
Εισαγωγή στις Λειτουργίες της Επιχείρησης 
και

Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων

(business game)

Γιώργος Σιώκας Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ

Πέτρος Δήμας Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ

Ευάγγελος Σιώκας Διδάκτωρ ΕΜΠ

Γιώργος Μαυρωτάς Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Το business game λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του μαθήματος Οργάνωση και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 
που διδάσκεται από τον Καθηγητή ΕΜΠ Γ. Καλογήρου και τον Επικ. Καθηγητή 
ΕΜΠ Άγγελο Τσακανίκα.



Περιεχόμενα

• Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής 
Οικονομίας ΕΜΠ

• ΕΠΙ.νοώ – Δομή Διασύνδεσης και 
Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ

• Οι λειτουργίες της επιχείρησης: Εισαγωγή στην 
θεωρία

• Λειτουργίες της επιχείρησης και οργάνωση

• Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(business game)
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Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής 
Οικονομίας (ΕΒΕΟ|ΕΜΠ)

• Ίδρυση: 1994 (ΦΕΚ 307/1994, Τεύχος Β)

• Διευθυντής εργαστηρίου: Γιάννης Καλογήρου

• Η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς:
• Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της 

Τεχνολογίας
• Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική
• Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

• Έντονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική δραστηριότητα σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

• Υπεύθυνος Μαθήματος ΟΔΕ: Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου & Επ. 
Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας

• Επιχειρηματικό Παίγνιο: Αναπτύχθηκε από τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Γιώργο 
Μαυρωτά

• Μέρος Διδασκαλίας ΟΔΕ/ΕΜΠ | 3ο έτος Χημικούς Μηχανικούς ΕΜΠ

• Επίσημη ιστοσελίδα: www.liee.ntua.gr
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ΕΠΙ.νοώ – Δομή Διασύνδεσης και 
Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ

• Συντονιστής: Δρ. Ευάγγελος Σιώκας

• Το ΕΠΙ.νοώ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ αποτελεί πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
(ΜοΚΕ ΕΜΠ) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αθηναίων. Η ίδρυση και αρχική λειτουργία της χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».

• Σκοπός είναι η προσέλκυση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών, η ανάδειξη 
των δυνατοτήτων επιχειρηματικής δράσης και η υποστήριξη της μετεξέλιξής 
τους σε εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από την 
παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών.

• Το ΕΠΙ.νοώ διαδραματίζει το ρόλο του «επιχειρηματικού επιταχυντή»

• μετατρέποντας το ερευνητικό έργο σε βιώσιμη επιχείρηση ή προϊόν.
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Οι λειτουργίες της επιχείρησης: Εισαγωγή 
στη θεωρία

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18



Η αλυσίδα αξίας

• Η ακολουθία δραστηριοτήτων και ροών πληροφορίας που η 
επιχείρηση και οι συνεργάτες της πρέπει να επιτελέσουν 
προκειμένου να:

σχεδιάσουν

παράξουν

προωθήσουν τα προϊόντα τους

διαθέσουν

υποστηρίξουν

• Μπορεί να είναι αγαθά ή/και υπηρεσίες
(M. Porter, Competitive Strategy, 1980)

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Τμήματα αλυσίδας δημιουργίας αξίας 

1. Τις δραστηριότητες που συνδέονται με την 
παραγωγή/κατασκευή ενός προϊόντος (παραγωγή 
αγαθού, παροχή υπηρεσίας, κατασκευή ενός έργου): 

• σχεδιασμός, 

• προμήθεια πρώτων και ενδιάμεσων υλών, 

• διεργασία παραγωγής/παροχής και παράδοσης

2. Τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διάθεση/ 
πώληση ενός προϊόντος

• Αναζήτηση και προσέγγιση πελατών

• Διενέργεια της πώλησης

• Διανομή του προϊόντος ή παροχή της υπηρεσίας

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Η αλυσίδα αξίας περιλαμβάνει

• Τις βασικές (πρωταρχικές) δραστηριότητες
• Δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων/ παροχής υπηρεσιών.

• Δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας (εντός και εκτός της 
επιχείρησης)

• Δραστηριότητες Μάρκετινγκ/ πωλήσεων

• Εξυπηρέτηση.

