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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Κν Ησάλλε 

Γηαλλαηζή, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηε ζπλερή ππνζηήξημή ηνπ γηα 

ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. Ζ πφξηα ηνπ ήηαλ πάληα αλνηρηή θαη ήηαλ δηαζέζηκνο 

νπνηεδήπνηε αληηκεηψπηδα δπζθνιίεο θαη κε νδεγνχζε ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θάζε θνξά πνπ 

ζεσξνχζε φηη ην ρξεηαδφκνπλ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ζχληξνθφ κνπ ζηε δσή 

ηέιην, γηα ηελ ηεξάζηηα θαηαλφεζε θαη ππνκνλή πνπ επέδεημε γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο. Ζ ζπκβνιή θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ, κε ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν, κνπ έδηλαλ 

δχλακε λα ζπλερίζσ. Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ βαζηά κνπ επγλσκνζχλε ζηνπο αγαπεκέλνπο 

κνπ γνλείο θαη θίινπο, γηα ηελ αδηάθνπε ππνζηήξημή ηνπο θαη ζπλερνχο ελζάξξπλζεο θαζ 'φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαζψο απηφ ην επίηεπγκα δελ ζα ήηαλ εθηθηφ ρσξίο απηνχο. 
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Σθνπόο θαη Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ 

πξνζθέξεη ην ηκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζηελ 

Καηεχζπλζε «Γηνίθεζε Logistics». Αληηθείκελφ ηεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ κε ηερληθέο πξνζνκνίσζεο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο. ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο 

ζεσξίεο θαη κνληέια δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. Όκσο, απφ πξαθηηθήο άπνςεο, κφλν έλα κηθξφ 

κέξνο ησλ ζεσξηψλ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα κνληέια δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ηερληθέο 

δηαρείξηζεο κε ηε ρξήζε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ κε ηε 

βνήζεηα ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

Σα κνληέια πξνζνκνίσζεο ζίγνπξα δελ επαξθνχλ γηα ηε βέιηηζηε πνιηηηθή απνζεκαηνπνίεζεο 

θαζψο βαζίδνληαη ζε παξακέηξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη γηαηί ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί) 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. θνπφο είλαη ε αλάιπζε θαη 

πξαγκαηηθή θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, ε εγθπξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε νη 

απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ θαη ζα θαζνδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα ηελ θαζηζηνχλ βηψζηκε θαη 

θεξδνθφξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ 

επηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απνθάζεηο απηέο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηθξή αλαθνξά ζην πξφβιεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο απνζέκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ απνζέκαηνο αλάινγα ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγνχληαη θαη γίλεηαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ABC analysis. Πεξηγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία θφζηνπο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε 

ηήξεζεο απνζέκαηνο θαη απνηππψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο πνπ εμεηάδνληαη παξαθάησ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ην βαζηθφ κνληέιν 

νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο θαη νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγσγήο θαη πψο 

αληηκεησπίδνληαη ε αβεβαηφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο πνπ επεξεάδνπλ ηα κνληέια 

απηά αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή απνζεκαηνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο πξνζνκνίσζεο, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο θαη πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Microsoft Office Excel. Πξψηα 

αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ φπνπ ζπδεηνχληαη δηαδνρηθά ηα βήκαηα κέζσ ησλ 

κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα απνδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο 

πξνζνκνίσζεο ζην ζρεδηαζκφ ελφο ειέγρνπ απνγξαθήο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο απνζέκαηνο κέζσ ηεο «πξνζνκνίσζεο. Σα απνηειέζκαηα 

απηά έρνπλ ζαλ ζηφρν λα απνηειέζνπλ ζπκβνπιεπηηθφ γλψκνλα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ φζνλ 

αθνξά ην πφηε θαη πφζν ζα είλαη ην χςνο ηεο παξαγγειίαο (Wanke, 2011) κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 
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Δηζαγσγή 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ απνηειεί γηα ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (Stevenson, 2005). Αλεμάξηεηα απφ ηε 

γεληθφηεηα ηνπ φξνπ, ην πξφβιεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο είλαη αλαγθαζκέλεο λα δηαηεξνχλ απνζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα δεζκεχνπλ 

ζπλήζσο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο θη δεκηνπξγνχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

θφζηνο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Wanke (2011), ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απνθάζεσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο κέζα απφ ηελ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη θφζηνπο θαη επηπέδνπ εμππεξέηεζεο. Σν 

απφζεκα δηαηεξείηαη γηα κειινληηθή παξαγσγή ή / θαη πψιεζε. Θεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο αθνχ απεηθνλίδεηαη σο επέλδπζε πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε κέρξηο φηνπ ην είδνο πσιεζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή. Δπηπιένλ, 

δεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηελ απνζήθεπζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αζθάιηζή ηνπ. Όζα είδε δελ 

είλαη θαιά δηαρεηξηδφκελα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα γηα κηα 

επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην πξφβιεκα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θνξεζκφ ή ηελ έιιεηςε 

απνζέκαηνο. Έηζη ινηπφλ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα πην εληαηηθφ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

απνζεκάησλ. 

Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Neetu (2011), πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

βαζηθνχο παξάγνληεο φπσο ηε δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο κε βάζε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ην ρξφλν 

παξάδνζεο πξντφλησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ην πξντφλ πνπ πηζαλφλ λα έρεη ππνζηεί δεκηά θιπ. Ζ 

εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά γηα αζηαζή πξντφληα θαη ε δηαζθάιηζε φηη ε εηαηξεία δελ 

αγνξάδεη ππεξβνιηθά ή πνιχ ιίγα πξντφληα είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια θαζήθνληα θαη πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλα πξηλ παξζεί θακία ηειηθή απφθαζε. 
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Ζ ζσζηή ινηπφλ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη ζεκαληηθή επεηδή κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πφηε ε 

επηρείξεζε ζα παξαγγείιεη, πφζν ζα παξαγγείιεη θαη πφζν απφζεκα ζα δηαηεξήζεη σο απφζεκα 

αζθαιείαο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ Wanke, (2011). Έλαο 

άιινο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ην απνδεθηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο. Ζ ζσζηή πνζφηεηα απνζεκάησλ κπνξεί λα κεηψζεη 

ην θφζηνο παξαγγειίαο θαη λα βειηηψζεη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, αιιά ην ππεξβνιηθφ απφζεκα 

έρεη σο απνηέιεζκα δαπαλεξφ θφζηνο απνζεκαηνπνίεζεο, θαη δέζκεπζε κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

Αξθεηφ απφζεκα αιιά φρη ππεξβνιηθφ είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο (Coyle,J., Bardi, E., Langley J. Jr, 

2003). 

Σν πην ζεκαληηθφ κέηξν απφδνζεο ζε κηα επηρείξεζε γηα λα ζεσξεζεί βηψζηκε θαη θεξδνθφξα είλαη 

ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Δπηδίσμή ηεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο 

κέζα απφ κηα πιεζψξα δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

πειαηψλ. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ παίδνπλ ε δήηεζε ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, νη δπλαηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ. 

Ζ ζσζηή πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ φηαλ είλαη αβέβαηε, παίδεη βαζηθφ ξφιν 

κεηαμχ άιισλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο βνεζά ζηελ έγθαηξε 

αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο. Οη απνθιίζεηο ησλ ζθαικάησλ ηεο πξφβιεςεο ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, απνηεινχλ θξηηήξην γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη ζηελ νπζία ην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηεζεί ε παξαγγειία κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ πειάηε. Οη κεγαιχηεξνη ρξφλνη παξάδνζεο θαζηζηνχλ ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ 



Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ κε Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο 

 

Νηθνιέηηα Αιεμαλδξάθε   12 

 

άθακπηε επεηδή, ζε έλα αβέβαην πεξηβάιινλ, δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπ απνζέκαηνο.  

