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Β1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Μια εταιρεία εμπορίας ηλεκτρολογικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού εφαρμόζει το σύστημα

σταθερής ποσότητας παραγγελίας για τη

διαχείριση των αποθεμάτων των ειδών που

εμπορεύεται. Διαπιστώνει όμως ότι συχνά

ξεμένει από απόθεμα ορισμένων κωδικών και

δεν ικανοποιεί τη ζήτησή τους.

Σύμφωνα με το σύστημα σταθερής ποσότητας

παραγγελίας για τη διαχείριση των αποθεμάτων,

όταν η στάθμη του αποθέματος φτάσει σε

καθορισμένο επίπεδο (S) παραγγέλνεται μία

σταθερή ποσότητα (Q), όπως για παράδειγμα η

Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας. Το επίπεδο

του αποθέματος στο οποίο γίνεται η παραγγελία

(S) είναι καθορισμένο έτσι ώστε να επαρκεί να

καλύψει τη ζήτηση μέχρι να φτάσει η

παραγγελθείσα ποσότητα (Q) από τον

προμηθευτή.

Ερωτήσεις

1. Ποιες παραδοχές εμπεριέχονται στο σύστημα αυτό

και γιατί μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στα

αποθέματα της συγκεκριμένης εταιρείας;

2. Με ποιον άμεσο τρόπο η επιχείρηση μπορεί να

μειώσει τις ελλείψεις αποθεμάτων; Ποια είναι τα

θετικά και ποια τα αρνητικά χαρακτηριστικά του

τρόπου αυτού;
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Β2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα συστήματα διαχείρισης 

αποθεμάτων (ή αλλιώς πολιτικές 

αναπλήρωσης) αφορούν στον τρόπο 

που παρακολουθούνται τα 

αποθέματα στην αποθήκη ή στα 

ράφια (πχ. πότε δίδονται οι 

παραγγελίες) καθώς και στον τρόπο 

που αναπληρώνονται οι ποσότητες 

που έχουν πουληθεί ή 

χρησιμοποιηθεί (πχ σε τι ποσότητες 

παραγγέλλεται κάθε είδος). 

Ερωτήσεις: 

1. Να περιγράψετε με συντομία δυο

συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων

που γνωρίζετε και να τα αξιολογήσετε

σε σχέση με το κόστος

παρακολούθησης και το κόστος

αποθεματοποίησης.

2. Μπορείτε να σκεφτείτε δύο λόγους

για τους οποίους είναι πιθανόν οι

προμηθευτές να επηρεάζουν την

επιλογή του συστήματος διαχείρισης;
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Β3. μέθοδοι πρόβλεψης

Οι μέθοδοι πρόβλεψης διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες, τις

οποίες μπορούμε να εφαρμόζουμε κατά περίπτωση. Οι τρεις

συγκεκριμένες κατηγορίες είναι: Μέθοδοι προεκβολής (ή ανάλυσης

χρονοσειρών), Αιτιακές μέθοδοι , Ποιοτικές μέθοδοι (ή μέθοδοι

κρίσης).

1. για να εκτιμήσετε το κόστος παραγωγής της μονάδας ενός

συγκεκριμένου τύπου γεωργικού μηχανήματος, σε συνάρτηση με τον

όγκο παραγωγής του.

2. για να προβλέψετε το ύψος της ετήσιας ζήτησης ενός νέου προϊόντος, 

που καλύπτει με εντελώς νέο τρόπο ανάγκες που ήδη καλύπτονται ή δεν 
έχουν καλυφθεί ποτέ προηγουμένως, για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε 

χρόνια από τη στιγμή της «εισαγωγής» του για πρώτη φορά στην αγορά.

3. για να προβλέψετε τις μηνιαίες πωλήσεις ενός συγκεκριμένου 

αναψυκτικού για τον επόμενο μήνα (Ιούνιο του 2016), δεδομένου ότι για 

το αναψυκτικό

αυτό τα στοιχεία μηνιαίων πωλήσεων παρελθόντων ετών δείχνουν ότι  

βρίσκεται στη φάση «ωρίμανσης» του κύκλου ζωής του.

