηθφο πίλαθαο κε ηελ ζηαζκηζκέλε ηειηθή βαζκνινγία, ε 

νπνία θαη απνηέιεζε ηνλ ηειηθφ πίλαθα ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα επφκελα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη θαίλεηαη παξαθάησ (Πίλαθαο 5). 

 

ςνηελε
ζηήρ 

Βαπύηη
ηαρ 

1 1 4 2 1 2 2 1 1 3 1 3 
 

Πελάηη
ρ 

απαζσό
ληζη 
call 

center 
ηηλέθω
να και 
e-mail 

επικοιν
ωνία 
εκηόρ 
call 

center 
(παπαγ

ωγή 
logistic

s) 

επείγον
ηα 

αλλαγέρ 
- 

ακςπώζ
ειρ 

παπαγγ
ελιών 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 

πποϊόνη
ων 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 
ζςλλογ

ηρ 
παπαγγ

ελίαρ 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 

θόπηωζ
ηρ / 

δςζκολί
α 

θόπηωζ
ηρ 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 

παπαζη
αηικών 

/δςζκολ
ία 

παπαζη
αηικών 

ακςπώζ
ειρ 

θόπηωζ
ηρ 

/αλλαγή 
ππογπά
μμαηορ 

επιζηπο
θέρ 

πποϊόνη
ων 

Xπήζη 
web 

commer
ce 

απαιηή
ζειρ 

courier 
/ κηελ / 
άλλος 

ηπόπος 
αποζηο

λήρ 

SCORE 

Κατηγορίες Γσστερειών - Προβλημάτων σντελεστής 

Βαρύτητας 

Χπήζη Web Commerce 1 

Απαζσόληζη Call Center με Σηλέθωνα και Emails 1 

Δπικοινωνία εκηόρ Call Center (Παπαγωγή Logistics) 1 

Δπείγονηα 4 

Αλλαγέρ – Ακςπώζειρ Παπαγγελιών 2 

Ιδιαιηεπόηηηερ Πποϊόνηων 1 

Ιδιαιηεπόηηηερ ςλλογήρ Παπαγγελίαρ 2 

Ιδιαιηεπόηηηερ Φόπηωζηρ / Γςζκολία Φόπηωζηρ 1 

Ιδιαιηεπόηηηερ Παπαζηαηικών / Γςζκολία Παπαζηαηικών 1 

Ακςπώζειρ Φόπηωζηρ / Αλλαγή Ππογπάμμαηορ 1 

Απαιηήζειρ Courier / ΚΣΔΛ /  Άλλος Σπόπος Αποζηολήρ 3 

Δπιζηποθέρ Πποϊόνηων 3 

 Πίνακαρ 4 
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Client 1 
10 7 10 8 3 1 5 1 1 10 2 7 143 

Client 2 9 7 8 8 8 1 1 5 5 3 8 1 106 

Client 3 
7 4 10 8 3 7 1 1 1 1 10 1 104 

Client 4 6 2 7 3 8 2 4 1 1 10 1 3 104 

Client 5 
5 4 10 8 7 2 4 8 1 1 1 2 103 

Client 6 9 7 9 5 3 1 1 1 1 9 1 1 102 

Client 7 
8 8 10 5 2 1 2 4 1 2 2 5 102 

Client 8 7 6 8 7 10 1 1 5 3 1 10 1 97 

Client 9 
5 8 8 1 5 1 5 1 3 5 2 1 88 

Client 
10 

1 1 6 1 5 1 3 4 1 1 10 8 83 

Client 
11 

10 8 4 3 3 8 1 5 3 1 7 1 82 

Client 
12 

9 2 9 5 1 1 4 1 1 2 1 1 80 

Client 
13 

6 2 4 3 6 1 1 1 1 10 1 1 76 

Client 
14 

8 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 6 72 

Client 
15 

8 6 8 5 1 1 1 1 3 1 1 1 72 

Client 
16 

7 3 6 6 2 5 1 1 1 1 3 1 71 

Client 
17 

5 1 8 6 1 1 1 1 1 3 2 1 71 

Client 
18 

2 1 5 3 3 1 3 2 6 3 10 1 70 

Client 
19 

6 5 7 4 1 1 1 1 1 1 10 1 70 

Client 
20 

6 5 4 5 2 1 1 5 5 1 10 1 69 

                            

Client 
136 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 31 

Client 
137 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 31 

Client 
138 

4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 

Client 
139 

3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

Client 
140 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 25 

Client 
141 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 24 

Client 
142 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Client 
143 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Client 
144 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Client 
145 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

                          7.217 

Πίνακαρ 5 

 

 

2.14. Μειέηε πζρέηηζεο Απνηειεζκάησλ Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηψλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο 

δπζρεξεηψλ θαη ηηο βαζκνινγίεο επαιεζεχηεθαλ κε εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ. 

Αξρηθά επηιέρζεθε ην κνληέιν ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ δπν ζπλφισλ, ησλ θαηεγνξηψλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Δθαξκφζηεθε ε ζπλάξηεζε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ δπν φκνησλ ζπλφισλ γηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηνπο. Ο ηχπνο ηεο 

ζπζρέηηζεο δπν ζπλφισλ έζησ x, y είλαη ν εμήο: ξx,y = Cov(X,Y) / ζx*ζy. Δπηιέρζεθε 

λα νξηζηεί σο ζεκείν πςειήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δπν ζπλφισλ έλα απνηέιεζκα 

κεγαιχηεξν ηνπ 0,70 ή 70%. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(Πίλαθαο 6). 
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απαζσό
ληζη 
call 

center 
ηηλέθω
να και 
e-mail 

επικοιν
ωνία 
εκηόρ 
call 

center 
(παπαγ

ωγή 
logistic

s) 

επείγ
ονηα 

αλλαγέρ 
- 

ακςπώζ
ειρ 

παπαγγ
ελιών 

ιδιαιηεπό
ηηηερ 

πποϊόνη
ων 

ιδιαιηεπό
ηηηερ 

ζςλλογη
ρ 

παπαγγ
ελίαρ 

ιδιαιηεπό
ηηηερ 

θόπηωζ
ηρ / 

δςζκολί
α 

θόπηωζ
ηρ 

ιδιαιηεπό
ηηηερ 

παπαζηα
ηικών / 

δςζκολί
α 

παπαζηα
ηικών 

ακςπώζε
ιρ 

θόπηωζη
ρ / 

αλλαγή 
ππογπάμ

μαηορ 

επιζηπ
οθέρ 

πποϊόν
ηων 

Xπήζ
η web 
comm
erce 

απαιηή
ζειρ 

courier 
/ κηελ / 
άλλος 
ηπόπο

ς 
αποζη
ολήρ 

απαζσόληζη call center 
ηηλέθωνα και e-mail 

                        

επικοινωνία εκηόρ call center 
(παπαγωγή logistics) 

0,635                       

επείγονηα 
0,751 0,571                     

αλλαγέρ - ακςπώζειρ 
παπαγγελιών 

0,541 0,405 0,602                   

ιδιαιηεπόηηηερ πποϊόνηων 
0,161 0,249 0,265 0,243                 

ιδιαιηεπόηηηερ ζςλλογηρ 
παπαγγελίαρ 

0,233 0,115 0,134 0,234 0,083               

ιδιαιηεπόηηηερ 
θόπηωζηρ/δςζκολία θόπηωζηρ 

0,047 0,091 0,199 0,196 0,385 0,067             

ιδιαιηεπόηηηερ παπαζηαηικών 
/δςζκολία παπαζηαηικών 

0,080 0,281 0,065 0,194 0,179 0,049 0,024           

ακςπώζειρ θόπηωζηρ /αλλαγή 
ππογπάμμαηορ 

0,168 0,298 0,161 0,202 0,320 0,078 0,187 0,352         

επιζηποθέρ πποϊόνηων 
0,283 0,171 0,310 0,186 0,365 -0,031 0,223 -0,147 0,030       

Xπήζη web commerce 
-0,445 -0,191 

-
0,363 

-0,282 -0,073 -0,129 -0,184 0,214 0,162 -0,334     

απαιηήζειρ courier/κηελ/άλλος 
ηπόπος αποζηολήρ 

0,181 0,171 0,317 0,142 0,174 -0,029 0,274 0,094 -0,059 0,333 -0,133   

 

          
Πίνακαρ 6 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

δπζρεξεηψλ δηαρείξηζεο πειαηψλ ππάξρνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο. Οη 

αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαη ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο 

«Υξήζε Web Commerce» θαη ζρεδφλ φισλ ησλ ππνινίπσλ. Λφγσ ηεο κηθξφηεξεο 

ζπζρέηηζεο απφ ην ειάρηζην ην νπνίν νξίζζεθε δελ ζα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε πιελ κίαο πεξίπησζεο. Απηή ε πεξίπησζε είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

θαηεγνξίαο «Δπείγνληα» θαη «Απαζρφιεζε Call Center κε Σειέθσλα θαη Emails». Ζ 

εμήγεζε θαίλεηαη εχθνιε θαη θαηαλνεηή. Όηαλ έλαο πειάηεο αιιάδεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα κηαο παξαγγειίαο αλαδεηά ηνλ γξεγνξφηεξν θαη ακεζφηεξν ηξφπν 

επηθνηλσλίαο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην Call Center ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ ιφγσ 

απηφ πξνρσξήζακε θαη ζηελ ζηαηηζηηθή επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ “ttest”. Αλαδεηήζακε ηηο κε αξλεηηθέο ζηαηηζηηθέο ηηκέο t γηα 