• Τις υποστηρικτικές δραστηριότητες:
• Ανάπτυξη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Τις «υποδομές» της επιχείρησης (γενική διοίκηση, νομικές υπηρεσίες, 
χρηματοοικονομικά και λογιστική,..)

• Την τεχνολογική ανάπτυξη.

• Τις δραστηριότητες προμηθειών (πρώτων υλών, υπηρεσιών, 
μηχανημάτων,..).

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Επιπτώσεις της υιοθέτησης της έννοιας της 
αλυσίδας αξίας

• Η θεώρηση κάθε δραστηριότητας όχι απλά ως παράγοντα 
δημιουργίας κόστους (δαπάνης) [τι μας κοστίζει;], αλλά και 
ως ενός σταδίου στο οποίο προστίθεται ένα μέρος της αξίας 
(προστιθέμενη αξία) του τελικού προϊόντος [πόσο 
αυξάνεται η αξία του;].

• Επιτρέπει να δει κανείς το σύνολο της οικονομικής 
διεργασίας ανεξάρτητα του ποιός υλοποιεί κάθε αναγκαία 
δραστηριότητα.

• Διοίκηση (Διαχείριση) της αλυσίδας αξίας (Value Chain 
Management).

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης

• Η σχηματική απεικόνιση του σκελετού και της αρχιτεκτονικής μιας 
επιχείρησης (γενικότερα μιας οργάνωσης), δηλαδή των μερών της, 
των τμημάτων, των υπο-τμημάτων, των θέσεων εργασίας και των 
γραμμών εξουσίας που τα συνδέουν

• Γιατί χρειάζεται το οργανόγραμμα; 
• Για να κάνει ορατή τη βασική δομή της επιχείρησης, ώστε να γίνεται 

αντιληπτή, γνωστή, και συνεπώς σεβαστή από τους εργαζόμενους σ΄αυτήν 
και από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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11Οργανόγραμμα (Organisation Charts)

Hierarchical Structure

Managing Director

Sales Director
Marketing
Director

Finance Director

A B C D Market 
Research

Strategy Purchasing
Manager

Sales 
Manager

Accounts
Manager

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18



Τι λοιπόν δείχνει το οργανόγραμμα;

• Τα κύρια και βοηθητικά τμήματα της επιχείρησης.

• Τις θέσεις εργασίας (όλες τις βασικές και τους τίτλους τους).

• Τις γραμμές ιεραρχίας/εξουσίας (ποιος προϊσταται ποιού, 
σε ποιόν απευθύνεται ποιος..)

• Τη θέση του κάθε εργαζόμενου στην οργανωτική δομή.

• Τη φύση της εργασίας του κάθε εργαζομένου.

• Τα επίπεδα ιεραρχίας.

• Τις βασικές ροές πληροφοριών.

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Τι δεν δείχνει το οργανόγραμμα;

• Το συγκεκριμένο περιεχόμενο της κάθε θέσης εργασίας 
(καθήκοντα, ευθύνες, εξουσίες).

• Τις άτυπες σχέσεις και ομάδες που πολλές φορές είναι 
εξίσου σημαντικές με τις τυπικές.

• Τη δύναμη της κάθε θέσης εργασίας

• Τους μηχανισμούς συντονισμού ή ολοκλήρωσης εκτός από 
τις γραμμές εξουσίας.

• Περισσότερες λεπτομέρειες: Στο εγχειρίδιο δομών και 
διαδικασιών
 Η αποστολή, ο σκοπός και οι κύριες υπευθυνότητες της κάθε οργανωτικής 

μονάδας (Διεύθυνση, τμήμα).

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Περιγραφή θέσεων εργασίας (Job Description)

• Η γραπτή παρουσίαση της αποστολής-του σκοπού, 
των υπευθυνοτήτων, των καθηκόντων, της εξουσίας της 
κάθε θέσης εργασίας και των σχέσεων με τις άλλες. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις η περιγραφή των θέσεων 
εργασίας περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές για 
γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να ικανοποιεί ο 
κάτοχος της θέσης, τις συνθήκες εργασίας με τις οποίες 
συνδέεται  θέση, ο τρόπος μέτρησης των 
αποτελεσμάτων.