Σα απνζέκαηα δηαηεξνχληαη γηα λα επηηπγράλνληαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο, λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη λα θαιχπηνληαη 

νη αβεβαηφηεηεο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ. Μπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

ζε δχν κέξε αλάινγα αλ ε δήηεζε είλαη γλσζηή ή αβέβαηε. Αλ ε δήηεζε ελφο πξντφληνο είλαη 

γλσζηή ηφηε ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα παξάγεη ην πξντφλ απηφ ζε ηέηνηα πνζφηεηα έηζη ψζηε 

λα αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ ηξέρνπζα δήηεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη πάληα 

γλσζηή. πλεπψο, ηα απνζέκαηα ζπκβάινπλ ζηελ επηηάρπλζε θαη βειηίσζε ηεο έγθαηξεο 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο κε εθπιήξσζεο κίαο παξαγγειηάο ή 

θαζπζηεξεκέλεο παξάδνζεο. Παξφιν πνπ ζπκβάινπλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, πξέπεη παξάιιεια λα ειαρηζηνπνηεζνχλ γηα 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

Ζ νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο (ΟΠΠ) είλαη έλα θαζαξά νηθνλνκηθφ κνληέιν ζηελ ζεσξία 

ειέγρνπ απνζεκάησλ ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα. Σν κνληέιν απηφ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα εληνπίζεη ηελ βέιηηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 

ζπλνιηθφ κέζν θφζηνο αλαπιήξσζεο ππφ θαζνξηζκέλε δήηεζε θαη θάπνηεο απιέο ππνζέζεηο. Ζ 

κειέηε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ φηαλ ε δήηεζε 

θαη o ρξφλνο παξάδνζεο είλαη γλσζηά θαη ζηαζεξά θαη φηαλ είλαη αβέβαηα θαη κεηαβιεηά. Κχξην 

κέιεκα ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε κνληεινπνίεζε ηεο βέιηηζηεο νηθνλνκηθήο παξαγγειίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 
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Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα είλαη πνζφηεηεο πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο 

θαη παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο γηα κειινληηθή ρξήζε ή πψιεζε (Hillier, Lieberman 2001). 

Γηαθξίλνληαη ζε πξψηεο χιεο, ελδηάκεζα πξντφληα, δειαδή πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζε ηειηθά πξντφληα. Δπεηδή ν θχθινο εξγαζηψλ απνζεκάησλ απνηειεί κία απφ 

ηηο θχξηεο πεγέο δεκηνπξγίαο εζφδσλ θαη ησλ επαθφινπζσλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, ε δηαηήξεζε 

θαη ν έιεγρνο ηνπ ζσζηνχ χςνπο απνζέκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 

Όιε απηή ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο απνζέκαηνο είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαζψο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

αγνξέο, ηηο πσιήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά κήθνο φιεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαζνδεγνχληαη απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε κηα επηρείξεζε. Ζ αλάγθε δηαηήξεζεο απνζέκαηνο απνζθνπεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλακελφκελεο κειινληηθήο δήηεζεο (Vrat, 2014). 

Ζ θαηνρή κεγάινπ φγθνπ απνζέκαηνο (Κηελάο, 2015) γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλήζσο δελ 

είλαη επσθειήο γηα κηα επηρείξεζε, ιφγσ ηεο δαπαλεξήο απνζήθεπζεο, ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίνπ, 

ηεο πηζαλφηεηαο απαμίσζεο θαη ηνπ θφζηνπο αιινίσζεο. Δάλ φκσο ε πνζφηεηα απνζέκαηνο είλαη 

αξθεηά ρακειή, ππάξρεη θίλδπλνο αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

επηρείξεζε δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα ράζεη ηηο πηζαλέο πσιήζεηο θαη ην δπλεηηθφ κεξίδην αγνξάο. Οη 

πξνβιέςεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο επεηδή ηα αγαζά ιακβάλνληαη κφλν φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν θαη έηζη 

θαζνξίδεηαη πφηε θαη ηη πνζφηεηα ζα δηαλεκεζεί. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 

έρεη ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ηελ ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο. Σα 
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απνζέκαηα αθνξνχλ θπξίσο πξντφληα πνπ πσινχληαη σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο. 

Βαζηθέο Καηεγνξίεο Απνζεκάησλ 

Ζ εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο είλαη ν ιφγνο πνπ ηελ σζεί ζε δηαηήξεζε 

απνζέκαηνο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη κέηνρνί πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Σα 

απνζέκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλάινγα ηνλ νηθνλνκηθφ ιφγν (Βιάρνο, 2005) γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγνχληαη («νηθνλνκηθή» θαηεγνξηνπνίεζε), ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Κπθιηθό Απόζεκα (Cycle Stock) 

Κπθιηθφ απφζεκα είλαη ην ζπλνιηθφ απφζεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο θαη αληίζηνηρα ησλ παξαγγειηψλ πψιεζεο. (Μπεξκπέξεο, 2010). Καζνξίδεηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο ελψ ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάκεζα ζε δχν παξαγγειίεο. Όζν κεγαιχηεξν ην δηάζηεκα απηφ, ηφζν κεγαιχηεξν θαη ην θπθιηθφ 

απφζεκα. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δχν δηαδνρηθέο παξαγγειίεο απνηειεί 

ηνλ θχθιν δσήο ησλ απνζεκάησλ (Cycle time), απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέιζεη ζηελ απνζήθε κέρξη ηελ 

πψιεζε. 

Δπνρηαθό Απόζεκα (Seasonal Stock) 

Ολνκάδεηαη ην πξντφλ πνπ δηαηεξείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ή 

γηα λα θαιχςεη ην έιιεηκκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αθαλφληζηε παξαγσγή (Βιάρνο, 2005). 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πξφζθνξα ελφο 

πξντφληνο. Σν επνρηαθφ απφζεκα αλαθέξεηαη θαη σο απφζεκα αλακνλήο ή απφζεκα πξφβιεςεο 

(anticipation stock). 
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Απόζεκα Αζθαιείαο (Safety Stock) 

Σν απφζεκα αζθαιείαο απνηειεί κέξνο ηνπ απνζέκαηνο ην νπνίν δηαηεξείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηελ αλακελφκελε δήηεζε ιφγσ ηνπ κεηαβιεηνχ πνζνζηνχ δήηεζεο ή/ θαη ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο (Stevenson, 2005). Γηαηεξείηαη σο κέζν πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ζηελ απνθπγή ειιείςεσλ. Γξα ελάληηα ζηελ 

αζπκβαηφηεηα κεηαμχ πξνβιεπφκελεο θαη πξαγκαηηθήο δήηεζεο, κεηαμχ αλακελφκελνπ θαη 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δμαζθαιίδεηαη 

έηζη ε νκαιή ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Απόζεκα ζε Κίλεζε (Pipeline Stock) 

Σα απνζέκαηα ζε θίλεζε αθνξνχλ πξντφληα πνπ απνηεινχλ παξαγγειίεο πνπ έρνπλ γίλεη αιιά 

βξίζθνληαη αθφκα ζηελ απνζήθε κηαο επηρείξεζεο θαη δελ έρνπλ αγνξαζηεί θαη παξαιεθζεί απφ 

ηνπο ηειηθνχο πειάηεο, θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εμαθνινπζνχλ λα αλήθνπλ ζηελ 

θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε γηαηί δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί ε 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ην πξντφλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην δηαλνκήο (Βιάρνο, 2005). 