δπν φκνηα ζχλνια παξαηεξήζεσλ. Σα απνδεθηά απνηειέζκαηα πνπ ζα καο δείμνπλ 

φηη έλα πνζνζηφ ησλ απνηειεζκάησλ δελ ζα είλαη ηπραία πεξίπησζε νξίζηεθε ζην 0,9 

ή 90% δειαδή κεηαβιεηή t ηνπ t test κεγαιχηεξε ηνπ 0,10 ή 10%. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο εθαξκνγήο ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(Πίλαθαο 7). 
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απαζσ
όληζη 

call 
center 

ηηλέθω
να και 
e-mail 

επικοι
νωνία 
εκηόρ 
call 

center 
(παπα
γωγή 

logistic
s) 

επείγ
ονηα 

αλλαγέ
ρ - 

ακςπώ
ζειρ 

παπαγγ
ελιών 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 

πποϊόνη
ων 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 
ζςλλογ

ηρ 
παπαγγ

ελίαρ 

ιδιαιηεπ
όηηηερ 

θόπηωζ
ηρ / 

δςζκολί
α 

θόπηωζ
ηρ 

ιδιαιηεπό
ηηηερ 

παπαζη
αηικών / 
δςζκολί

α 
παπαζη
αηικών 

ακςπώζ
ειρ 

θόπηωζ
ηρ / 

αλλαγή 
ππογπά
μμαηορ 

επιζηπ
οθέρ 
πποϊό
νηων 

Xπήζ
η web 
comm
erce 

απαιη
ήζειρ 
courie

r / 
κηελ / 
άλλος 
ηπόπο

ς 
αποζη
ολήρ 

απαζσόληζη call center 
ηηλέθωνα και e-mail 

                        

επικοινωνία εκηόρ call center 
(παπαγωγή logistics) 

0,000
0 

                      

επείγονηα 
0,000

9 
0,000

0 
                    

αλλαγέρ - ακςπώζειρ 
παπαγγελιών 

0,000
0 

0,188
6 

0,00
00 

                  

ιδιαιηεπόηηηερ πποϊόνηων 
0,000

0 
0,083

0 
0,00
00 

0,004
4 

                

ιδιαιηεπόηηηερ ζςλλογηρ 
παπαγγελίαρ 

0,000
0 

0,000
0 

0,00
00 

0,000
0 

0,010
7 

              

ιδιαιηεπόηηηερ 
θόπηωζηρ/δςζκολία θόπηωζηρ 

0,000
0 

0,000
1 

0,00
00 

0,000
0 

0,012
8 

0,502
8 

            

ιδιαιηεπόηηηερ παπαζηαηικών 
/δςζκολία παπαζηαηικών 

0,000
0 

0,077
3 

0,00
00 

0,004
4 

0,880
3 

0,002
5 

0,011
7 

          

ακςπώζειρ θόπηωζηρ /αλλαγή 
ππογπάμμαηορ 

0,000
0 

0,000
0 

0,00
00 

0,000
0 

0,002
6 

1,000
0 

0,422
9 

0,0001         

επιζηποθέρ πποϊόνηων 
0,000

0 
0,017

5 
0,00
00 

0,000
5 

0,420
7 

0,075
8 

0,135
0 

0,4287 0,0521       

Xπήζη web commerce 
0,000

0 
0,000

0 
0,00
00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0,0000 0,0000 
0,000

0 
    

απαιηήζειρ courier/κηελ/άλλος 
ηπόπος αποζηολήρ 

0,000
0 

0,000
0 

0,00
00 

0,000
0 

0,000
5 

0,367
4 

0,049
5 

0,0000 0,3104 
0,002

2 
0,00
00 

  

 
          Πίνακαρ 8 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο απνξξίπηεηαη 

ιφγσ κε επηβεβαίσζεο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο απφ ην κνληέιν ηνπ “t test”. 

Όπνηε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηεγνξίεο δελ ηαπηίδνληαη ζην πεξηερφκελν 

ησλ δπζρεξεηψλ ηηο νπνίεο θαη πεξηγξάθνπλ.  

 

2.15. Πξφηαζε Μεξηζκνχ Γαπαλψλ Αλά Κέληξν Κφζηνπο 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο νκάδαο έξγνπ ήηαλ ν κεξηζκφο 

ησλ δαπαλψλ ηεο Γηεχζπλζεο Logistics απφ ηα θέληξα θφζηνπο ζηα πξντφληα θαη 

έπεηηα ζηνπο πειάηεο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ην πξψην κέξνο πνπ 

αθνξά ηνλ κεξηζκφ ησλ δαπαλψλ ζηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. 

 Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο έρνπλ κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο θάηη ην νπνίν φκσο δελ ήηαλ ην δεηνχκελν ζην 

παξφλ έξγν. ηφρνο είλαη ηα απνηειέζκαηα λα είλαη θαηαλνεηά θαη ρξήζηκα γηα ηελ 

θαηάξηηζε εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ. Έηζη ηα πξντφληα θαηαηάρζεθαλ κε βάζε ηελ 

γεληθή θχζε ηνπο, δειαδή έλα πξντφλ έρεη δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο αλάινγα κε 

ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί. Έλα πξνθίι, ην νπνίν είλαη θαη ην 

θπξίσο πξντφλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζθεπάδεηαη κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο εάλ 

πξφθεηηαη γηα αξρηηεθηνληθή ρξήζε απ’ φηη αλ θαηαζθεπάδεηαη γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε. Έηζη πξνέθπςαλ νη δπν πξψηεο θαηεγνξίεο, ην αξρηηεθηνληθφ θαη ην 
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βηνκεραληθφ πξνθίι. Απηέο νη δπν θαηεγνξίεο έρνπλ επζεία αληηζηνίρεζε κε ηνπο 

πειάηεο αξρηηεθηνληθψλ ή βηνκεραληθψλ πξνθίι. 

 Οη επφκελεο θαηεγνξίεο πξνέθπςαλ κε γεληθέο παξαδνρέο γηα ηελ θχζε ησλ 

πξντφλησλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δπν θαηεγνξίεο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα ινηπά 

πξντφληα. Σα εμαξηήκαηα πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα πξντφληα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα λα γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ησλ πξνθίι απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, π.ρ. νη 

ζεξκνγέθπξεο απνηεινχλ έλα απαξαίηεην εμάξηεκα γηα λα απνδψζεη ην πξνθίι ηελ 

κέγηζηε ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε πνπ δειψλεη ν θαηαζθεπαζηήο φηη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί. Σα ινηπά είλαη φια εθείλα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε 

εηαηξεία πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πιήξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε αιιά δελ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ πξνθίι απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 

Μεηά ηελ δηαηχπσζε ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ε νκάδα έξγνπ 

πξφηεηλε ηνλ παξαπέξα κεξηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε δπν θαηεγνξίεο πειαηψλ. Πξψηε 

θαηεγνξία πνπ πξνηάζεθε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ νκίινπ νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κφλν κε ηηο ηξείο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πιελ ησλ βηνκεραληθψλ 

(αξρηηεθηνληθά, εμαξηήκαηα θαη ινηπά). Οη ζπγαηξηθέο αληηκεησπίζηεθαλ μερσξηζηά 

γηαηί νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο δελ ζα είρε λφεκα κηαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ελνπνηνχληαη θαη απιά ην πηζαλφλ θέξδνο ή δεκία ζα 

αθνκνησλφηαλ απφ ηα νιηθά απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δπίζεο ζα πξνέθππηαλ πηζαλνί 

λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιφγσ ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο ηηκνιφγεζεο (transfer pricing). Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία είλαη φινη νη ινηπνί πειάηεο πνπ αλαθέξνληαη σο ηξίηνη θαη 

πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ νη νπνίνη αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά παξαπάλσ 

γηα ηηο δπζρέξεηεο δηαρείξηζεο πνπ εκθαλίδνπλ. Απηή ε θαηεγνξία ζα είλαη θαη ν 

ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ πειαηψλ πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

 

2.16. Δθαξκνγή Πξφηαζεο Μεξηζκνχ Γαπαλψλ 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνηάζεθαλ αξρηθά ηα πξαγκαηηθά πνζνζηά πνπ 

αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ (αξρηηεθηνληθά, βηνηερληθά, εμαξηήκαηα θαη ινηπά) 

θαζψο επίζεο θαη ηνπο πειάηεο πνπ αθνξνχλ (ζπγαηξηθέο θαη ηξίηνπο). Σα πνζνζηά 

πξνηάζεθαλ γηα φια ηα θέληξα θφζηνπο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics θαη ν κεξηζκφο κε 