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Λειτουργίες της Επιχείρησης και Οργάνωση

(Business Functions and Organisation)

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18



Λειτουργίες της Επιχείρησης (Business Functions )

• Παραγωγή / Λειτουργίες (Production/Operations)

• Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (Sales and Marketing)

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources) 

• Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development)

• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Λογιστήριο (Finance and Accounts)

• Διάφορες
• Εξυπηρέτηση του Πελάτη (Customer Service) 

• Διοικητικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(Administration and IT)

• Διοίκηση Προμηθειών (Procurement)

• ……………………………………………………………..

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Παραγωγή/ Λειτουργίες

• Τα τρία θεμελιώδη κριτήρια για την οργάνωση (και αξιολόγηση) της 
παραγωγής: 

• ποιότητα
• κόστος
• χρόνος

• Αποδοτικότητα (Efficiency): «Να κάνεις τα πράγματα σωστά» 
• Κυρίως σχέση εκροών/εισροών

• Αποτελεσματικότητα (Effectiveness): «Να κάνεις τα σωστά πράγματα» 
• Κυρίως σχέση εισροών/επίδρασης 

• Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness): Συγκριτικά με άλλες 
επιχειρήσεις 

• π.χ. μερίδιο αγοράς

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Παραγωγή/ Λειτουργίες - Καθήκοντα

• Απόκτηση πόρων, προμήθειες (Acquiring resources)

• Προγραμματισμός παραγωγής (Production planning, processes, 
planning output, – labour, capital, land... .

• Παρακολούθηση κόστους και δαπανών (Monitoring costs)

• Προβλέψεις για το μελλοντικά παραγόμενο προϊόν (Projections on 
future output)

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Μέθοδοι παραγωγής

• Μέθοδοι παραγωγής:  Production methods.
• Batch (Παραγωγή σε Παρτίδες).
• Continuous Flow (Συνεχής ροή παραγωγής).

• Τεχνολογία μικρής παρτίδας και μονάδας παραγωγής (κατασκευή 
ειδικών μηχανημάτων ή κατά παραγγελία προϊόντων), 

• Τεχνολογία μεγάλων παρτίδων- μαζικής παραγωγής [συναρμολόγηση 
μερών των προϊόντων, μαζική παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, 
π.χ. Αυτοκίνητα], 

• Τεχνολογία συνεχούς παραγωγής [μηχανοποίηση- αυτοματοποίηση και 
συνεχής ροή, π.χ. εργοστάσια τσιμέντου, διυλιστήρια].

• Outsourcing (make or buy decisions, …): Ανάθεση σε εξωτερικούς 
προμηθευτές ή παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών ή ιδιοπαραγωγή/  
ιδιοκατασκευή.

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Πωλήσεις και μάρκετινγκ

• Έρευνα Αγοράς (Market research)

• Τα 4P του μίγματος μάρκετινγκ.
• Product - ανάπτυξη & βελτίωση προϊόντων, αγορές-στόχοι

• Pricing - Τιμολόγηση

• Promotion - Προώθηση

• Placing - Διανομή

• Στρατηγικές Διενέργειας πωλήσεων (Sales strategies)
• Πώς;

• Ποιοι;

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Πρόσληψη & διατήρηση (Recruitment and Retention)
• Περιγραφές εργασίας (Job descriptions)
• Προσοντολόγιο (Person Specifications )

• Απόλυση (Dismissal)

• Παρακίνηση, κίνητρα (Motivation)

• Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση (Professional 
Development and Training).

• Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Health 
and safety and conditions at work).

• Σύνδεση με τα συνδικάτα/ εργατικά σωματεία (Liaison 
with Trade Unions)

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Έρευνα και Ανάπτυξη

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων  (New product development )

• Ανάπτυξη νέων διεργασιών  (New process development).

• Bελτιώσεις προϊόντων (Product improvements).

• Bελτιώσεις διεργασιών  (Process improvements).

• Έλεγχος προϊόντων (Product testing).

• Ερευνητικές συνεργασίες (Research collaboration).

• Γιατί;
• απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Competitive advantage)
• προστιθέμενη αξία (Value added)
• Cost savings (εξοικονόμηση κόστους)
• Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς ή άλλους όρους 
• ………….