4. για να προβλέψετε το χρόνο του νικητή της κούρσας των 400 μέτρων 

(σε δευτερόλεπτα) στους ολυμπιακούς αγώνες του 2016.

Ερώτηση: Σχολιάστε

σύντομα ποια από τις

παραπάνω κατηγορίες

μεθόδων πρόβλεψης θα

μπορούσατε να

χρησιμοποιήσετε

(τεκμηριώνοντας την

απάντησή

σας) σε κάθε μία από τις

παρακάτω περιπτώσεις:
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Β4. μέθοδοι πρόβλεψης

Οι μέθοδοι πρόβλεψης διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες,

τις οποίες μπορούμε να εφαρμόζουμε κατά περίπτωση και

συγκεκριμένα: στις μεθόδους προεκβολής (ή μεθόδους

ανάλυσης χρονοσειρών), στις αιτιακές μεθόδους (ή μεθόδους

ανάλυσης των δομικών παραγόντων) και στις ποιοτικές

μεθόδους (ή μεθόδους κρίσης).

Σχολιάστε σύντομα ποια από τις παραπάνω

κατηγορίες μεθόδων πρόβλεψης θα μπορούσατε να

χρησιμοποιήσετε (τεκμηριώνοντας την απάντησή

σας), σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Για να προβλέψετε τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στον

κλάδο της πληροφορικής.

2. Για να αποφασίσετε για το ύψος της διαφημιστικής

δαπάνης προώθησης των προϊόντων μιας επιχείρησης.

3. Για να προβλέψετε τις πωλήσεις των προϊόντων μιας

επιχείρησης κατά τον επόμενο και μεθεπόμενο μήνα,

γνωρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων

δείχνουν ότι υπάρχει αύξουσα τάση στη ζήτηση.
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Β5. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Δύο εταιρίες Α και Β, που παράγουν
ομοειδή προϊόντα ειδών προσωπικής
υγιεινής, έχουν διαπιστώσει ότι ο
κύκλος ζωής των προϊόντων τους είναι
περίπου μια πενταετία. Η εταιρία Α
έχει στο στάδιο εισαγωγής 9 προϊόντα
και στο στάδιο ωρίμανσης μόνο 3
προϊόντα. Αντίθετα, η εταιρία Β, στο
στάδιο εισαγωγής έχει προϊόντα 7 και
στο στάδιο ωρίμανσης 5 προϊόντα. Ο
χρόνος ωρίμανσης για όλα τα προϊόντα
και για τις δύο εταιρίες, είναι από τον
τεσσαρακοστό μέχρι τον πεντηκοστό
μήνα της πενταετίας.

Ποια από τις δύο αυτές εταιρίες, κατά την άποψή σας, έχει
πιο ορθολογιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό και τον κύκλο
ζωής των προϊόντων της;
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Β6. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΙΝΤΟΣ

Στο γράφημα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται ο τυπικός κύκλος 
ζωής ενός προϊόντος ο οποίος 
περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις 
(ή στάδια): Εισαγωγή, Ανάπτυξη, 
Ωρίμανση και Παρακμή. 

Να περιγράψετε τα κύρια 
χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου. 
Υπόδειξη: Η χρήση παραδειγμάτων 
θα σας βοηθήσει. 
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Β7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα από τα κύρια ζητούμενα στο
σχεδιασμό ενός παραγωγικού
συστήματος είναι ο προσδιορισμός της
«δυναμικότητας» του. Δώστε έναν
ποσοτικό ορισμό της «δυναμικότητας»
ενός παραγωγικού συστήματος. Να
διακρίνετε και να σχολιάσετε τις
διαφορές στις μονάδες μέτρησης της
δυναμικότητας, στις περιπτώσεις : (α)
ενός συστήματος, που παράγει
προϊόντα (όπως π.χ. ενός εργοστασίου
παραγωγής τσιμέντου) και (β) ενός
συστήματος, που παρέχει υπηρεσίες
(όπως π.χ. ενός ξενοδοχείου).
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Β8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποια είναι τα στάδια που 
περιλαμβάνει η διαδικασία 