βάζε γηα ηα πξντφληα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 9). 
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ΔΞΟΓΑ 42,92% 21,64% 19,29% 16,16% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 
ΤΣΔΜΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ ΚΟΣΟΤ € 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟ
ΝΗΚΟΤ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗ
ΚΟΤ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣ
Α ΛΟΗΠΑ 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & 
ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 56.395,33 € 24.204,96 € 12.202,66 € 10.876,74 € 9.110,97 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 75.741,64 € 32.508,43 € 16.388,76 € 14.607,98 € 12.236,47 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 68.418,94 € 29.365,52 € 14.804,30 € 13.195,68 € 11.053,45 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ 18.834,92 € 8.083,98 € 4.075,45 € 3.632,61 € 3.042,88 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ 11.041,37 € 4.738,97 € 2.389,10 € 2.129,50 € 1.783,79 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 82.284,23 € 35.316,52 € 17.804,43 € 15.869,83 € 13.293,46 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΟΒΟΤ 131,40 € 56,40 € 28,43 € 25,34 € 21,23 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΤΠΡΟΤ 36.286,87 € 15.574,38 € 7.851,65 € 6.998,50 € 5.862,34 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 20.142,00 € 8.644,98 € 4.358,27 € 3.884,71 € 3.254,05 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 288,00 € 123,61 € 62,32 € 55,55 € 46,53 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΣΟΤΡΚΗΑ 7.133,40 € 3.061,67 € 1.543,51 € 1.375,79 € 1.152,44 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΡΒΗΑ 12.251,10 € 5.258,19 € 2.650,86 € 2.362,82 € 1.979,23 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 28.420,00 € 12.197,91 € 6.149,44 € 5.481,25 € 4.591,40 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 74.858,72 € 32.129,48 € 16.197,72 € 14.437,70 € 12.093,83 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΗΣΑΛΗΑ 8.163,00 € 3.503,57 € 1.766,29 € 1.574,36 € 1.318,78 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΓΓΛΗΑ 16.683,00 € 7.160,37 € 3.609,82 € 3.217,58 € 2.695,23 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 15.585,00 € 6.689,11 € 3.372,24 € 3.005,82 € 2.517,84 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 42.945,00 € 18.432,06 € 9.292,32 € 8.282,63 € 6.937,99 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΗΓΤΠΣΟΤ 1.379,88 € 592,25 € 298,57 € 266,13 € 222,93 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΚΡΑΝΗΑ 21.514,60 € 9.234,10 € 4.655,27 € 4.149,43 € 3.475,80 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΒΑΝΗΑ 9.432,30 € 4.048,36 € 2.040,93 € 1.819,17 € 1.523,84 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΠΟΛΩΝΗΑ 21.224,44 € 9.109,56 € 4.592,49 € 4.093,47 € 3.428,92 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 46.408,58 € 19.918,64 € 10.041,76 € 8.950,63 € 7.497,55 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΡΟΑΣΗΑ 85,80 € 36,83 € 18,57 € 16,55 € 13,86 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ 3.730,55 € 1.601,16 € 807,21 € 719,50 € 602,69 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΠΗΑ 1.929,00 € 827,93 € 417,39 € 372,04 € 311,64 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΝΣΟΤΜΠΑΗ 2.287,32 € 981,72 € 494,92 € 441,15 € 369,53 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΜΔΝΗΑ 680,40 € 292,03 € 147,22 € 131,23 € 109,92 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 944,40 € 405,34 € 204,35 € 182,14 € 152,57 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΑΛΛΗΑ 201.471,00 € 86.471,66 € 43.593,73 € 38.856,89 € 32.548,72 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΝΗΑ 10.456,80 € 4.488,07 € 2.262,61 € 2.016,76 € 1.689,35 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΛΟΒΑΚΗΑ 7.285,00 € 3.126,73 € 1.576,31 € 1.405,03 € 1.176,93 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΓΔΡΗΑ 1.484,94 € 637,34 € 321,31 € 286,39 € 239,90 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΖΠΑ 4.793,34 € 2.057,31 € 1.037,17 € 924,47 € 774,39 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΩΗΑ 2.809,80 € 1.205,97 € 607,98 € 541,91 € 453,94 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 402,00 € 172,54 € 86,98 € 77,53 € 64,95 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 769.863,80 € 330.426,73 € 166.580,97 € 148.480,50 € 124.375,61 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 34.236,04 € 14.694,16 € 7.407,90 € 6.602,96 € 5.531,01 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ 378.125,19 € 162.291,92 € 81.817,67 € 72.927,47 € 61.088,14 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 84.924,87 € 36.449,89 € 18.375,80 € 16.379,11 € 13.720,07 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 20.418,47 € 8.763,64 € 4.418,09 € 3.938,03 € 3.298,71 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 141.556,06 € 60.756,08 € 30.629,50 € 27.301,34 € 22.869,14 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 10.278,00 € 4.411,33 € 2.223,92 € 1.982,28 € 1.660,47 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΩΝ 9.147,00 € 3.925,91 € 1.979,20 € 1.764,14 € 1.477,75 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.806,00 € 775,14 € 390,78 € 348,32 € 291,77 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 5.280,00 € 2.266,18 € 1.142,47 € 1.018,33 € 853,01 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΕΑΚΣΑΝ 657,60 € 282,24 € 142,29 € 126,83 € 106,24 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 2,25 € 0,97 € 0,49 € 0,43 € 0,36 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 900,00 € 386,28 € 194,74 € 173,58 € 145,40 € 
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 ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν κεξηζκφο κε βάζε ηνπ πειάηεο κε ηα 

πνζνζηά πνπ πξνηάζεθαλ ζηελ Γηεχζπλζε Logistics (Πίλαθαο 10). 

 

ΔΞΟΓΑ 37,08% 62,92% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΣΔΜΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ ΚΟΣΟΤ € ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΣΡΗΣΟΗ 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 56.395,33 € 20.909,53 € 35.485,79 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 75.741,64 € 28.082,51 € 47.659,13 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 68.418,94 € 25.367,49 € 43.051,45 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ 18.834,92 € 6.983,37 € 11.851,55 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ 11.041,37 € 4.093,78 € 6.947,60 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 82.284,23 € 30.508,29 € 51.775,95 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΟΒΟΤ 131,40 € 48,72 € 82,68 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΤΠΡΟΤ 36.286,87 € 13.453,98 € 22.832,89 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 20.142,00 € 7.467,99 € 12.674,01 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 288,00 € 106,78 € 181,22 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΣΟΤΡΚΗΑ 7.133,40 € 2.644,83 € 4.488,57 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΡΒΗΑ 12.251,10 € 4.542,30 € 7.708,80 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 28.420,00 € 10.537,20 € 17.882,80 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 74.858,72 € 27.755,15 € 47.103,57 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΗΣΑΛΗΑ 8.163,00 € 3.026,57 € 5.136,43 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΓΓΛΗΑ 16.683,00 € 6.185,51 € 10.497,49 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 15.585,00 € 5.778,41 € 9.806,59 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 42.945,00 € 15.922,59 € 27.022,41 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΗΓΤΠΣΟΤ 1.379,88 € 511,61 € 868,27 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΚΡΑΝΗΑ 21.514,60 € 7.976,90 € 13.537,69 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΒΑΝΗΑ 9.432,30 € 3.497,19 € 5.935,11 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΠΟΛΩΝΗΑ 21.224,44 € 7.869,32 € 13.355,12 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 46.408,58 € 17.206,78 € 29.201,81 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΡΟΑΣΗΑ 85,80 € 31,81 € 53,99 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ 3.730,55 € 1.383,17 € 2.347,39 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΠΗΑ 1.929,00 € 715,21 € 1.213,79 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΝΣΟΤΜΠΑΗ 2.287,32 € 848,06 € 1.439,26 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΜΔΝΗΑ 680,40 € 252,27 € 428,13 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 944,40 € 350,15 € 594,25 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΑΛΛΗΑ 201.471,00 € 74.698,82 € 126.772,18 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΝΗΑ 10.456,80 € 3.877,04 € 6.579,76 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΛΟΒΑΚΗΑ 7.285,00 € 2.701,04 € 4.583,96 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΓΔΡΗΑ 1.484,94 € 550,57 € 934,37 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΖΠΑ 4.793,34 € 1.777,21 € 3.016,13 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΩΗΑ 2.809,80 € 1.041,78 € 1.768,02 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 402,00 € 149,05 € 252,95 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 769.863,80 € 285.440,18 € 484.423,63 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 34.236,04 € 12.693,60 € 21.542,44 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ 378.125,19 € 140.196,38 € 237.928,81 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 84.924,87 € 31.487,35 € 53.437,52 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 20.418,47 € 7.570,50 € 12.847,97 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 141.556,06 € 52.484,33 € 89.071,73 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 10.278,00 € 3.810,74 € 6.467,26 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΩΝ 9.147,00 € 3.391,41 € 5.755,59 € 
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Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.806,00 € 669,61 € 1.136,39 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 5.280,00 € 1.957,65 € 3.322,35 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΕΑΚΣΑΝ 657,60 € 243,82 € 413,78 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 2,25 € 0,83 € 1,42 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 900,00 € 333,69 € 566,31 € 
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2.17. Πξνζδηνξηζκφο & Δθαξκνγή Καλφλσλ Μεξηζκνχ Γαπαλψλ γηα 

Δμαηξέζεηο 

 

Μεηά ηνλ κεξηζκφ κε βάζε ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πσιήζεηο 

δηαηππψζεθαλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πνζνζηά νξηζκέλσλ ηκεκάησλ 

θαη ε νκάδα θιήζεθε λα ηα δηνξζψζεη. Οη παξαηεξήζεηο αθνξνχζαλ ζηνλ κεξηζκφ 

ησλ δαπαλψλ ζηα πξντφληα γηα δπν θέληξα θφζηνπο πνπ αθνξνχλ κφλν ηα 

εμαξηήκαηα θαη ηηο ζπγαηξηθέο νη νπνίεο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δελ 

εκπνξεχνληαη βηνκεραληθά πξντφληα. Έηζη ν Πίλαθαο 9 άιιαμε θαη ηα λέα πνζά 

θαίλνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 11). 