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18
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Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - Λογιστήριο

• Ταμειακές ροές (Cash Flow)
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών

• Άντληση χρηματοδότησης (Fund or finance Raising)
• Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγή επιχείρησης στο Χρηματιστήριο,…
• Δανεισμός: Τραπεζικά δάνεια, εταιρικά ομόλογα.
• Δεσμοί με άλλες λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης.

• Προετοιμασία των τριών οικονομικών καταστάσεων: 
• Ισολογισμός
• Αποτελέσματα χρήσεως
• Κατάσταση ταμειακών ροών

• Εκπλήρωση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων προς τις 
κρατικές υπηρεσίες.

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18

23



24

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

(business game)

18 Μαρτίου 2018 ΕΒΕΟ | Θεωρία - Επιχειρηματικό Παίγνιο | JFA18



Από το business plan στο business game

• Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study)

• Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)

• Στατικές αποφάσεις

• Καταστρώνονται στην αρχή

• Βασίζονται σε κάποιες υποθέσεις (π.χ. έστω Α οι πωλήσεις του προϊόντος τα έτη 
1-5)

• Ενδεικτικά της λειτουργίας της επιχείρησης

• Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι διαφορετικά

• Μετάβαση από ένα στατικό σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
όπως αυτό του ανταγωνισμού
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Παίγνια Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Κάθε ομάδα διοικεί μια εικονική επιχείρηση

• Στην εικονική αγορά υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις 
(ανταγωνισμός)

• Το παιχνίδι χωρίζεται σε περιόδους

• Σε κάθε περίοδο κάθε επιχείρηση παίρνει κάποιες 
αποφάσεις

 Με βάση τις αποφάσεις αυτές και με βάση μαθηματικά μοντέλα 
προσομοίωσης της αγοράς, καθορίζονται οι πωλήσεις της κάθε επιχείρησης 
στη συγκεκριμένη περίοδο 

• Με βάση τις πωλήσεις καθορίζονται και όλα τα υπόλοιπα 
(μερίδιο αγοράς, κέρδη, αποθέματα, τιμή μετοχής κλπ)
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Business Game

• Ανάπτυξη και λειτουργία μιας επιχείρησης σε ανταγωνιστικές συνθήκες. 

• Παίζεται για συγκεκριμένο αριθμό περιόδων

• 1η περίοδος: Εκκίνηση και λειτουργία

• Υπόλοιπες περίοδοι: Λειτουργία 

• Κάποια στοιχεία του παιχνιδιού είναι σταθερά για όλους τους παίκτες 

• Κάποια στοιχεία αποτελούν αποφάσεις των παικτών

• Γιατί το αποτέλεσμα για κάποιον παίκτη δεν εξαρτάται μόνο από τις 
αποφάσεις του,  αλλά και από τις αποφάσεις των υπολοίπων παικτών

• Π.χ. Αν δώσω χαμηλή τιμή για το προϊόν  και κάνουν το ίδιο όλοι τότε το 
μερίδιο αγοράς που θα πάρω θα είναι Χ. 

• Αν δώσω την ίδια χαμηλή τιμή και οι άλλοι παίκτες δώσουν ψηλή τιμή 
τότε το μερίδιο αγοράς που θα πάρω θα είναι μεγαλύτερο του Χ.
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Γενικές Πληροφορίες

• Αιτήσεις
• 10 Ομάδες (τριμελής ή τετραμελής)

• Λήξη (23.59 | Ημέρα Αποστολής)

• Πρόγραμμα

• Αν δεν σταλθούν αποφάσεις  Παραμένουν οι ίδιες με αυτές της 
προηγούμενης περιόδου
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Απαιτούμενη εμπειρία…
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Η διαδικασία του παιχνιδιού σε κάθε κύκλο 30



Τι αποφάσεις παίρνει η κάθε επιχείρηση σε κάθε 
περίοδο

Στοιχεία πωλήσεων

Tιμή προϊόντος (€)

Διαφημιστική Δαπάνη (€)

Πίστωση πελατών %

Πωλήσεις εκτιμώμενες (t)

Στοιχεία παραγωγής

Ποσότητα παραγωγής (t)

Αγορές Α' υλών (t)

Δαπάνες R/D (€)

Αγοραπωλησία 
εξοπλισμού

Αριθμός μικρών μονάδων (500 t/y)