Απόζεκα Απνζύλδεζεο (Decoupling Stock) 

Σα απνζέκαηα απνζχλδεζεο (Βιάρνο,2005), δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζε δχν θάζεηο παξαγσγήο 

ζπζζσξεχνληαη δειαδή κεηαμχ δχν αιιειεμαξηψκελσλ ιεηηνπξγηψλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο αλακνλήο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο κεραλήο. Βνεζά ζηελ αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο 

θαη απνηξέπεη ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο κηαο κεραλήο θαη αληίζηνηρα ηελ ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. 
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Απόζεκα Κεξδνζθνπίαο (Speculation Stock) 

Σα απνζέκαηα απηά δελ δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο. Σέηνηα 

απνζέκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ αγνξέο κεγάισλ πνζνηήησλ ιφγσ πνζνηηθψλ 

εθπηψζεσλ, κηαο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ηηκψλ ή πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο απφ κηα πηζαλφηεηα 

απεξγίαο (Mpwanya, 2005). 

Νεθξό Απόζεκα (Dead Inventory) 

Νεθξφ ζεσξείηαη έλα απφζεκα φηαλ δελ ππάξρεη δήηεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Παπαδεκεηξίνπ & ρηλάο, 2004). Έλαο ιφγνο πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα θξαηά έλα ηέηνηνπ 

είδνπο απφζεκα, είλαη γηαηί κπνξεί λα αλακέλεη θάπνηα δήηεζε ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, ε απαιιαγή 

ελφο πξντφληνο, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ 

απνζήθε. Ο πην επηηαθηηθφο ιφγνο φκσο δηαηήξεζεο ηέηνηνπ πξντφληνο, είλαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ. Πηζαλφηαηα έλαο ζεκαληηθφο αγνξαζηήο λα έρεη πεξηζηαζηαθή αλάγθε θαη ε επηρείξεζε 

ην θξαηά ζηε δηάζεζή ηνπ σο ρεηξνλνκίαο θαιήο ζειήζεσο (Mpwanya, 2005). 

Σηνηρεία Κόζηνπο Απνζεκάησλ 

Ο φξνο ζηνηρεία θφζηνπο απνζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ νπζία ζηα έμνδα πνπ πξνβαίλεη ε 

επηρείξεζε γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ πνπ εκπνξεχεηαη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ αθνξά 

κφλν ηελ ηηκή πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιια έμνδα πνπ 

αθνξνχλ ην θφζηνο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ απνζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπο ζηελ απνζήθε. Σα έμνδα απηά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ γεληθά (Μπεξκπέξεο, 

2010), ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: θφζηνο αγνξάο, θφζηνο παξαγγειίαο, θφζηνο δηαρείξηζεο θαη θφζηνο 

έιιεηςεο. 
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Κόζηνο Αγνξάο 

Σν θφζηνο αγνξάο αθνξά ηελ ηηκή αγνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ ην 

απφζεκα λα εηζέιζεη ζηελ απνζήθε θαη λα είλαη έηνηκν πξνο πψιεζε. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ ηηκή 

ηνπ πξντφληνο επί ηελ πνζφηεηα πνπ παξαγγέιλεηαη θαη είλαη άκεζα εμαξηψκελν απφ ηελ δήηεζε. 

Όζν δειαδή κεγαιχηεξε είλαη ε δήηεζε, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε αληίζηνηρε πνζφηεηα πνπ 

ζα παξαγγειζεί κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην θφζηνο. 

Κόζηνο Παξαγγειίαο 

Αθνξά ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ αγνξάο 

ή παξαγσγήο αγαζψλ θαη γηα ηελ παξαιαβή θαη επηζεψξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ 

παξαγγειζεί. Ζ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ παξαγγειηψλ αγνξάο, ε κεηαθνξά ησλ απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο, ην παθεηάξηζκα, ε 

παξαιαβή ηνπο, αθφκα θαη νη εληνιέο αγνξψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο παξαγγειίαο. 

Κόζηνο Γηαηήξεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε απνζεκάησλ ζηελ απνζήθε. 

Πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα απνζήθεπζεο ηνπ απνζέκαηνο, ε δηαρείξηζή ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε 

κέρξη απηφ λα πσιεζεί, νη απνζβέζεηο θαη ε νηθνλνκηθή απαμίσζε ησλ πξντφλησλ. ηα έμνδα 

δηαρείξηζεο ζπγθαηαιέγνληαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή θψησλ, αέξα θαη 

ζεξκφηεηαο γηα ηελ απνζήθε, θάζε ελνίθην θηηξίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο απνζήθεο θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπνζεζίεο, ην θφζηνο αγνξάο ζε πεξίπησζε αγνξάο ελφο θηηξίνπ θαη ηνπο θφξνπο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην θαζέλα. Σν θφζηνο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ απνηειεί 

επίζεο κέξνο ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο (π.ρ. ελνίθηα). Έλα άιιν ζεκαληηθφ θφζηνο πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο. Σέηνηνη κπνξεί λα είλαη απφ 

θζνξέο θαη δεκηέο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ε κε 
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πψιεζε απνζέκαηνο θαη παξακνλήο ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ απνζήθε. Όηαλ 

πξφθεηηαη γηα ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε αγνξάο ηφηε πξφθεηηαη γηα θφζηνο επθαηξίαο, φπνπ 

δαπαλάηαη θεθάιαην ζε ιάζνο είδε
1
.  Σέινο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη έλα θφζηνο αζθαιείαο 

ησλ εκπνξεπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο θίλδπλνη εθφζνλ ε εηαηξεία ην 

επηζπκεί. ην ίδην θφζηνο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο απνζέκαηνο αζθαιείαο ζε 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο θαη απνθπγήο ειιείςεσλ. 

Κόζηνο Διιείςεσλ 

Σν θφζηνο ειιείςεσλ πεξηιακβάλεη ηα έμνδα πνπ βηψλεη κηα επηρείξεζε φηαλ ην απφζεκά ηεο 

εμαληιεζεί. Όηαλ εμαληιεζεί έλα είδνο θαη ν πειάηεο ζέιεη λα ην αγνξάζεη αιιά ε επηρείξεζε 

αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηνπ, ηφηε δεκηνπξγείηαη έιιεηςε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

ιφγσ μαθληθήο αχμεζεο ηεο δήηεζεο, θαζπζηέξεζε παξαιαβψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ή απφ 

άιινπο απξφβιεπηνπο παξάγνληεο (π.ρ. έγηλε παξαιαβή θαη ην πιηθφ ήηαλ ειαηησκαηηθφ). Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απφ ηηο ρακέλεο πσιήζεηο, ην θφζηνο ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο πψιεζεο θαη 

ηελ απψιεηα ηνπ πειάηε ιφγσ ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπ θαη κε ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

Αλάιπζε ABC 

Γηα κηα επηρείξεζε πνπ ε απνζήθε ηεο απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο θσδηθνχο, δελ είλαη εχθνιν λα 

παξαθνινπζεί φια ηα είδε ηαπηφρξνλα κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη ηελ ίδηα πξνζνρή. Γηα απηφ ην ιφγν 

είλαη ζεκαληηθφ ηα είδε λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηελ αμία θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, θαζψο ε 

δηαρείξηζή ηνπο γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο επηρείξεζεο απαηηεί ρξφλν θαη ρξήκα. Απηή ε κέζνδνο είλαη 

ε πην θιαζηθή κνξθή ηαμηλφκεζεο θαη νλνκάδεηαη ABC analysis ή αλάιπζε Pareto. Ο Pareto
2
 ήηαλ 

ν πξψηνο πνπ παξαηήξεζε ην 1897, φηη ην 80% ησλ εζφδσλ ηεο Ηηαιία πξνέξρεηαη απφ ην 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη φηη ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ θαηέρεη ην 80% ηεο γεο. Με ηελ αλάιπζε Pareto δελ 

                                                 
1 James C. Johnson, Donald F. Wood, Paul R. Murphy, Jr. (2006) “χγρξνλα Logistics Θεσξία Καη Πξαθηηθή”, Πξψηε ειιεληθή έθδνζε, “ΔΛΛΖΝ” 

Γ. Παξίθνο & ΗΑ Δ.Δ. 
2 Πεγή: http://gravitonio.blogspot.gr/2014/11/pareto.html 
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επηθεληξψλεηαη ε επηρείξεζε ζε φιεο ηηο αηηίεο ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά κφλν ζηηο πην ζεκαληηθέο. 