 

ΔΞΟΓΑ 42,92% 21,64% 19,29% 16,16% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 
ΤΣΔΜΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ ΚΟΣΟΤ € 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟ
ΝΗΚΟΤ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗ
ΚΟΤ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣ
Α ΛΟΗΠΑ 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & 
ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 56.395,33 € 24.204,96 € 12.202,66 € 10.876,74 € 9.110,97 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 75.741,64 € 32.508,43 € 16.388,76 € 14.607,98 € 12.236,47 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 68.418,94 € 29.365,52 € 14.804,30 € 13.195,68 € 11.053,45 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ 18.834,92 € 10.316,16 € - 4.635,67 € 3.883,09 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ 11.041,37 € 4.738,97 € 2.389,10 € 2.129,50 € 1.783,79 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 82.284,23 € 35.316,52 € 17.804,43 € 15.869,83 € 13.293,46 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΟΒΟΤ 131,40 € 56,40 € 28,43 € 25,34 € 21,23 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΤΠΡΟΤ 36.286,87 € 15.574,38 € 7.851,65 € 6.998,50 € 5.862,34 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 20.142,00 € 8.644,98 € 4.358,27 € 3.884,71 € 3.254,05 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 288,00 € 123,61 € 62,32 € 55,55 € 46,53 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΣΟΤΡΚΗΑ 7.133,40 € 3.061,67 € 1.543,51 € 1.375,79 € 1.152,44 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΡΒΗΑ 12.251,10 € 5.258,19 € 2.650,86 € 2.362,82 € 1.979,23 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 28.420,00 € 12.197,91 € 6.149,44 € 5.481,25 € 4.591,40 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 74.858,72 € 32.129,48 € 16.197,72 € 14.437,70 € 12.093,83 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΗΣΑΛΗΑ 8.163,00 € 3.503,57 € 1.766,29 € 1.574,36 € 1.318,78 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΓΓΛΗΑ 16.683,00 € 7.160,37 € 3.609,82 € 3.217,58 € 2.695,23 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 15.585,00 € 6.689,11 € 3.372,24 € 3.005,82 € 2.517,84 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 42.945,00 € 18.432,06 € 9.292,32 € 8.282,63 € 6.937,99 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΗΓΤΠΣΟΤ 1.379,88 € 592,25 € 298,57 € 266,13 € 222,93 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΚΡΑΝΗΑ 21.514,60 € 9.234,10 € 4.655,27 € 4.149,43 € 3.475,80 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΒΑΝΗΑ 9.432,30 € 4.048,36 € 2.040,93 € 1.819,17 € 1.523,84 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΠΟΛΩΝΗΑ 21.224,44 € 9.109,56 € 4.592,49 € 4.093,47 € 3.428,92 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 46.408,58 € 19.918,64 € 10.041,76 € 8.950,63 € 7.497,55 € 
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Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΡΟΑΣΗΑ 85,80 € 36,83 € 18,57 € 16,55 € 13,86 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ 3.730,55 € 1.601,16 € 807,21 € 719,50 € 602,69 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΠΗΑ 1.929,00 € 827,93 € 417,39 € 372,04 € 311,64 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΝΣΟΤΜΠΑΗ 2.287,32 € 981,72 € 494,92 € 441,15 € 369,53 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΜΔΝΗΑ 680,40 € 292,03 € 147,22 € 131,23 € 109,92 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 944,40 € 405,34 € 204,35 € 182,14 € 152,57 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΑΛΛΗΑ 201.471,00 € 86.471,66 € 43.593,73 € 38.856,89 € 32.548,72 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΝΗΑ 10.456,80 € 4.488,07 € 2.262,61 € 2.016,76 € 1.689,35 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΛΟΒΑΚΗΑ 7.285,00 € 3.126,73 € 1.576,31 € 1.405,03 € 1.176,93 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΓΔΡΗΑ 1.484,94 € 637,34 € 321,31 € 286,39 € 239,90 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΖΠΑ 4.793,34 € 2.057,31 € 1.037,17 € 924,47 € 774,39 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΩΗΑ 2.809,80 € 1.205,97 € 607,98 € 541,91 € 453,94 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 402,00 € 172,54 € 86,98 € 77,53 € 64,95 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 769.863,80 € 330.426,73 € 166.580,97 € 148.480,50 € 124.375,61 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 34.236,04 € - - 34.236,04 € - 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ 378.125,19 € 162.291,92 € 81.817,67 € 72.927,47 € 61.088,14 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 84.924,87 € 36.449,89 € 18.375,80 € 16.379,11 € 13.720,07 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 20.418,47 € 8.763,64 € 4.418,09 € 3.938,03 € 3.298,71 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 141.556,06 € 60.756,08 € 30.629,50 € 27.301,34 € 22.869,14 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 10.278,00 € 4.411,33 € 2.223,92 € 1.982,28 € 1.660,47 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΩΝ 9.147,00 € 3.925,91 € 1.979,20 € 1.764,14 € 1.477,75 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.806,00 € 775,14 € 390,78 € 348,32 € 291,77 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 5.280,00 € 2.266,18 € 1.142,47 € 1.018,33 € 853,01 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΕΑΚΣΑΝ 657,60 € 282,24 € 142,29 € 126,83 € 106,24 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 2,25 € 0,97 € 0,49 € 0,43 € 0,36 € 

Sales & Distribution 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 900,00 € 386,28 € 194,74 € 173,58 € 145,40 € 

      

Πίνακαρ 11 

 

Δπίζεο δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο κεξηζκνχ γηα ηηο δαπάλεο φζνλ αθνξά ην 

κεξηζκφ ηνπο ζε ζπγαηξηθέο θαη ηξίηνπο πνπ παξαθάκπηνπλ ηα πξνηεηλφκελα 

πνζνζηά ιφγσ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ησλ θέληξσλ θφζηνπο κε ζπγαηξηθέο ή κε 

ηξίηνπο πειάηεο. Απηέο νη αιιαγέο αθνξνχλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ θέληξσλ θφζηνπο, 

φρη φκσο ην ζχλνιν, θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 12). 

 

ΔΞΟΓΑ 37,08% 62,92% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΤΣΔΜΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ ΚΟΣΟΤ € ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΣΡΗΣΟΗ 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 56.395,33 € 20.909,53 € 35.485,79 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 75.741,64 € 28.082,51 € 47.659,13 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 68.418,94 € 25.367,49 € 43.051,45 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ 18.834,92 € 18.834,92 € - 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΔΞΟΓΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ 11.041,37 € 4.093,78 € 6.947,60 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 82.284,23 € 30.508,29 € 51.775,95 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΟΒΟΤ 131,40 € - 131,40 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΤΠΡΟΤ 36.286,87 € 13.453,98 € 22.832,89 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 20.142,00 € 7.467,99 € 12.674,01 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 288,00 € 106,78 € 181,22 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΣΟΤΡΚΗΑ 7.133,40 € 2.644,83 € 4.488,57 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΡΒΗΑ 12.251,10 € 4.542,30 € 7.708,80 € 
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Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 28.420,00 € 10.537,20 € 17.882,80 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 74.858,72 € - 74.858,72 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΗΣΑΛΗΑ 8.163,00 € - 8.163,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΓΓΛΗΑ 16.683,00 € - 16.683,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 15.585,00 € - 15.585,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 42.945,00 € - 42.945,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΗΓΤΠΣΟΤ 1.379,88 € - 1.379,88 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΚΡΑΝΗΑ 21.514,60 € - 21.514,60 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΒΑΝΗΑ 9.432,30 € 3.497,19 € 5.935,11 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΠΟΛΩΝΗΑ 21.224,44 € - 21.224,44 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 46.408,58 € 17.206,78 € 29.201,81 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΡΟΑΣΗΑ 85,80 € - 85,80 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ 3.730,55 € 1.383,17 € 2.347,39 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΟΠΗΑ 1.929,00 € - 1.929,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΝΣΟΤΜΠΑΗ 2.287,32 € 848,06 € 1.439,26 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΡΜΔΝΗΑ 680,40 € - 680,40 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 944,40 € - 944,40 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΓΑΛΛΗΑ 201.471,00 € - 201.471,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΟΝΗΑ 10.456,80 € - 10.456,80 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΛΟΒΑΚΗΑ 7.285,00 € - 7.285,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΛΓΔΡΗΑ 1.484,94 € - 1.484,94 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΖΠΑ 4.793,34 € - 4.793,34 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΩΗΑ 2.809,80 € - 2.809,80 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 402,00 € - 402,00 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 769.863,80 € 285.440,18 € 484.423,63 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 34.236,04 € 12.693,60 € 21.542,44 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ 378.125,19 € 140.196,38 € 237.928,81 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 84.924,87 € 31.487,35 € 53.437,52 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΩΝ 20.418,47 € 7.570,50 € 12.847,97 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 141.556,06 € 52.484,33 € 89.071,73 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 10.278,00 € 3.810,74 € 6.467,26 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΩΝ 9.147,00 € 3.391,41 € 5.755,59 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.806,00 € 669,61 € 1.136,39 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΒΔΛΓΗΟΤ 5.280,00 € 1.957,65 € 3.322,35 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΕΑΚΣΑΝ 657,60 € - 657,60 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS 2,25 € 0,83 € 1,42 € 

Sales & Distribution ΓΗΔΤΘΤΝΖ LOGISTICS ΦΟΡΣΩΔΗ ΟΤΓΓΑΡΗΑ 900,00 € - 900,00 € 

    

Πίνακαρ 12 

 

Μεηά θαη ηνλ ηειηθφ κεξηζκφ ησλ δαπαλψλ ησλ θέληξσλ θφζηνπο ζε πξντφληα 

(αξρηηεθηνληθφ, βηνκεραληθφ, εμαξηήκαηα θαη ινηπά) θαη πειάηεο (ζπγαηξηθέο θαη 

ηξίηνη) νη παξαπάλσ πίλαθεο (Πίλαθαο 11 θαη Πίλαθαο 12) απνηεινχλ θαη ηελ βάζε 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

  

2.18. Απνηχπσζε πλνιηθήο Πξφηαζεο Μεξηζκνχ Γαπαλψλ Κέληξσλ 

Κφζηνπο ε Δίδε & Πειάηεο 
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Όιε ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα κεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ζε θέληξα θφζηνπο ζχκθσλα 

κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πειαηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο απνζθνπνχλ ζηνλ ηειηθφ κεξηζκφ ησλ δαπαλψλ δηνίθεζεο θαη 

δηάζεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. Γηα λα απνηππσζεί ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα 

αθνινπζεί πίλαθαο (Πίλαθαο 13) πνπ δείρλεη ηνλ κεξηζκφ ζηελ κνλάδα κέηξεζεο πνπ 

θπξηαξρεί ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ νκίινπ, ηα θηιά. 