Αριθμός μεσαίων μονάδων (2000 t/y)

Αριθμός μεγάλων μονάδων (5000 t/y)

Δάνεια
Δάνειο παγίου κεφαλαίου (€)

Δάνειο κεφαλαίου κίνησης (€)
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Παράμετροι παιχνιδιού

• Δύο ειδών 

• Κοινές για όλες τις επιχειρήσεις

• Κόστη (εξοπλισμού, πρώτων υλών, εργατικά κλπ) επιτόκιο, φορολογικός συντελεστής, 
άνω και κάτω όρια διαφόρων μεταβλητών κλπ

• Επιλογές των επιχειρήσεων

• Κάποιες παράμετροι καθορίζονται από αποφάσεις των επιχειρήσεων
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Διαμόρφωση αγοράς

• Παίζουν ρόλο οι αποφάσεις των παικτών σε συγκριτική κλίμακα (π.χ. 
σημασία έχει η τιμή του προϊόντος σε σχέση με την τιμή των 
ανταγωνιστών)

• Το μερίδιο αγοράς κάθε παίκτη εξαρτάται από τις αποφάσεις του 
ιδίου αλλά και των ανταγωνιστών του.

• Διαμόρφωση μαθηματικού μοντέλου που προσδιορίζει τα μερίδια 
αγοράς
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Αποτελέσματα

Τρείς βασικές λογιστικές καταστάσεις

• Λογαριασμός εκμετάλλευσης και αποτελέσματα

• Εσοδα από πωλήσεις – κόστος πωληθέντων = μικτό κέρδος

• Ταμειακές ροές (cash flow)

• Τι μπαίνει και τι βγαίνει από το ταμείο κατά τη διάρκεια του έτους 

• Ισολογισμός

• Τι κατέχει και τι χρωστάει η επιχείρηση στο τέλος του έτους
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Πρώτη περίοδος

• Ξεκινούν όλοι οι παίκτες με το ίδιο ποσό (π.χ. 1,000,000 €) 

• Πρέπει να κάνουν επένδυση σε παραγωγικές μονάδες 

• Παραγωγή > Πωλήσεις

• Πιθανά δάνεια
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Εξοπλισμός

• Υπάρχουν οικονομίες κλίμακας

• Η μεγάλη μονάδα των 5000 t/y κοστίζει λιγότερο από 10 μονάδες των 
500 t/y

• Δυνατότητα αγοράς & πώλησης εξοπλισμού

• Αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι χρειαζόμαστε παραγωγικές μονάδες 
μπορούμε να αγοράσουμε νέες μονάδες

• Αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι έχουμε πλεονάζουσα δυναμικότητα 
μπορούμε να πουλήσουμε μονάδες

• Δίλημμα μεταξύ οικονομιών κλίμακας και μελλοντικής 
ευελιξίας 
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Υπερωριακή απασχόληση

• Υπάρχει η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης 

• Η υπερωριακή απασχόληση κοστίζει περισσότερο από την κανονική

• Με υπερωριακή απασχόληση μπορεί να αυξηθεί η δυναμικότητα των 
μονάδων έως 50% (με το ανάλογο αυξημένο κόστος)

• Δίλημμα για το τι είναι καλύτερο: υπερωριακή απασχόληση ή αγορά νέας 
μονάδας  
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Δάνεια

• Μακροπρόθεσμος δανεισμός για κάλυψη της επένδυσης (αγορά 
εξοπλισμού)

• Μάλλον αναγκαίος αρχικά 

• Βραχυπρόθεσμος δανεισμός για κάλυψη λειτουργικών εξόδων

• Προκύπτει στην πορεία του παιχνιδιού

• Επιτόκιο μακροπρόθεσμου δανεισμού μικρότερο από το επιτόκιο του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού
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Τι πρέπει να προσέχουμε

• Οσο μικρότερη τιμή βάζουμε τόσο μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς παίρνουμε αλλά αν το παρακάνουμε κινδυνεύουμε να 
έχουμε ζημιά.

• Οσο μεγαλύτερη πίστωση δίνουμε τόσο μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς παίρνουμε αλλά αν το παρακάνουμε κινδυνεύουμε να 
έχουμε πολύ χαμηλές εισπράξεις. 