Ζ ηαμηλφκεζε ABC είλαη κηα κέζνδνο δηαρείξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 

βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ κέζα απφ ηνλ ηαθηηθφ 

έιεγρν θαη παξαθνινχζεζήο ηνπο (Γηαλλάθαηλαο, 2004). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αλάιπζε ABC, ηα 

είδε ηαμηλνκνχληαη αλάινγα ην κέγεζνο ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο Α, Β 

θαη C (Rushton, Croucher & Baker, 2010): 

Καηεγνξία Α: ηελ θαηεγνξία απηή ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 80/20 (αξρή Pareto), ην 20% ησλ 

απνζεκάησλ αληηπξνζσπεχεη ην 80% ηνπ ηδίξνπ κηαο επηρείξεζεο απφ ηηο πσιήζεηο. Δπεηδή ηα είδε 

ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ κεγάιε αμία, ε παξαθνινχζεζή ηνπο είλαη ζπρλή θαη ηαθηηθή θαζψο 

απνθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα έζνδα ζε κηα επηρείξεζε. 

Καηεγνξία B: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην 30% ησλ εηδψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 15% ηεο 

αμίαο ηνπ απνζέκαηνο. Σα είδε απηά έρνπλ ρακειφηεξε αμία απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη δελ ρξήδνπλ 

ζπρλή παξαθνινχζεζε. 

Καηεγνξία C: Σν ππφινηπν 50% ησλ αληηθεηκέλσλ αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 5% ηεο αμίαο ηνπ 

απνζέκαηνο. Σα είδε απηά έρνπλ αθφκα κηθξφηεξε αμία απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη 

πεξηιακβάλεη φζα έρνπλ κεγάιε θαη ζπρλή θίλεζε. 

 

Δηθόλα 1- ABC Analysis 

[Πεγή: (https://www.involvation.nl/en/articles/same-service-lower-costs-a-practical-application-of-service-level-differentiation/)] 
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Απηά ηα πνζνζηά είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαη δηαθέξνπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία. Οη έιεγρνη πνπ 

γίλνληαη αλά θαηεγνξία είλαη δηαθνξεηηθνί γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ απνζέκαηνο. ηελ 

θαηεγνξία «Α» γίλνληαη απζηεξνί έιεγρνη ζην χςνο ηνπ απνζέκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δήηεζεο, ζηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειηψλ θαη ζηα απνζέκαηα αζθαιείαο (Βιάρνο, 

2005). Οη επηζεσξήζεηο ζηελ θαηεγνξία «B» είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο ελψ ζηελ θαηεγνξία «C» 

γίλνληαη απινχζηεξνη έιεγρνη. Σα είδε ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχλ λα παξαγγειζνχλ ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαη λα έρνπλ πςειφηεξα απνζέκαηα αζθαιείαο. 

Με ιίγα ιφγηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο απνζέκαηνο ζε είδε ρακειήο αμίαο (θαηεγνξία 

C),αθνχ δελ πξνζζέηνπλ κεγάιε αμία ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, ελψ ηα είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία, ρξήδνπλ αλαγθαίν ηαθηηθφ έιεγρν κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο ιφγσ ηεο 

πςειήο ηνπο αμίαο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ελφο απνζέκαηνο αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή 

ειιείςεσλ. Με ηελ εζηίαζε ζηα απνζέκαηα πςειφηεξεο αμίαο, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηαζέζεη 

ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο γηα λα επηηχρεη ηα βέιηηζηα επίπεδα απνζεκάησλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο 

ησλ απνζεκάησλ θαη εμαζθαιίδνληαο φηη ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη αληίζηνηρα 

ηεο δήηεζεο. 

Με ηελ αμηνιφγεζε κηαο αλάιπζεο ABC ηα πην ζεκαληηθά πξντφληα κπνξνχλ λα θηιηξαξηζηνχλ. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία Α ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ε βειηίσζε ηνπο έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (Μπεξκπέξεο, 2010). 

ηελ πξάμε φκσο, ε αμία ησλ απνζεκάησλ δελ είλαη ην κνλαδηθφ κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ελφο είδνπο. Σφζν ην πεξηζψξην θέξδνπο, φζν θαη ην αληίθηππν απφ ηηο ρακέλεο 

πσιήζεηο ιφγσ ειιείςεσο απνζέκαηνο, ζα πξέπεη επίζεο λα επεξεάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Λεηηνπξγηά Πξαγκαηηθνύ Σπζηήκαηνο 

Πξηλ δηαηππσζεί ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ κνληέισλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, πξέπεη πξψηα λα 

απνηππσζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο. Δίλαη ζεκαληηθή ε απνηχπσζε απηή γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη γηα ηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο πνπ ζα αλαιπζεί αξγφηεξα (Υνπξκνπδηάδνπ, 2007). 

 

Δηθόλα 2- Λεηηνπξγία Πξαγκαηηθνύ Σπζηήκαηνο 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ηνπ πειάηε. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο απηήο, 

κεηψλεηαη ην επίπεδν ηνπ απνζέκαηνο. Όζν ε ζηάζκε ηνπ απνζέκαηνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά, γίλεηαη 

έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο. Δάλ ην απφζεκα έρεη θηάζεη θάησ απφ ζεκείν 

αλαπαξαγγειίαο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ απνζέκαηνο, ηφηε κε βάζε ην πθηζηάκελν 

απφζεκα γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπνζεηείηαη εθ λένπ παξαγγειία ζηνλ 

πξνκεζεπηή. Ζ πνζφηεηα παξαγγειίαο ππνινγίδεηαη θάζε θνξά πνπ ηνπνζεηείηαη αθνχ εμαξηάηαη 
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απφ ηε δήηεζε θαη γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη παξαιαβή 

ηνπ πξντφληνο θαη ελζσκαηψλεηαη κε ην απφζεκα. Μφιηο γίλεη ε παξαιαβή, γίλεηαη έιεγρνο εάλ 

ππάξρνπλ εθθξεκείο παξαγγειίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Οη εθθξεκείο 

παξαγγειίεο δεκηνπξγνχληαη εάλ ην απφζεκα είλαη ζε ρακειφ επίπεδν θαη δελ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε θαη παξακέλνπλ ζε αλακνλή κέρξη ε λέα παξαγγειία εηζέιζεη ζηελ 

απνζήθε. Με ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθθξεκνηήησλ θαη ηεο εκεξήζηαο δήηεζεο, ην απφζεκα ζα 

αξρίζεη μαλά λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ε δηαδηθαζία μεθηλά απφ ηελ αξρή. 

Πξφθεηηαη ζε γεληθέο γξακκέο (Υνπξκνπδηάδνπ, 2007), γηα έλα – ζηνραζηηθφ ζχζηεκα πεξηνδηθήο 

παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν επεηδή αλαπηχζζεηαη θαη ειέγρεηαη εκεξεζίσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

σο ζχζηεκα ζπρλήο παξαθνινχζεζεο. Δίλαη έλα απιντθφ ζχζηεκα φπνπ ε δήηεζε ζπλήζσο είλαη 

αβέβαηε θαη κεηαβιεηή, ελψ ν ρξφλνο παξάδνζεο, ζπαλίσο είλαη ζηαζεξφο ιφγσ αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη πην πεξίπινθν απφ φζν θαίλεηαη. Σν απφζεκα, 

αλεμαξηήησο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνζέκαηνο, αλαπιεξψλεηαη κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε 

εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεη 

ηελ επηρείξεζε. Σα κνληέια πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, αθνξνχλ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηνπ απνζέκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλήζεη ε δήηεζε ηνπ πειάηε, κέρξη ηε 

κείσζε θαη παξακνλή ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο ζηελ απνζήθε. 
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Μνληέια Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ 

Ο Wanke, (2011), αλέθεξε φηη ην πξφβιεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξέπεη λα απνθαζηζηεί πφηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί παξαγγειία γηα αλαπιήξσζε απνζέκαηνο θαη 

πφζν πξέπεη λα είλαη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο απηήο. Μηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ απαηηεί ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ, ην νπνίν 

ζπλδέεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο απφθαζεο (πφηε θαη πφζν), ηα 

έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απφζεκα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ εθθξάδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

δήηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπζρεηηδφκελεο πιεξνθνξίεο. 