 

ΔΗΓΟ ΑΞΗΔ / ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ 1.005.226,11 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ              7.000.000,00    

€/kgr Απσιηεκηονικού 0,1436 € 

    

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 501.572,80 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ              4.000.000,00    

€/kgr Βιομησανικού 0,1254 € 

    

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 485.944,26 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ                500.000,00    

€/kgr Δξαπηημάηων 0,9719 € 

    

ΛΟΗΠΑ 378.376,20 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ              3.000.000,00    

€/kgr Απσιηεκηονικού 0,1261 € 

Πίνακαρ 13 

 

 Τπνζέζακε φηη ε αμία ησλ πσιήζεσλ αληηζηνηρεί ζε θάπνηεο πνζφηεηεο νη 

νπνίεο θαη απνηππψλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Με βάζε ηηο δαπάλεο αλά θέληξν 

θφζηνπο μερσξηζηά θαη ηειηθά ζαλ ζχλνιν, θαη κε ηηο πνζφηεηεο αλά είδνο πξνθχπηεη 

κηα επηβάξπλζε ζην θηιφ ηνπ είδνπο θάζε θνξά. Απηφ ην πνζφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππ’ φςηλ θαηά ηελ γεληθή ρξέσζε φηαλ αλαδεηνχκε ηηο ρξεψζεηο Γηνίθεζεο θαη 

Γηάζεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. 

 Παξφκνηα αλάιπζε αθνινπζεί (Πίλαθαο 14) θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε έλαλ γεληθφ κεξηζκφ ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ – πειαηψλ (ζπγαηξηθέο θαη ηξίηνπο) ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππ’ φςηλ ηελ 

αλάιπζε πεξί δπζρεξεηψλ δηαρείξηζεο. Κάηη ηέηνην ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

παξνπζηάζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΠΔΛΑΣΖ ΑΞΗΔ / ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 729.187 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ 5.500.000,00 

€/kgr Θςγαηπικών 0,1326 € 

    

ΣΡΗΣΟΗ 1.641.932 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ 9.000.000,00 

€/kgr Σπίηων 0,1823 € 

Πίνακαρ 14 

 

 

2.19. Πξφηαζε πλδπαζηηθνχ Μεξηζκνχ Γαπαλψλ Με Βάζε 

Καηεγνξηνπνίεζε Πειαηψλ & Κέληξν Κφζηνπο 

 

Όηαλ ηέζεθε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ην έξγν κεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ζε είδε θαη 

πειάηεο ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ λα κπνξεί λα πξνζζέηεη έλα πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Logistics ζηα είδε θαη λα κπνξεί λα επηβαξχλεη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηνπο πειάηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαρείξηζή 

ηνπο. Έηζη ε νκάδα έξγνπ πξνζπάζεζε λα πξνρσξήζεη ζε επηκέξνπο αλαιχζεηο έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ηηο εθαξκφζεη ζπλδπαζηηθά θαη λα δψζεη ην επηζπκεηφ απφ ηελ 

Γηνίθεζε απνηέιεζκα. 

 Με κηα ζχληνκε ζχλνςε φισλ ησλ παξαπάλσ ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ θαη 

ην θξίζηκν ζεκείν ζην νπνίν ε νκάδα έξγνπ έθηαζε πξηλ ιάβεη ηηο νξηζηηθέο 

απνθάζεηο ηεο, θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνβεί ζε πξνηάζεηο. Ζ νκάδα 

αξρηθά θαηέιεμε ζε θαηεγνξίεο δπζρεξεηψλ ζηε δηνίθεζε ησλ πειαηψλ ζηηο νπνίεο 

θαηέηαμε ηνπο κε ζπλήζεο πειάηεο ή πειάηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηελ Γηεχζπλζε Logistics. Έπεηηα ηνπο βαζκνιφγεζε θαη έδσζε 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία δπζρεξεηψλ έηζη ψζηε λα θαηαιήμεη ζε 

έλα ζηαζκηζκέλν αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα (Score) ην νπνίν θαη θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

5. Έπεηηα πξνρψξεζε ζε κεξηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε είδε (αξρηηεθηνληθά, βηνκεραληθά, 

εμαξηήκαηα θαη ινηπά) θαζψο επίζεο θαη ζε εηαηξείεο πειάηεο (ζπγαηξηθέο θαη 

ηξίηνπο). Δίηε ζην ζέκα ησλ θαηεγνξηψλ δπζρεξεηψλ είηε ζην ζέκα κεξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ έγηλαλ επαιεζεχζεηο ηφζν ζηαηηζηηθέο φζν θαη κε ηελ κέζνδν πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ. ηφρνο λα κελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο θαη κεηέπεηηα δηαθσλίεο κε ην 

ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ ηκεκάησλ. 

 Οη πξνηάζεηο απφ ην ζχλνιν ηεο νκάδαο έξγνπ ήηαλ λα ζπλδπαζηνχλ ηα 

παξαπάλσ θαη λα πξνθχςεη έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ πξνο ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 
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θαζψο θαη ηελ Δκπνξηθή Γηεχζπλζε πνπ λα είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ. Ζ νκάδα 

έξγνπ ζε πξψηε θάζε θαζφξηζε ηηο επηβαξχλζεηο ησλ εηδψλ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ελφο ζηαζκηζκέλνπ πίλαθα κε βάζε κηα πξφζθαηε πεξίνδν. Δπίζεο 

δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ν πίλαθαο απηφο κπνξεί λα είλαη θπιηφκελνο κε ζηαζεξφ 

δηάζηεκα , π.ρ. ηνπο ηειεπηαίνπο έμη, δψδεθα, δεθανθηψ κήλεο ή άιιν δηάζηεκα. ηελ 

ελφηεηα 2.18. ν Πίλαθαο 13 δεκηνπξγήζεθε κε απηή ηελ ινγηθή κε επηιεγκέλν 

δηάζηεκα ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο. 

 ε δεχηεξε θάζε ε νκάδα θιήζεθε λα ζπλδπάζεη ην κνληέιν κεξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ αλά εηαηξεία πειάηε κε απηφ ηεο θαηάηαμεο ελφο κέξνπο πειαηψλ κε βάζε 

ηελ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο δπζρέξεηαο δηαρείξηζήο ηνπο. Θα 

ζπκίζσ ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε θαηάηαμε έγηλε κφλν γηα εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ 

δελ αθνινπζνχλ ηελ ζπλήζε φριεζε θαη ζεσξνχληαη φηη δπζρεξαίλνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. Απφ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ 

πίλαθα κεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ζε εηαηξείεο πειάηεο νη δαπάλεο πνπ ζα κεξηζηνχλ 

είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξίηνπο πειάηεο θαη φρη ηηο ζπγαηξηθέο γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ. 

 Γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ δπν κνληέισλ πξνηάζεθε λα 

δνζεί έλαο ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο πνπ λα εθαξκφδεηαη ζηελ πνζφηεηα ησλ 

πσιήζεσλ θαη λα ηελ απμάλεη. Έπεηηα λα εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηνπ θηινχ πνπ 

πξνηάζεθε παξαπάλσ θαη έηζη λα βγαίλεη ε ηειηθή επηβάξπλζε κε βάζε ηα 

πξαγκαηηθά θηιά. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο πνπ ελνρινχλ ζα έρνπλ κηα επηπιένλ 

επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο κε ηελ ζπλήζε ζπκπεξηθνξά. 

 

2.20. Δθαξκνγή πλδπαζηηθνχ Μνληέινπ Μεξηζκνχ Γαπαλψλ 

 

Σν παξαπάλσ ζελάξην θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά 

ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Αξρηθά θαίλεηαη ν ηξφπνο εμαγσγήο ησλ 

ζπληειεζηψλ επηβάξπλζεο ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο θαηεγνξίεο 

δπζρέξεηαο δηαρείξηζεο θαη γηα απηνχο ζα αλαθεξφκαζηε ζην εμήο. Ζ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία απνηειεί ηελ βάζε ππνινγηζκνχ θαη έηζη πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο 

επηβάξπλζεο γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά (Πίλαθαο 15). 
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Πελάηηρ SCORE 
ςνηελεζηήρ 

Δπιβάπςνζηρ 

ςνηελεζηήρ 
Δπιβάπςνζηρ 

% 

Client 1 143 0,0198 1,98% 

Client 2 106 0,0147 1,47% 

Client 3 104 0,0144 1,44% 

Client 4 104 0,0144 1,44% 

Client 5 103 0,0143 1,43% 

Client 6 102 0,0141 1,41% 

Client 7 102 0,0141 1,41% 

Client 8 97 0,0134 1,34% 

Client 9 88 0,0122 1,22% 

Client 10 83 0,0115 1,15% 

Client 11 82 0,0114 1,14% 

Client 12 80 0,0111 1,11% 

Client 13 76 0,0105 1,05% 

Client 14 72 0,0100 1,00% 

Client 15 72 0,0100 1,00% 

        

Client 136 31 0,0043 0,43% 

Client 137 31 0,0043 0,43% 

Client 138 29 0,0040 0,40% 

Client 139 26 0,0036 0,36% 

Client 140 25 0,0035 0,35% 

Client 141 24 0,0033 0,33% 

Client 142 23 0,0032 0,32% 

Client 143 23 0,0032 0,32% 

Client 144 23 0,0032 0,32% 

Client 145 22 0,0030 0,30% 

  7.217 
  

   
Πίνακαρ 15 

 

 Με ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο ζην επφκελν βήκα ζα αλαπξνζαξκφζνπκε ηηο 

πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πσιήζεηο ηνπο θαη ζα θάλνπκε επαλακεξηζκφ ησλ 

δαπαλψλ ηεο Γηεχζπλζεο Logistics (Πίλαθαο 16). 