• Πριν στείλουμε τις αποφάσεις βλέπουμε τις λογιστικές 
καταστάσεις και επανεξετάζουμε τις αποφάσεις μας αν 
χρειάζεται

• Π.χ. Ταμείο > 0, κέρδη > 0

• Προσοχή: Οι λογιστικές καταστάσεις είναι με βάση τις 
εκτιμώμενες πωλήσεις και όχι τις πραγματικές (που δεν τις 
ξέρουμε ακόμα)
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Διάγραμμα ροής 40



Μετά την πρώτη περίοδο

• Αν οι πωλήσεις που μας δίνει το μοντέλο αγοράς 
(θεωρητικές πωλήσεις) είναι μικρότερες από τις 
εκτιμούμενες => αποθέματα

• Λαμβάνουμε υπόψη τα αποθέματα για τη νέα παραγωγή

• Αν οι θεωρητικές πωλήσεις είναι μεγαλύτερες  από τις 
εκτιμούμενες => απώλεια πωλήσεων

• Θα μπορούσαμε στην τιμή αυτή να πουλήσουμε κι άλλο αλλά δεν το 
είχαμε παράγει

• Αύξηση παραγωγής στη νέα περίοδο ή και αύξηση τιμής

• Αποφάσεις για τον εξοπλισμό 
• είναι αρκετός; 

• περισσεύει; 

• χρειαζόμαστε κι άλλο;  
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Πώς συνδέονται οι πωλήσεις της κάθε επιχείρησης 
με τις αποφάσεις που έχει λάβει

Τιμή Τιμή   πωλήσεις 

Διαφημιστική 
δαπάνη

Διαφημιστική δαπάνη   πωλήσεις 

Πιστωτική 
πολιτική

πίστωση στους πελάτες   πωλήσεις 

Δαπάνες R&D δαπάνες R&D    πωλήσεις 

4 χαρακτηριστικά
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Βαθμολογία

• 5 παράγοντες

• Μερίδιο αγοράς

• Καθαρά κέρδη

• Δείκτης διάρθρωσης (Ιδια κεφάλαια/Συνολικά κεφάλαια)

• Αξία μετοχής

• Ρευστότητα (ποσό ταμείου στο τέλος της περιόδου)

• Μπορεί να έχουν διαφορετικούς συντελεστές  βαρύτητας

• Η βαθμολογία για κάθε επιχείρηση υπολογίζεται σε κάθε περίοδο και 
συγκεντρωτικά (από τις μέχρι εκείνη τη στιγμή περιόδους).

• Νικήτρια είναι η ομάδα που στο τέλος του παιχνιδιού έχει την 
υψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία

• Η βαθμολογία της πιο πρόσφατης περιόδου μετράει περισσότερο στη 
συνολική
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Περιβάλλον Παιχνιδιού



Λογισμικό

• Λογιστικό φύλλο - Microsoft Excel

• Κάθε ομάδα έχει το δικό της αρχείο (με password) στο οποίο 
δουλεύει 

• Εισάγει τιμές σε συγκεκριμένα κελιά, βλέπει τους διάφορους 
λογαριασμούς κλπ 

• Ο διαχειριστής του παιχνιδιού έχει δικό του  αρχείο
• Μαθηματικό μοντέλο αγοράς

• Επικοινωνία μεταξύ διαχειριστή-παικτών με το πάτημα ενός 
κουμπιού

• Οι παίκτες στέλνουν τις αποφάσεις τους στο διαχειριστή

• Ο διαχειριστής στέλνει τα αποτελέσματα (πωλήσεις που επιτεύχθηκαν) 
στους παίκτες
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Τρόπος Λειτουργίας 46



Αρχείο παικτών

• Φύλλο με τις σταθερές (κοινές) παραμέτρους “Common Data”

• Το επισκεπτόμαστε πάντα στην αρχή κάθε περιόδου για να δούμε τι αλλάζει
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Εισαγωγή αποφάσεων 48



Έλεγχος τιμών 49



Έλεγχος τιμών 50



Αρχείο Διαχειριστή – Φύλλο υπολογισμού αγοράς 
(1)
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Αρχείο Διαχειριστή – Φύλλο υπολογισμού αγοράς 
(2)
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Αρχείο Διαχειριστή – Αποτελέσματα 53
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