


Κωνσταντάτος Άρης 

Κολοβός Αλέξανδρος
Κυριακούλιας Σταύρος

Τομάση Ίλια
Σταθόπουλος Ανδρέας

Βλαχονικολέας Γιάννης

Dal Molin Corrado

Τριανταφύλλης Γιώργος
Αργυρόπουλος Μιχάλης 
Τακούλας Βαγγέλης

Μπελίτσης Σπύρος

Κουλουμβάκη Αγγελική
Βαζούρας Αλέξανδρος

Παπακώστας Βασίλης
Γκαντήραγας Παναγιώτης

Χαρούπιας Βασίλης

Κυρούσης Σπύρος
Μπαλκαμός Ιωάννης

Μαράκης Παναγιώτης

Σιφάκης Μανώλης

Κατσέλης Γιώργος
Κωνσταντάρας Αντώνιος

Κηρύκος Αποστόλης

Τσαπραλής Τάσος

Πραματάρη Κατερίνα



Άλλο

Άλλο

Άλλο

Άλλο

Προμηθευτές

Super Market



Διαστάσεις και Βάρος



Μέσος όρος ημερήσιων 
πωλήσεων αντιπροσωπευτικής 
περιόδου σε τεμάχια

Διάρκεια Ζωής 
προϊόντος

Πόσα τεμάχια χωρούν συνολικά στο ράφι 
σύμφωνα με το χώρο που έχει διατεθεί
(Πρόσωπα × Αριθμό τεμαχίων ανά πρόσωπο)

Κάθε πόσες ημέρες 
τροφοδοτείται το 
κατάστημα

Σε τι ποσοστό της χωρητικότητας 
πρέπει να αδειάσει το ράφι για 
να ξαναγεμίσει   

Μέσες ημερήσιες πωλήσεις (τεμάχια)Μέσες ημερήσιες πωλήσεις (τεμάχια)

Κύκλος ζωής προϊόντος (ημέρες)Κύκλος ζωής προϊόντος (ημέρες)

Τεμάχια στο ράφιΤεμάχια στο ράφι

Συχνότητα τροφοδοσίας καταστήματος (ημέρες)Συχνότητα τροφοδοσίας καταστήματος (ημέρες)

Ποσοστό για την έναρξη αναπλήρωσης του ραφιούΠοσοστό για την έναρξη αναπλήρωσης του ραφιού

Παράμετροι



Αριθμός τεμαχίων στο κιβώτιο                  Τεμάχια αναπλήρωσης

Αριθμός τεμαχίων στο κιβώτιο =

(1-Ποσοστό για την έναρξη αναπλήρωσης του ραφιού) × Τεμάχια στο ράφι

Π.Χ.

(1-0,4) × 10 = 6



Μέσος όρος ημερήσιων πωλήσεων  
αντιπροσωπευτικής περιόδου σε 
τεμάχια

Διάρκεια Ζωής 
προϊόντος

Πόσα τεμάχια χωρούν στο 
ράφι ανα πρόσωπο

Κάθε πόσες ημέρες 
τροφοδοτείται το 
κατάστημα

Σε τι ποσοστό της χωρητικότητας 
πρέπει να αδειάσει το ράφι για να 
ξαναγεμίσει

Μέσες ημερήσιες πωλήσεις (τεμάχια)Μέσες ημερήσιες πωλήσεις (τεμάχια)

Κύκλος ζωής προϊόντος (ημέρες)Κύκλος ζωής προϊόντος (ημέρες)

Τεμάχια που χωρούν στο ράφι / πρόσωποΤεμάχια που χωρούν στο ράφι / πρόσωπο

Συχνότητα τροφοδοσίας καταστήματος (ημέρες)Συχνότητα τροφοδοσίας καταστήματος (ημέρες)

Ποσοστό για την έναρξη αναπλήρωσης του ραφιούΠοσοστό για την έναρξη αναπλήρωσης του ραφιού

Παράμετροι



Προτεινόμενος αριθμός προσώπων =

Μέσες ημερήσιες πωλήσεις σε τεμάχια       

Τεμάχια που χωρούν στο ράφι ανά πρόσωπο

(Σε περίπτωση που ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδος προτείνονται επιπλέον πρόσωπα) 



Πλεονεκτήματα

•Μειωμένο λειτουργικό κόστος

• Εξοικονόμηση χρόνου για άλλες εργασίες

• Χωρίς επιπλέον κόστος αποθήκευσης και αποθέματος

• Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων

• Καλύτερος έλεγχος παραγγελιών

•Μείωση καταστροφών / λήξη προϊόντος 

• Αποφυγή υπεραποθεματοποίησης



Videos