 

Πελάηηρ SCORE 
ςνηελεζηήρ 
Δπιβάπςνζηρ 

ςνηελεζηήρ 
Δπιβάπςνζηρ 

% 

Ππαγμαηικέρ 
Ποζόηηηερ 
Πωλήζεων 

Πποζαςξημένερ 
Ποζόηηηερ 
Πωλήζεων 

Πποζαςξημένερ 
Μεπιζμένερ 

Γαπάνερ 

Client 1 143 0,0198 1,98% 71.331,58 72.744,97 13.228,63 € 

Client 2 106 0,0147 1,47% 52.875,16 53.651,76 9.756,54 € 

Client 3 104 0,0144 1,44% 51.877,51 52.625,09 9.569,84 € 

Client 4 104 0,0144 1,44% 51.877,51 52.625,09 9.569,84 € 

Client 5 103 0,0143 1,43% 51.378,69 52.111,96 9.476,53 € 

Client 6 102 0,0141 1,41% 50.879,87 51.598,97 9.383,24 € 

Client 7 102 0,0141 1,41% 50.879,87 51.598,97 9.383,24 € 

Client 8 97 0,0134 1,34% 48.385,76 49.036,08 8.917,18 € 

Client 9 88 0,0122 1,22% 43.896,36 44.431,60 8.079,86 € 

Client 10 83 0,0115 1,15% 41.402,24 41.878,40 7.615,56 € 

Client 11 82 0,0114 1,14% 40.903,42 41.368,17 7.522,78 € 

Client 12 80 0,0111 1,11% 39.905,78 40.348,13 7.337,29 € 

Client 13 76 0,0105 1,05% 37.910,49 38.309,71 6.966,60 € 

Client 14 72 0,0100 1,00% 35.915,20 36.273,51 6.596,32 € 

Client 15 72 0,0100 1,00% 35.915,20 36.273,51 6.596,32 € 
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Client 136 31 0,0043 0,43% 15.463,49 15.529,91 2.824,11 € 

Client 137 31 0,0043 0,43% 15.463,49 15.529,91 2.824,11 € 

Client 138 29 0,0040 0,40% 14.465,84 14.523,97 2.641,18 € 

Client 139 26 0,0036 0,36% 12.969,38 13.016,10 2.366,97 € 

Client 140 25 0,0035 0,35% 12.470,56 12.513,75 2.275,62 € 

Client 141 24 0,0033 0,33% 11.971,73 12.011,55 2.184,29 € 

Client 142 23 0,0032 0,32% 11.472,91 11.509,47 2.092,99 € 

Client 143 23 0,0032 0,32% 11.472,91 11.509,47 2.092,99 € 

Client 144 23 0,0032 0,32% 11.472,91 11.509,47 2.092,99 € 

Client 145 22 0,0030 0,30% 10.974,09 11.007,54 2.001,72 € 

  7.217 1,0000 100,00% 3.600.000,0000 3.629.073,5876 659.945,01 € 

      Πίνακαρ 16 

 

 Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα καο βνεζήζεη ν πίλαθαο πνπ 

αθνινπζεί (Πίλαθαο 17). 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΠΔΛΑΣΖ ΑΞΗΔ / ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 729.187 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ 5.500.000,00 

€/kgr Θςγαηπικών 0,1326 € 

    

ΣΡΗΣΟΗ 1.641.932 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ 9.000.000,00 

€/kgr Σπίηων 0,1823 € 

  

ΣΡΗΣΟΗ  1.641.932 € 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΑΤΞΖΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 9.029.073,59 

 Πποζαςξημένο €/kgr Σπίηων 0,1818 € 

Πίνακαρ 14 

 

 ην ηειεπηαίν ζηάδην νη δαπάλεο δηαηξνχληαη κε ηα πξαγκαηηθά θηιά θαη έηζη 

πξνθχπηεη ε ηειηθή επηβάξπλζε αλά πειάηε. ηνπο πειάηεο κε ηελ ζπλήζε φριεζε 

εθαξκφδεηαη ν λένο ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο 0,1818 €/kgr. ηνλ επφκελν πίλαθα 

(Πίλαθαο 15) θαίλεηαη ε ζπλνιηθή αλάιπζε κε ηνλ λέν πξνζαπμεκέλν ζπληειεζηή 

αλά πειάηε, νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ ζα έπξεπε λα ρξεσζνχλ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο θαη ηέινο ν πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο επηβάξπλζεο 0,1823 

€/kgr. 

 

Πελάηη
ρ 

SCOR
E 

ςνηελεζηή
ρ 

Δπιβάπςνζ
ηρ 

ςνηελεζηή
ρ 

Δπιβάπςνζ
ηρ % 

Ππαγμαηικ
έρ 

Ποζόηηηερ 
Πωλήζεω

ν 

Πποζαςξημέν
ερ Ποζόηηηερ 
Πωλήζεων 

Πποζαςξημέν
ερ 

Μεπιζμένερ 
Γαπάνερ 

Πποζαςξημέ
νο €/kgr 

Ππαγμαηικ
έρ 

Μεπιζμένε
ρ Γαπάνερ 

Ππαγμαηι
κό €/kgr 

Client 1 
143 0,0198 1,98% 71.331,58 72.744,97 13.228,63 € 0,1855 € 

13.006,38 
€ 

0,1823 € 

Client 2 106 0,0147 1,47% 52.875,16 53.651,76 9.756,54 € 0,1845 € 9.641,09 € 0,1823 € 

Client 3 104 0,0144 1,44% 51.877,51 52.625,09 9.569,84 € 0,1845 € 9.459,18 € 0,1823 € 

Client 4 104 0,0144 1,44% 51.877,51 52.625,09 9.569,84 € 0,1845 € 9.459,18 € 0,1823 € 

Client 5 103 0,0143 1,43% 51.378,69 52.111,96 9.476,53 € 0,1844 € 9.368,23 € 0,1823 € 

Client 6 102 0,0141 1,41% 50.879,87 51.598,97 9.383,24 € 0,1844 € 9.277,28 € 0,1823 € 



50 

 

Client 7 102 0,0141 1,41% 50.879,87 51.598,97 9.383,24 € 0,1844 € 9.277,28 € 0,1823 € 

Client 8 97 0,0134 1,34% 48.385,76 49.036,08 8.917,18 € 0,1843 € 8.822,51 € 0,1823 € 

Client 9 88 0,0122 1,22% 43.896,36 44.431,60 8.079,86 € 0,1841 € 8.003,92 € 0,1823 € 

Client 
10 

83 0,0115 1,15% 41.402,24 41.878,40 7.615,56 € 0,1839 € 7.549,16 € 0,1823 € 

Client 
11 

82 0,0114 1,14% 40.903,42 41.368,17 7.522,78 € 0,1839 € 7.458,20 € 0,1823 € 

Client 
12 

80 0,0111 1,11% 39.905,78 40.348,13 7.337,29 € 0,1839 € 7.276,30 € 0,1823 € 

Client 
13 

76 0,0105 1,05% 37.910,49 38.309,71 6.966,60 € 0,1838 € 6.912,48 € 0,1823 € 

Client 
14 

72 0,0100 1,00% 35.915,20 36.273,51 6.596,32 € 0,1837 € 6.548,67 € 0,1823 € 

Client 
15 

72 0,0100 1,00% 35.915,20 36.273,51 6.596,32 € 0,1837 € 6.548,67 € 0,1823 € 

                    

Client 
136 

31 0,0043 0,43% 15.463,49 15.529,91 2.824,11 € 0,1826 € 2.819,56 € 0,1823 € 

Client 
137 

31 0,0043 0,43% 15.463,49 15.529,91 2.824,11 € 0,1826 € 2.819,56 € 0,1823 € 

Client 
138 

29 0,0040 0,40% 14.465,84 14.523,97 2.641,18 € 0,1826 € 2.637,66 € 0,1823 € 

Client 
139 

26 0,0036 0,36% 12.969,38 13.016,10 2.366,97 € 0,1825 € 2.364,80 € 0,1823 € 

Client 
140 

25 0,0035 0,35% 12.470,56 12.513,75 2.275,62 € 0,1825 € 2.273,84 € 0,1823 € 

Client 
141 

24 0,0033 0,33% 11.971,73 12.011,55 2.184,29 € 0,1825 € 2.182,89 € 0,1823 € 

Client 
142 

23 0,0032 0,32% 11.472,91 11.509,47 2.092,99 € 0,1824 € 2.091,93 € 0,1823 € 

Client 
143 

23 0,0032 0,32% 11.472,91 11.509,47 2.092,99 € 0,1824 € 2.091,93 € 0,1823 € 

Client 
144 

23 0,0032 0,32% 11.472,91 11.509,47 2.092,99 € 0,1824 € 2.091,93 € 0,1823 € 

Client 
145 

22 0,0030 0,30% 10.974,09 11.007,54 2.001,72 € 0,1824 € 2.000,98 € 0,1823 € 

  7.217 
  

3.600.000 3.629.073,59 659.945,01 € 
 

656.412,80 
€ 

  

        Πίνακαρ 15 

 