σχεδιασμού της δυναμικότητας ενός 
παραγωγικού συστήματος σε 

στρατηγικό επίπεδο;
Να περιγράψετε, κατά τη διαδικασία 

αυτού του σχεδιασμού, τον 
προσδιορισμό απαιτήσεων 

δυναμικότητας. 
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Γ1. ΔΙΚΑΙΗ ΑΜΟΙΒΗ

Σε μια μεγάλη επιχείρηση, τον
προηγούμενο χρόνο, δόθηκε σε όλους
τους εργαζόμενους 20% αύξηση
αποδοχών, με σκοπό την υποκίνηση τους
για αύξηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας τους. Παρά τις
προσδοκίες της Διοίκησης τα
αποτελέσματα υπήρξαν μηδαμινά.

Να εξηγήστε, με βάση τη θεωρία της Δίκαιης Αμοιβής, τους
λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη σας, η συγκεκριμένη
αύξηση αποδοχών δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
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Γ2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
Σκοπεύετε να καθορίσετε μία πολιτική 
αμοιβών για την επιχείρησή σας.
Ποιους παράγοντες θα λάβετε υπόψη; 

(Υπόδειξη: προσδιορίστε 3 παράγοντες, αυτούς που εσείς θεωρείτε ως τους 
πλέον βασικούς και αιτιολογείστε την απάντησή σας). 
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Γ3. πηγές προσέλκυσης προσωπικού
Να προσδιορίσετε μέχρι 3 πηγές προσέλκυσης 
κατάλληλων υποψηφίων που θα 
χρησιμοποιήσετε για την κάθε μία από τις δύο 
κενές θέσεις εργασίας και να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

Είστε ο προϊστάμενος της Δ/νσης Προσωπικού μιας 
μεγάλης βιομηχανικής μονάδας στη Θεσσαλία 
(ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας) και έχουν προκύψει τον τελευταίο 
μήνα δύο κενές θέσεις εργασίας: 
α) του τμηματάρχη διασφάλισης ποιότητας και
β) ενός εργάτη στη γραμμή συναρμολόγησης. 

Προφανώς δεν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιήσετε τις ίδιες πηγές προσέλκυσης 
κατάλληλων υποψηφίων για την κάθε θέση. 
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Γ4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ-
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Παρά το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον και τον

έντονο ανταγωνισμό, η Ελληνική εταιρεία

INTERPLASTICS που δραστηριοποιείται στο χώρο

παραγωγής πλαστικών, κατάφερε για πρώτη φορά στα

τελευταία 5 χρόνια να παρουσιάσει αύξηση του κύκλου

εργασιών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

αποφάσισε να επιβραβεύσει οικονομικά τους

εργαζόμενους και αφού ενέκρινε ένα σχετικό κονδύλι,

ζήτησε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Προσωπικού να ετοιμάσει μια εισήγηση για τον τρόπο

καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

.

Ερώτηση: Αναφέρατε τρία διαφορετικά

κριτήρια που μπορούν να ληφθούν

υπόψη για τη δίκαιη κατανομή της

συγκεκριμένης επιβράβευσης.
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Γ5. δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης

Λόγω των δημογραφικών αλλαγών και

των κυβερνητικών πολιτικών σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και των

γενικότερων οικονομικών συνθηκών, σε

μια μεγάλη επιχείρηση παραγωγής

ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει αυξηθεί ο

αριθμός των μεγαλύτερης ηλικίας

εργαζομένων (50+).

Ερώτηση: Ποιοι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν

υπόψη για τη δημιουργία προγραμμάτων

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αυτής της ομάδας

εργαζομένων ώστε να διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές

ανάγκες και έτσι να αξιοποιηθούν τα προσόντα τους

προς όφελος των ιδίων αλλά και της επιχείρησης

στην οποία απασχολούνται;



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ

17

Γ6. σύστημα αξιολόγησης
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