(Vrat, 2014). χκθσλα κε ηνλ Γαξδίθε (2001) ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ θφζηνπο ειιείςεσλ θαη ηνπ θφζηνπο πιενλάζκαηνο απνζέκαηνο φηαλ νη 

ζπλζήθεο είλαη αβέβαηεο. Γηα ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή ή επηινγή απνζεκαηνπνίεζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ ππάξρνπλ νη εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 χζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο 

 χζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο 

 Μηθηφ ζχζηεκα επηιεθηηθήο αλαπιήξσζεο 

 χζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

πγθεληξσηηθά, ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηα κνληέια απνζεκάησλ (Hillier, Lieberman 

2010) είλαη ηα εμήο: 

Πνιηηηθή απνζεκαηνπνίεζεο. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αθνξά ηε πνιηηηθή θάζε επηρείξεζεο 

πνπ αθνινπζεί πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πφηε ζα ηνπνζεηεζεί ε παξαγγειία θαη 

πφζν ζα είλαη ην κέγεζφο ηεο. ηελ πνιηηηθή απνζεκαηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα 

κε ηελ νπνία ειέγρεηαη ην απφζεκα. Δάλ ην απφζεκα αλαπιεξψλεηαη ακέζσο κφιηο ην επίπεδν ηνπ 

απνζέκαηνο πέζεη θάησ απφ ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο, ηφηε ηεξείηαη ην ζχζηεκα ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ελψ εάλ ην απφζεκα ειέγρεηαη ζε δηαθξηηά δηαζηήκαηα, ηεξείηαη ην ζχζηεκα 
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πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο. Ζ ιήςε απφθαζεο αλαπιήξσζεο ζηελ πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε, 

γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αθφκα θη αλ ην απφζεκα έρεη πέζεη θάησ απφ ην ζεκείν 

αλαπαξαγγειίαο πξηλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν εμέηαζεο. Δάλ ππνινγίδεηαη έλα απφζεκα αζθαιείαο 

θάησ απφ ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο, ε πνιηηηθή απηή απνζθνπεί ζην λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

ειιείςεηο. 

Νηεηεξκηληζηηθά ή ζηνραζηηθά κνληέια. Σα ζπζηήκαηα απνζεκάησλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

θαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηα πηζαλνινγηθά ή ζηνραζηηθά κνληέια (probabilistic or stochastic 

models) γηαηί ζηεξίδνληαη ζηηο πηζαλφηεηεο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη ζηα πξνζδηνξηζηηθά ή ληεηεξκηληζηηθά κνληέια (deterministic models) 

φπνπ είλαη γλσζηέο νη κεηαβιεηέο γηα ηελ αθξηβή πξφβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δμαξηεκέλε θαη αλεμάξηεηε δήηεζε. Γηα ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ κηαο επηρείξεζεο πνπ 

απαζρνιείηαη κε παξαγσγή γηα λα παξάγεη ην ηειηθφ πξντφλ, νθείιεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

ησλ εηδψλ αλάινγα αλ ε δήηεζε είλαη εμαξηεκέλε ή αλεμάξηεηε. Ζ αλεμάξηεηε δήηεζε αθνξά ην 

ηειηθφ πξντφλ πνπ πσιείηαη μερσξηζηά θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε νπνηνδήπνηε άιινπ 

πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε εμαξηεκέλε δήηεζε αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξντφληα εμαξηψληαη απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξαγσγήο. Ζ δήηεζε γηα εμαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ηε αληίζηνηρε δήηεζε ησλ ηειηθψλ απηψλ πξντφλησλ. 

Χξόλνο παξάδνζεο (lead time). Δίλαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ απνζέκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ηνπνζεηεζεί ε παξαγγειία κέρξη ηελ παξαιαβή ζηελ απνζήθε. Δάλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη 

ζηαζεξφο, ε αλαπιήξσζε κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί εχθνια, φηαλ φκσο είλαη κεηαβιεηφο, κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζνχλ εθθξεκείο παξαγγειίεο σο απνηέιεζκα ηε κε ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο. Πνιιέο 

θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο ρξφλνο πζηέξεζεο, ρξφλνο αληαπφθξηζεο, ρξφλνο ηθαλνπνίεζεο ή 

αλαπιήξσζεο. 
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Κόζηνο Παξαγγειίαο. Σν θφζηνο παξαγγειίαο πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο. Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ηνπ πξντφληνο θαη ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο παξαγγειίαο. Σν θφζηνο αγνξάο είλαη απηφ πνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ πξντφληνο, ελψ ην 

θφζηνο δηαρείξηζεο αθνξά φια ηα έμνδα πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε παξαγγειία. 

Πεξηιακβάλεη έλα ζηαζεξφ κέξνο πνπ δαπαλάηαη θάζε θνξά πνπ ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία (π.ρ. 

έθδνζε εληνιή αγνξάο, γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θιπ.) θαη έλα κεηαβιεηφ κέξνο πνπ εμαξηάηαη 

θη εθείλν απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο (π.ρ. κεηαθνξηθά, αζθάιεηα, ηπρφλ δαζκνί, θιπ.). Γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο, ηα θφζηε απηά δηαρσξίδνληαη. 

Κόζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη ην 

ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ απνζέκαηνο έσο φηνπ 

απηφ πσιεζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο απαμίσζεο. 

Κόζηνο ειιείςεσλ. Οκνίσο, αθνξά φια ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ηθαλνπνίεζεο δήηεζεο, δπζαξέζθεηαο πειαηψλ θαη θαζπζηεξεκέλσλ πσιήζεσλ. Γελ είλαη πάληα 

εχθνια ππνινγίζηκν γηαηί δελ νθείιεηαη κφλν απφ ηε θαζπζηέξεζε ηεο πψιεζεο. Δμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ πειάηε φηαλ κάζεη φηη ην πξντφλ δελ είλαη δηαζέζηκν. Δάλ δελ πεξηκέλεη 

κέρξη ηε δηάζεζή ηνπ, κπνξεί λα ςάμεη γηα λέν πξνκεζεπηή πνπ κεηαθξάδεηαη ζε θφζηνο ρακέλσλ 

πσιήζεσλ. 

Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαξηίδνπλ έλα κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κε ζηφρν λα κειεηήζεη ην αληίθηππν ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ 

απνζεκαηνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο. 
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Βαζηθό Μνληέιν Οηθνλνκηθήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο (ΟΠΠ) 

Ζ νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο είλαη ε βέιηηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ εμηζνξξνπεί ηε 

ζχγθξνπζε δαπαλψλ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ θαη ηεο πνζφηεηαο 

αλαπιήξσζεο (Rushton, Croucher & Baker, 2010). Δθθξάδεη ηε ζσζηή πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ 

ζα ηνπνζεηήζεη ε επηρείξεζε ζε πεξίπησζε νκνηφκνξθεο δήηεζεο θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ απνζέκαηνο (Γαξδίθεο, 2001). Έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ δήηεζε είλαη γλσζηή, ζηαζεξή θαη ζπλερήο 

 Γελ επηηξέπνληαη νη ειιείςεηο 

 Ο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεδεληθφο 

 Ζ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο είλαη ζηηγκηαία θαη πιήξεο 

 Ζ πνζφηεηα Q πνπ παξαγγέιλεηαη είλαη ίζε κε ην κέγηζην επίπεδν απνζέκαηνο Μ 

 Σα κνλαδηαία θφζηε αγνξάο, δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο απνζέκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξά 

Ζ εηθφλα 3 αληηθαηνπηξίδεη απηέο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ πεξηγξάθνληαο ην 

ζπλερφκελν ζχζηεκα θχθινπ παξαγγειίαο απνζεκάησλ. 