 Με ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη φπνηνο πειάηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηηο θαηεγνξίεο φριεζεο επηβαξχλεηαη κε κηα επηπιένλ επηβάξπλζε ε νπνία 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία (Score) ηνπ ζηνλ ηειηθφ πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

 

2.22. Πξνηάζεηο Γηα Δθαξκνγή Σσλ πκπεξαζκάησλ ηελ Πξάμε 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηελ δηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο ηεο Γηεχζπλζεο Logistics. Με ηελ πξψηε αλάιπζε 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηηο δαπάλεο ηεο Γηεχζπλζεο ηηο επηβαξχλνπλ αλφκνηα 

νη πειάηεο. Υσξίδνληάο ηνπο ζε δπν θαηεγνξίεο θαη αλακεξίδνληαο ηηο δαπάλεο 

πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο δελ ζα έπξεπε λα επηβαξχλνπλ ην ίδην φινπο ηνπο πειάηεο 

αλεμαξηήησο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζην ζπλνιηθφ πνζφ. Έλαο πειάηεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ν «ζπλήζεο» πειάηεο δελ ζα πξέπεη λα ρξεψλεηαη ην ίδην κε ηνλ 

«κε ζπλήζε» θαη γηα απηφ πξνηείλεηαη έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν θφζηνπο. Οη «κε 

ζπλήζεηο», ε νκάδα έξγνπ πξνηείλεη λα παίξλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ θφζηνο δηάζεζεο 

απφ ηελ Γηεχζπλζε Logistics θαη κάιηζηα ν θαζέλαο δηαθνξεηηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 
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αζξνηζηηθά ζα πξνθχπηεη πιήξεο κεξηζκφο ησλ δαπαλψλ θαη κηα δίθαηε θαηαλνκή 

ηνπ ζχκθσλα κε ην επίπεδν φριεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ. 

 Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ Πίλαθα 14 ε πξνζαχμεζε €/kgr 

Σξίησλ γηα ηνπο «ζπλήζεο» πειάηεο κεηψλεηαη αιιά αληηζηαζκηζηηθά απμάλεηαη γηα 

ηνπο «κε ζπλήζεο». Απηφ νδεγεί θαη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή 

πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία. Με νδεγφ ηνλ Πίλαθα 15 ζηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβνιαίσλ πξνηείλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ. Οη εθπηψζεηο θαη νη ζπλνιηθέο ρξεψζεηο, κε παξαγσγηθά θαη κε 

παξαγσγηθά θφζηε, κπνξνχλ λα επαλαθαζνξηζηνχλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηα πξαγκαηηθά θφζηε γηα θάζε έλαλ πειάηε μερσξηζηά. ίγνπξα δελ  

ππνλνείηαη φηη νη ηηκέο ρξέσζεο δελ θαιχπηνπλ ηα θφζηε, αιιά κε βάζε ηελ παξνχζα 

κειέηε θαίλεηαη φηη ίζσο λα αιινηψλνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο εηαηξείαο ζε 

νξηζκέλνπο πειάηεο. 

 Μηα δεχηεξε πξφηαζε ηεο νκάδαο έξγνπ είλαη λα δηαηππψλνληαη μεθάζαξα 

επηπιένλ επηβαξχλζεηο ηνπ πειάηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνρσξά ζηελ αιιαγή ηεο 

αξρηθήο παξαγγειίαο ηνπ. Βέβαηα δελ ππνλνείηαη φηη ν πειάηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα 

ηξνπνπνίεζεο ή αθφκε θαη αθχξσζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη φκσο λα 

νξίδνληαη ρξνληθά φξηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηάδηα κέρξη ηα νπνία νη 

παξαγγειίεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ πξηλ αιιάμνπλ ή αθπξσζνχλ. Άξα ζα πξέπεη ε 

αιπζίδα παξαγσγήο λα ηκεκαηνπνηεζεί θαη λα νξηζηνχλ ηα ηκήκαηα πνπ δελ 

δεκηνπξγνχλ επηπιένλ θφζηνο απφ κηα ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ή αθχξσζε. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο εηζέιζεη ζηελ θφθθηλε δψλε ηφηε ν 

πειάηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ζα έρεη ζπλέπεηεο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζηελ 

νπνία έρεη ζπκθσλήζεη κε ηελ Δκπνξηθή Γηεχζπλζε. 

 Σειεηψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζα αλαθέξνπκε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο νκάδαο έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο κειέηεο. Ζ νκάδα έξγνπ 

θαζφξηζε θχθινπο επαλειέγρνπ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ 

θαζψο επίζεο θαη ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ηεο ιίζηαο. Θεσξήζεθε φηη απηή ε ιίζηα 

είλαη κηα απεηθφληζε ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

αλαλεψλεηαη ε ιίζηα κε πξνζζήθε πειαηψλ πνπ πξνζθάησο ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

«κε ζπλήζεο» ή κε αθαίξεζε απηψλ πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο νκαινπνηήζεθε θαη 

πιένλ ζεσξνχληαη «ζπλήζεο». Δπίζεο γηα απηνχο πνπ ζα είλαη ζηελ ιίζηα ζα πξέπεη 

λα ειεγρζεί θαη πάιη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπο γηα θάζε 

θαηεγνξία δπζρέξεηαο δηαρείξηζεο. 



52 

 

 Ζ παξνχζα κειέηε πιένλ ζεσξείηαη σο ην ηειηθφ πξντφλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαη 

πξνσζήζεθε πξνο ηελ αλψηεξε δηνηθεηηθή επηηξνπή γηα ηειηθή έγθξηζε θαη 

θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ αλαλέσζεο ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΤ 

 

Τν θείκελν απηό είλαη ε βάζε γηα ηνλ ζηξαηεγηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ έξγνπ. Ο ζθνπόο ηνπ θεηκέλνπ 
είλαη λα θαηαγξαθνύλ νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη γλσζηέο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ – θαη όρη λα γίλεη ν 
ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο ηνπ. Είλαη γηα λα θαζνξίζεη θαη λα θάλεη θνηλώο θαηαλνεηά ζε high level, ηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνο έγθξηζε έξγνπ. Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ζα λα αλαιπζνύλ ιεπηνκεξώο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνύ ηνπ έξγνπ. Τν θείκελν απηό είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 
«δηαδηθαζίαο» Έλαξμεο έξγνπ. Τν εγθεθξηκέλν θείκελν είλαη ε δέζκεπζε γηα λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία 
ζρεδηαζκνύ έξγνπ.  

 

 

 

Σο ΔΡΓΟ Τν όλνκα ηνπ έξγνπ 

 

Γημιοςπγήθηκε 
από: 

 Ζμεπομηνία:  

 

Αποζηολή Τι είναι απηό ην Έξγν? Καηαγξαθή ηνπ Σηόρνπ ή ηεο Απνζηνιήο ηνπ Έξγνπ 

 

κοπόρ / Δπιδίωξη / 
Ανάγκη εκηέλεζηρ 
έπγος: 

(Project Objectives) 

Γιαηί να γίνει ην Έξγν?-  Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα επηηεπρζεί ε απνζηνιή ηνπ έξγνπ; Τη 
ειπίδεηο λα επηηεπρζεί από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ? Κάλε κία ιίζηα κε 2 έως 5 από ηηο 
ζεκαληηθόηεξεο απαηηήζεηο ζε high level. 

1  

2  

3  

4  

5  

Αναμενόμενα 
αποηελέζμαηα / 
Παπαδοηέα: 

Τη πξαγκαηηθά ζα παξάγεη ην έξγν? Απηά πξέπεη λα είλαη μεηρήζιμα πξάγκαηα: 

 

Δύπορ Έπγος 

(Project Scope)  

Σηελ αξρηθή απηή θάζε λα πξνζδηνξηζηεί ηη ζπκπεξηιακβάλεηε θαη ηη όρη ζην έξγν.  

 

Δνδιαθεπόμενα 
μέπη: 

(Stakeholders) 

Δ/λζεηο & Τκήκαηα ή Άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην έξγν ή ησλ νπνίσλ ηα 
ζπκθέξνληα ζίγνληαη, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, σο απνηέιεζκα (α) ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ ή ηελ επηηπρή (β) νινθιήξσζε ηνπ. 

Σηην διάρκεια ηης σλοποίηζης: Με ηην Ολοκλήρωζη ηοσ 
έργοσ: 

  

Υοπηγόρ ηος Έπγος: 

(Project Sponsor) 

Τν άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ππνζηήξημε θαη ε έγθξηζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν:  

α) λα μεθηλήζεη, θαη β) λα ζπλερίζεη.  

ΑΡΗΘ. ΔΡΓΟΤ:  ΔΚΓΟΖ:    __/__/____  
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Ο Φνξεγόο ζα παξάζρεη:  

a) ηελ Δηνηθεηηθή θαζνδήγεζε (Executive Leadership),  

b) ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη  

c) ηελ  δέζκεπζε γηα ην έξγν, ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο.  

Ο Φνξεγόο δηαζθαιίδεη ηνπο  θαηάιιεινπο πόξνπο θαη έρεη ηελ ηειηθή απόθαζε ζρεηηθά 
κε δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ δηεπζέηεζε / επίιπζε από ηελ νκάδα έξγνπ. 

Όνομα:  

Κάηοσορ ηος Έπγος 

(Project Owner) 

Ο Project Owner είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζε ζηξαηεγηθό επίπεδν  

Είλαη ην  κνλαδηθό ζεκείν επζύλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 
ζύκθσλα κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο δεζκεύζεηο ηνπ έξγνπ. 

Έρεη ηελ πιήξε αξκνδηόηεηα ηνπ έξγνπ, κέζα ζηα όξηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ 
πνιηηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα δηαζθαιίδεη άκεζα ηνπο 
πόξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ έξγνπ. 

Είλαη ην πξόζσπν πνπ απνδέρεηαη / εγθξίλεη ηα θύξηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ  

(Θα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ν Project Owner θαη o Φνξεγόο ηνπ 
Έξγνπ λα είλαη έλα θαη ην απηό.) 

Όνομα:  

Γιασειπιζηήρ Έπγος 

(Project Manager) 

Ο ππεύζπλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ζσζηό ρξόλν,  εληόο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζην ζπκθσλεκέλν scope. Είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο 
έξγνπ κε βάζε ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα εξγαζηώλ.  

Όνομα:  

Μέλη ςνηονιζηικήρ 
Δπιηποπήρ Έπγος 

(Steering Committee) 

Τν Steering Committee, καδί κε ηνλ Project Sponsor, Owner & ηνλ Project Manager ζα 
ζπλεδξηάδνπλ (κεληαία, 3-κεληαία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ) γηα λα εμεηάζεη ηελ 
πξόνδν, λα παξέρεη αληηθεηκεληθή θαζνδήγεζε επίιπζεο δεηεκάησλ, θαη λα δηαζθαιίδεη 
όηη ε νκάδα ηνπ έξγνπ θαη άιια ζρεηηδόκελα κέιε εξγάδνληαη ζπιινγηθά γηα ηελ επηηπρή 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

Κύπια Ομάδα Έπγος 

(Project Team) 

Τα κέιε ηεο θύξηαο νκάδαο έξγνπ είλαη δηαζέζηκα γηα xx% εθαηό ηνπ ρξόλνπ 
ηνπο ζην έξγν. Η νκάδα απηή αζθεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
έξγνπ. Τα πξνηεηλόκελα θύξηα κέιε θαη νη  πξσηεύνληεο ξόινη  είλαη: 

Όνομα Ρόλος 

1 ….. ….. 

2 ….. ….. 

3 ….. ….. 

4 ….. ….. 

5 ….. ….. 

6 ….. ….. 

7 ….. ….. 

High Level Ανάλςζη 
Δπγαζίαρ: 

(Work Breakdown 
Structure) 

(Εθόζνλ δελ θξηζεί 
απαξαίηεην 
ζπκπιεξώλεηαη ζην 
έληππν θαζνξηζκνύ 
έξγνπ) 

Πνηα ζα είλαη ε δνκή ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ (High Level) ….αθήζηε ηο για 

αργόηερα ?? 

π.ρ:  

1.0 Έπγο Γιάθεζηρ Νέος Πποϊόνηορ ζηην αγοπά 

   1.1 Πποζδιοπιζμόρ Αποθεμάηων νέος Πποϊόνηορ  

   1.2 Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ νέος Πποϊόνηορ  

   1.3 Δκπαιδεςηικό ςλικό πποϊόνηορ  

   1.4 Project Management 

 

1.   Project για Κηίζιμο 
Κηηπίος 
  1.1 Κύπια Γομή Κηηπίος  
       1.1.1 Δπγαζίερ Θεμελίωζηρ   
          1.1.1.1 Γιάηαξη - 
Σοπογπαθικά  
          1.1.1.2 Δκζκαθέρ  
          1.1.1.3 Σζιμένηα  
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       1.1.2 Σοισοποιία   
       1.1.3 κεπή  
  1.2 Ζλεκηπολογικέρ επγαζίερ   
  1.3 Τδπαςλικέρ επγαζίερ  
  1.4 Δζωηεπική ηοισοποιία: 
οβαηίζμαηα 

 

Κύπια Οπόζημα: 

(Key Milestones) 

Καζόξηζε ηα key milestones, ηόζα ζε αξηζκό όζα είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα λα 
δείμνπλ μεθάζαξα  θαη θαηαλνεηά ζην Steering  Committee ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ. 

 

Παπαδοσέρ: Έρνπλ ήδε γίλεη θάπνηεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην έξγν (High level) ?Αλ λαη, πνηεο είλαη:  

 

Κίνδςνοι: 

(Risks) 

Πνίνη είλαη νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη & θξίζηκα ζεκεία  πνύ έρνπλ ήδε εληνπηζηεί θαη πώο 
πξνηείλεηε λα αληηκεησπηζηνύλ ? 

Ανάλςζη Κινδύνων: 

 

 

Ανηιμεηώπιζη Κινδύνων: 

 

 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΜΔΝΔ 
ΓΗΔΡΓΑΗΔ ή ΔΡΓΑ  

Υπάξρνπλ άιια έξγα ζε εμέιημε πνπ ζα επεξεαζηνύλ από, ή πνπ ζα επεξεάζνπλ ην 
έξγν απηό; Υπάξρνπλ θάπνηεο δηεξγαζίεο ζε ηζρύ πνπ ζα επεξεαζηνύλ από ην έξγν? Αλ 
λαη, πνηα? 

 

ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΟΤ: Επηζπκεηή εκεξνκελία έλαξμεο έξγνπ. 

 

ΔΠΗΘΤΜΖΣΟ 
ΥΡΟΝΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ: 

 

 

 

a) Project Sponsor  

b) Project Owner 
Steering Committee: Project Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένηςπο 1 
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ΕΝΣΤΠΟ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

 

 

ΣΗΣΛΟ:  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΟΤ:  

 

ΜΔΛΖ : α)  β)  γ)  

δ)  ε)  ζη)  

 

ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΟΤ:  ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ:  

 

Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ- ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΗΘ. ΔΡΓΟΤ:  ΔΚΓΟΖ:  1
η
: __/__/____  
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ΣΟΥΟΗ – ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΚΟΠΟ:  

 

 

ΣΟΥΟΗ:  

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΔΣΡΖΔΗ (Ποζοηική ανάλςζη όπος είναι εθικηό, 

δηλαδή ηι θα μεηπηθεί και ζε ηι μονάδερ): 

 

 

 

 

ΚΟΣΟ –  ΟΦΔΛΟ  

ΚΟΣΟ : 

 1. Στεδιαζμού:  

 2. Εθαρμογής:  

 3. Λειηοσργίας:   

Σσνολικό Κόζηος:  

 

ΟΦΔΛΟ: - 

 

ΑΝΑΛΤΖ - ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ – ΚΡΗΗΜΩΝ ΖΜΔΗΩΝ: 

 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ - ΚΡΗΗΜΩΝ ΖΜΔΗΩΝ: 

 

 

Α/Α ΦΑΔΗ - ΒΖΜΑΣΑ  
ΧΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΔΒΓΟΜΑΓΔΣ) 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ (ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ κηλ) 

 

 

 

 

 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (ΓΗΔΡΓΑΗΔ ή ΔΡΓΑ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ) 

 

 

 

 

 

ΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΗ:  

 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΔΡΓΟΤ: ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΔΛΔΤΖ: ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Σν παξφλ αλαζεσξείηαη, κε θνηλή ζπλαίλεζε, φπνηε θξηζεί απαξαίηεην θαηά ηελ εμέιημε ηνπ Έξγνπ 
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Β ΜΔΡΟ: ΔΚΣΔΛΔΖ – ΚΛΔΗΗΜΟ: 

 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 (ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΔΛΔΓΥΟΗ – ΜΔΣΡΖΔΗ») 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΔΡΓΟΤ: 

 

 

(Ζμεπομηνία – Τπογπαθή) 

 

ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

a. Δπίηεςξη ηόσων ηος Έπγος 

 

 

b. Δλεγμένα και Δγκεκπιμένα Παπαδοηέα ηος Έπγος 

 

 

c. Έσοςν Τποβληθεί ηα πποβλεπόμενα σέδια ςνηήπηζηρ ή / και Λειηοςπγίαρ (αν απαιηούνηαι) 

 

 

d. Βεβαίωζη πληπόηηηαρ και οπθήρ απσειοθέηηζηρ και διαηήπηζηρ ηος Φακέλος ηος Έπγος για μελλονηική 

σπήζη 

 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΕΖΣΖΜΑΣΑ (ΠΥ ΔΠΔΚΣΑΔΗ – ΝΔΑ ΔΡΓΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ –  ΑΠΑΗΣΖΔΗ - ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΣΛ): 

 

 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΔΡΓΟΤ: ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ: 

 

 

 

(Ζμεπομηνία – Τπογπαθή) 

 

 

 

(Ζμεπομηνία – Τπογπαθή) 

 

 

Ένηςπο 2 
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ΔΝΣΤΠΟ  ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ  

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΜΔ ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΠΟΤ ΣΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ  

 
 ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο θνζηνιφγεζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ πειαηψλ ζπληάρζεθε ην 

παξαθάησ έληππν. Αθνξά ηηο επεξεαδφκελεο δηεπζχλζεηο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ πειαηψλ. 

  

Γιεύθςνζη Logistics 

 ηελ Γηεχζπλζε Logistics πεξηιακβάλνληαη ηα ηκήκαηα Call Center, Φνξηψζεηο θαη Λνηπά 

Σκήκαηα. Καηαγξάςηε γηα θάζε ηκήκα κέρξη πέληε πειάηεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ «θφζηνο» 

δηαρείξηζεο πεξηγξάθνληαο θαη ηνπο ιφγνπο.  

 

Call Center 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή δςζσέπειαρ:  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



61 

 

 

 

Φορτώσεις 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Λοιπά 

 Σμήμα: ____________ 

Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Σμήμα: ____________ 

Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Σμήμα: ____________ 

Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Σμήμα: ____________ 

Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Σμήμα: ____________ 

Πελάηηρ: __________ 

Πεπιγπαθή:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Παπαηηπήζειρ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ . 

 

 

Ένηςπο 3 
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