 

Δηθόλα 3- Βαζηθό Οηθνλνκηθό Μνληέιν Απνζεκάησλ 

(Πεγή: Albright, S. C., Winston, W. L. (2011) Practical Management Science. 4th edition, USA: Cengage Learning) 

Μηα πνζφηεηα παξαγγειίαο Q, ζχκθσλα κε ηνπο Rushton, Croucher & Baker, (2010), 

παξαιακβάλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Σν κέγηζην 

απφζεκα (Μ) είλαη ίζν κε ηελ πνζφηεηα Q πνπ παξαγγέιλεηαη θάζε θνξά. Όηαλ ην επίπεδν ηνπ 

απνζέκαηνο ηείλεη λα κεδεληζηεί, ε παξαγγειία παξαιακβάλεηαη νιφθιεξε άκεζα, αθξηβψο ηε 
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ζηηγκή πνπ ε δήηεζε εμαληιεί νιφθιεξν ην απφζεκα απνζέκαηνο (θαη ην επίπεδν απνζέκαηνο 

θηάλεη ζην κεδέλ), επηηξέπνληαο έηζη λα κελ ππάξρνπλ ειιείςεηο. Απηφο ν θχθινο 

επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα παξαγγειίαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην Q είλαη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ην 

θφζηνο ησλ απνζεκάησλ θάηη πνπ αληηδξά αληίζηξνθα ζε κηα αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξαγγειίαο. Καζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα κηαο παξαγγειίαο, ιηγφηεξεο παξαγγειίεο απαηηνχληαη, 

κεηψλνληαο ην θφζηνο παξαγγειίαο, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ απνζεκάησλ απμάλεηαη κε αληίζηνηρε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο. Ζ βέιηηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο αληηπξνζσπεχεη έλα 

ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζηηο δχν αληηθξνπφκελεο δαπάλεο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απνζεκάησλ κπνξεί λα νξηζηεί απφ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο 

αγνξάο, ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο θαη ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο (Δκίξεο, 

2012). Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 𝑇𝐶(𝑄) = 𝑑𝐶 +
𝑑

𝑄
𝐶𝑝 +

𝑄

2
𝐶ℎ . 

Όπνπ: 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο ηζνχηαη κε ηελ εηήζηα δήηεζε επί ην κνλαδηαίν θφζηνο αγνξάο (d x C). 

To ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο είλαη ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ (αλά έηνο), 

επί ην θφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο ( 
𝑑

𝑄
 x 𝐶𝑝). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο 

είλαη ίζν κε ην κέζν επίπεδν απνζέκαηνο επί ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο αλά κνλάδα (
𝑄

2
 x 𝐶ℎ ). Ζ 

νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο (ΟΠΠ) δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:𝑄∗ =  𝑂𝛱𝛱 =  
2𝑑𝐶𝑝

𝐶ℎ
. 
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Δηθόλα 4- Σπλνιηθό Κόζηνο Απνζεκάησλ ζην νηθνλνκηθό κνληέιν 

(Πεγή: Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T., Martin, K. (2014) Γιοικηηική Δπιζηήμη: Ποζοηικέρ Μέθοδοι για ηη Λήτη Δπισειπημαηικών Αποθάζευν) 

Σν ειάρηζην θφζηνο βξίζθεηαη ζην ζεκείν φπνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγγειίαο είλαη ίζν κε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο (Γαξδίθεο, 2001). Ζ πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ζεκείν απηφ (εηθφλα 4), είλαη θαη ε βέιηηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο (ΟΠΠ) είλαη γλσζηή, κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ην πιήζνο ησλ παξαγγειηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο (n) θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Σ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δχν παξαγγειίεο. Έηζη: 

Ο αξηζκφο παξαγγειηψλ αλά έηνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 𝑛 =
𝑑

𝛰𝛱𝛱
=  

𝑑𝐶ℎ

2𝐶𝑝
 θαη ε πεξίνδνο 

αλαπαξαγγειίαο απφ ηνλ ηχπν: 𝑇 =
1

𝑛
=  

2𝐶𝑝

𝑑𝐶ℎ
. 

Σέινο ην ειάρηζην θφζηνο απνζεκάησλ αλά κνλάδα ρξφλνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

𝑇𝐶∗ = 𝑑𝐶 +  2𝑑𝐶ℎ𝐶𝑝 . 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο αλ θαη είλαη δχζθνιν λα 

αληαπνθξηζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Με βάζε ην κνληέιν 

ηεο ΟΠΠ, παξαγγέιλνληαη ζπρλά ζε κηθξέο πνζφηεηεο ηα είδε κε πςειφ θφζηνο, ελψ ιηγφηεξν 
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ζπρλά παξαγγέιλνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ηα είδε κε ρακειφ θφζηνο. Βέβαηα ππάξρνπλ πάληα 

απξφβιεπηνη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο θαη αληίζηνηρα 

ην νηθνλνκηθφ κνληέιν φπσο πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά, θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ παξάδνζε 

θ.ά. Ζ βέιηηζηε πνιηηηθή δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρσξίο λα είλαη γλσζηέο νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. αθψο, εάλ αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή, κπνξεί λα έρεη 

κηθξέο απνθιίζεηο θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ηεο πξαγκαηηθήο 

βέιηηζηεο πνιηηηθήο (Γαξδίθεο, 2001). 

Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο 

Σo ζχζηεκα απηφ είλαη έλα ζχζηεκα παξαγγειίαο ην νπνίν κνηάδεη κε ην βαζηθφ κνληέιν 

νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο (ΟΠΠ), ε δηαθνξά φκσο έγθεηηαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο θαη 

ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο θαζψο ε αλαπιήξσζε δελ γίλεηαη ζηηγκηαία θαη έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μεηαβιεηή πεξίνδν παξαγγειίαο. Ο ρξφλνο αλάκεζα ζε δχν παξαγγειίεο δελ είλαη 

ζηαζεξφο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη, 

 ηαζεξή πνζφηεηα παξαγγειίαο. Ζ πνζφηεηα πνπ παξαγγέιλεηαη είλαη ζηαζεξή θαη 

ζπλερφκελε ελψ ε παξαγγειία ηνπνζεηείηαη φηαλ ην απφζεκα πέζεη ζε θάπνην 

πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν. 

 

Δηθόλα 5- Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο 

(Πεγή: Albright, S. C., Winston, W. L. (2011) Practical Management Science. 4th edition, USA: Cengage Learning) 
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Οη δχν βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κέζνδν απηή απαληνχλ ζηα δχν βαζηθά εξσηήκαηα, 

πνηα είλαη ε πνζφηεηα παξαγγειίαο θαη ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη ε παξαγγειία. Ζ πξψηε 

κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα Q πνπ παξαγγέιλεηαη θάζε θνξά ε νπνία είλαη ίζε κε ην 

κέγηζην επίπεδν απνζέκαηνο (Μ), ελψ ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο r 

(Rushton, Croucher & Baker, 2010). Δίλαη θαζνξηζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο κέρξη ηελ παξαιαβή ηεο (ρξφλνο παξάδνζεο), λα 

ηθαλνπνηεί ζην κέγηζην ηε δήηεζε. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 

ηεο εηθφλαο 5, δελ ζα γίλεη φηαλ ην επίπεδν ηνπ απνζέκαηνο είλαη ίζν κε κεδέλ, αιιά φηαλ θηάζεη 

ζε έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ 

απνζέκαηνο γηα ηελ αλαπιήξσζε. Σν ζεκείν αλαπαξαγγειίαο ππνινγίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ην ηξέρνλ απφζεκα λα επαξθεί λα θαιχςεη ηε δήηεζε κέρξη λα εηζέιζεη ε λέα παξαγγειία ζηελ 

απνζήθε. Δίλαη ίζν κε ηελ εκεξήζηα δήηεζε επί ην ρξφλν παξάδνζεο θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

𝑟 = 𝑚𝑑 = 𝑚
𝑄∗

𝑇
. 

Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο κε Δθθξεκείο 

Παξαγγειίεο 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπνπ επηρεηξήζεηο πξνθαινχλ ζθνπίκσο εθθξεκφηεηεο 

(Παπαδεκεηξίνπ, ρηλάο, 2004). Σν κνληέιν δηαθνξνπνηείηαη απφ ην αξρηθφ αθνχ ε πνζφηεηα Q 

πνπ παξαγγέιλεηαη θάζε θνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην επίπεδν απνζέκαηνο (Μ). 

Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη ηηο εθθξεκείο παξαγγειίεο θαη ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο δήηεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα δηάζηεκα φπνπ ην απφζεκα έρεη εμαληιεζεί θαη νη 

εθθξεκείο παξαγγειίεο εθηεινχληαη κεηά ηελ αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο. Ο πειάηεο ζα 

πεξηκέλεη κέρξη ην απφζεκα λα είλαη δηαζέζηκν μαλά (Hillier,&Liberman, 2010). Ο κέγηζηνο 

αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ είλαη ζηαζεξφο (S) θαη είλαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη εάλ αθαηξεζεί ε 

πνζφηεηα ηνπ κέγηζηνπ απνζέκαηνο Μ απφ ηελ πνζφηεηα (Q) πνπ παξαγγέιλεηαη. (S=Q-M). ηελ 
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πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη έλα επηπιένλ θφζηνο πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζηελ νηθνλνκηθή 

πνζφηεηα παξαγγειίαο θαη είλαη ην θφζηνο αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ θαη είλαη ζηαζεξφο. Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απνζεκάησλ ζα είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο αγνξάο απνζεκάησλ, 

ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ, ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο θαη ηνπ θφζηνπο 

εθθξεκψλ παξαγγειηψλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 𝑇𝐶 = 𝑑𝐶 +
𝑑

𝑄
𝐶𝑝 +

𝑄−𝑆

2

𝑡1

𝑇
𝐶ℎ +

𝑆

2

𝑡2

𝑇
𝐶𝑏 . 

 

Δηθόλα 6- Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο κε Δθθξεκείο Παξαγγειίεο 

(Πεγή: Albright, S. C., Winston, W. L. (2011) Practical Management Science. 4th edition, USA: Cengage Learning) 

Σν ζρήκα ηεο εηθφλαο 6, απεηθνλίδεη ην κνληέιν κε πξνγξακκαηηζκέλεο ειιείςεηο. Ζ πνζφηεηα Q 

ηνπνζεηείηαη φηαλ ην επίπεδν απνζέκαηνο θηάζεη ζην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο. Σν κέγηζην απφζεκα 

είλαη ε πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο πνπ ηνπνζεηείηαη κείνλ ηηο εθθξεκείο παξαγγειίεο (Q-S). Κάζε 

θχθινο παξαγγειίαο (Σ) απνηειείηαη απφ δχν κέξε θαη είλαη ίζν κε: T = t1 + t2 =
𝑄

𝑑
 . To t1 είλαη ην 

κέξνο ηνπ θχθινπ φπνπ νη παξαγγειίεο ηθαλνπνηνχληαη απφ ην δηαζέζηκν απφζεκα θαη δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε t1 =
𝑄−𝑆

𝑑
. To t2 είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ θχθινπ φπνπ εμαληιείηαη ην απφζεκα θαη 

φιεο νη παξαγγειίεο παξακέλνπλ αλεθηέιεζηεο θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 𝑡2 =
𝑆

𝑑
. 

Καη ζε απηφ ην ζεκείν δχν είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ: πφζν πξέπεη λα είλαη ην 

χςνο ηεο παξαγγειίαο (Q) πνπ ηνπνζεηείηαη θάζε θνξά θαη πφζν πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην επίπεδν 

αλεθηέιεζησλ παξαγγειηψλ. Θεσξείηαη φηη κφιηο γίλεη παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο θαη αλαπιεξσζεί 

ην απφζεκα, ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο ζηνλ ίδην δηαδνρηθφ θχθιν. 
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Ο ηχπνο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο είλαη: 𝑄∗ =  
2𝑑𝐶𝑝

𝐶ℎ
 

𝐶ℎ+𝐶𝑏

𝐶𝑏
. 

Ο κέγηζηνο επηηξεπηφο αξηζκφο ειιείςεσλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν : 𝑆∗ = 𝑄∗  
𝐶ℎ

𝐶ℎ+𝐶𝑏
 . Αληίζηνηρα 

ην βέιηηζην επίπεδν απνζέκαηνο νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 𝛭∗ = 𝑄∗ − 𝑏∗ =  
2𝑑𝐶𝑝

𝐶ℎ
 

𝐶𝑏

𝐶ℎ+𝐶𝑏
. Σν ζεκείν 

αλαπαξαγγειίαο, εμαξηάηαη απφ ηηο αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο. Έηζη ην ζεκείν πνπ ηνπνζεηείηαη ε 

παξαγγειία ζα είλαη ίζε κε ηε δήηεζε ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο κείνλ ηηο εθθξεκείο παξαγγειίεο. 

Γειαδή: 𝑟 = 𝑑𝑚 − 𝑆∗. 

Παξαηεξείηαη φηη εάλ νη αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηε δήηεζε, ην ζεκείν 

αλαπαξαγγειίαο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ. Απηφ φκσο ζα ζπλέβαηλε ζε πεξίπησζε πνπ δελ γηλφηαλ 

θακία παξαγγειία θαη έηζη ζπζζσξεχνληαλ πνιιέο εθθξεκφηεηεο. (Γαξδίθεο, 2001). 

Όηαλ κηα επηρείξεζε επηηξέπεη ηελ κε άκεζε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ψζηε κεξηθέο παξαγγειίεο 

λα παξακέλνπλ αλεθηέιεζηεο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη εθηειεί ιαλζαζκέλε πνιηηηθή ζηε δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ. Δίλαη ινγηθφ φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνζεκάησλ απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη θαη ην 

θφζηνο ειιείςεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ην κέζν απφζεκα κεηψλεηαη θαζψο κεδελίδεηαη 

κέρξη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απνδεθηφ κέρξη έλα επίπεδν λα επηηξέπνληαη νη 

αλεθηέιεζηεο παξαγγειίεο θαζψο αληηζηαζκίδνληαη ηα δχν θφζηε κεηαμχ ηνπο. Οη πειάηεο 

ζπλεζίδνπλ λα απνδέρνληαη ηελ αλακνλή θαη λα εμππεξεηνχληαη κφιηο ην απφζεκα είλαη δηαζέζηκν. 

(Hillier, Liberman 2010). Δμάιινπ, εάλ νη εθθξεκφηεηεο δεκηνπξγνχζαλ πςειφ θφζηνο ηφηε δελ ζα 

ππήξρε ιφγνο λα παξέκελαλ αλεθηέιεζηεο. (Γαξδίθεο, 2001). 

Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο κε Δθπηώζεηο 

πρλά νη πξνκεζεπηέο πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο ζηηο ηηκέο αγνξάο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο 

ηνπο λα πξνβνχλ ζε πςεινχ κεγέζνπο παξαγγειίεο. Όζν δειαδή ηνπνζεηνχλ παξαγγειίεο κε 

κεγάιεο πνζφηεηεο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε έθπησζε ζηελ ηηκή αγνξάο. Πνηα ζα είλαη 
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φκσο ε βέιηηζηε πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα παξαγγειζεί; Με κηα πξψηε καηηά, ζα ζπλέθεξε λα 

παξαγγειζεί ε πνζφηεηα κε ηελ κεγαιχηεξε έθπησζε. Απηφ φκσο δελ είλαη απαξαίηεηα ε βέιηηζηε 

ιχζε. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην πηζαλφ φθεινο πνπ κπνξεί λα επσκηζηεί ιφγσ ησλ 

εθπηψζεσλ, κε ηελ παξαγγειία κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ, έλαληη ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο 

απνζεκάησλ. Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο κηαο παξαγγειίαο, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο, 

άξα θαη αχμεζε θφζηνπο δηαηήξεζήο ηνπ, γηαηί ν ρξφλνο αλακνλήο ζηελ απνζήθε κέρξη λα πσιεζεί 

είλαη κεγαιχηεξνο. Δάλ ε έθπησζε πνπ πξνζθέξεηαη θαιχπηεη ην θφζηνο δηαηήξεζεο ηφηε ζπκθέξεη 

λα ηνπνζεηεζεί κεγάιε παξαγγειία (Γαξδίθεο, 2001). 

Ζ δηαθνξά κε ηα πξνεγνχκελα κνληέια είλαη φηη ην θφζηνο αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα 

πνπ ζα παξαγγειζεί (Βιάρνο, 2005). Κάζε θακπχιε θφζηνπο δεκηνπξγείηαη γηα θάζε ηηκή αγνξάο 

πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θαη γηα θάζε θακπχιε ππάξρεη δηαθνξεηηθφ ειάρηζην θφζηνο. Όπσο 

παξαηεξείηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ην ζεκείν εθθίλεζεο ηε ηξίηεο θακπχιεο βξίζθεηαη πην 

ςειά απφ ην ειάρηζην ζεκείν ηεο δεχηεξεο θακπχιεο. Απηφ πξάγκαηη δειψλεη φηη νη κεγαιχηεξεο 

πνζνηηθέο εθπηψζεηο δελ είλαη πάληα νη πην ζπκθέξνπζεο θαη νηθνλνκηθέο. Οη δηαθεθνκκέλεο 

γξακκέο ππνδειψλνπλ ην ζεκείν φπνπ ε θακπχιε ηνπ θφζηνπο δελ ηζρχεη. Ζ βέιηηζηε ηηκή ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο θακπχιεο κε ηελ βέιηηζηε πνζφηεηα 

παξαγγειίαο. 

 

Δηθόλα 7- Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο κε εθπηώζεηο 

(Πεγή: Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T., Martin, K. (2014) Γιοικηηική Δπιζηήμη: Ποζοηικέρ Μέθοδοι για ηη Λήτη Δπισειπημαηικών Αποθάζευν) 
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Σν κνληέιν νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο δίλεη βάζε ζηηο ηηκέο αγνξάο θαη ζηηο εθπηψζεηο 

ησλ πξνκεζεπηψλ. Σν θφζηνο αγνξάο δελ παξακέλεη ζηαζεξφ αθνχ ε ηηκή αγνξάο δηαθέξεη θαη 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. Έηζη ην κνλαδηαίν θφζηνο αγνξάο απνζέκαηνο 

είλαη ίζν κε Cj αθνχ είλαη θιηκαθνχκελν θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνζεκάησλ ππνινγίδεηαη απφ 

ηνλ ηχπν: 𝑇𝐶(𝑄𝑗 ) = 𝑑𝐶𝑗 +
𝑑

𝑄𝑗
𝐶𝑝 +

𝑄𝑗

2
𝐶ℎ . 

Ζ ηηκή Cj δειψλεη ηηο δηάθνξεο ηηκέο αλάινγα ηελ έθπησζε πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θάζε 

θνξά. Γηα θάζε ηηκή Cj αληηζηνηρεί κία θακπχιε πνπ δείρλεη ηελ πνζφηεηα θάζε παξαγγειίαο. Ζ 

νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο ππνινγίδεηαη γηα θάζε δηαζέζηκε πνζφηεηα, ζηελ ζπλέρεηα 

ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε κία ρσξηζηά θαη γίλεηαη ζχγθξηζε γηα ην πνηα πξνζθέξεη 

ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. Δάλ ε νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

αγνξάο είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν παξαγγειίαο πάλσ ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη ε έθπησζε, 

ηφηε πξνζαξκφδεηαη ζηε κηθξφηεξε δπλαηή πνζφηεηα παξαγγειίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε έθπησζε. 

Δπηιέγεηαη ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ δίλεη ην ρακειφηεξν θφζηνο (Hillier, 

Liberman 2010). 

Σύζηεκα Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο 

Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 ηαζεξή πεξίνδνο παξαγγειίαο. Ζ παξαγγειία ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηαζεξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Γίλεηαη πεξηνδηθά αλά βδνκάδα, αλά κήλα ή θαη παξαπάλσ, αλάινγα ηελ 

πνιηηηθή θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν νλνκάδεηαη θαη ζχζηεκα 

πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο απνζέκαηνο. 

 Μεηαβιεηή πνζφηεηα παξαγγειίαο. ε αληίζεζε κε ηελ κέζνδν ζηαζεξήο πνζφηεηαο 

παξαγγειίαο, ε πνζφηεηα πνπ παξαγγέιλεηαη θάζε θνξά είλαη δηαθνξεηηθή θαη εμαξηάηαη 

απφ ηε ζέζε ηνπ απνζέκαηνο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 
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ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ ηνπνζέηεζε δχν παξαγγειηψλ, γίλεηαη έιεγρνο ηεο 

ζηάζκεο ηνπ απνζέκαηνο θαη ε παξαγγειία πνπ ηνπνζεηείηαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αλαπιήξσζή ηνπ 

σο έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν (κέγηζην απφζεκα). Έηζη, δχν είλαη νη βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ 

πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο, θάζε πφηε ζα ηνπνζεηείηαη ε 

παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή, αθνχ ζα γίλεηαη πάληα κεηά ηελ πάξνδν ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο θαη πνην ζα είλαη ην κέγηζην επίπεδν απνζέκαηνο πνπ ζα θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα 

παξαγγειίαο (Rushton, Croucher & Baker, 2010). Οη παξαγγειίεο είλαη πην αξαηέο, κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ ελψ πνζνηηθέο εθπηψζεηο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ 

επθνιφηεξα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε. ην ζχζηεκα 

πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 

Δηθόλα 8- Σύζηεκα Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο 

(Πεγή: Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T., Martin, K. (2014) Γιοικηηική Δπιζηήμη: Ποζοηικέρ Μέθοδοι για ηη Λήτη Δπισειπημαηικών Αποθάζευν) 

Σν κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο (εηθφλα 8), ζα είλαη ίζν κε ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζην κέγηζην επίπεδν 

απνζέκαηνο (Μ) θαη ην χςνο ηνπ επίπεδνπ ηνπ απνζέκαηνο ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο (I). Σν 

ζχζηεκα απηφ δηεπθνιχλεη κηα επηρείξεζε φηαλ ζέιεη λα κεηψζεη ηα έμνδα κεηαθνξάο, ηνλ εηήζην 

αξηζκφ παξαγγειηψλ, ή φηαλ ηνπνζεηεί ηηο παξαγγειίεο ηεο ηε ζηηγκή πνπ ν πσιεηήο θάλεη ηνπο 
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πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ζην απφζεκά ηεο. Απηφκαηα κεηψλεηαη θαη ην θφζηνο παξαγγειίαο. Έηζη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο απνζεκάησλ ζα είλαη ίζν κε: 𝑇𝐶 = 𝑑𝐶 +
𝑑𝑇

2
𝐶ℎ +

1

𝑇
𝐶𝑝 . 

Όπνπ: 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο ηζνχηαη κε ηελ εηήζηα δήηεζε επί ην κνλαδηαίν θφζηνο αγνξάο (d x C). 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ παξαγγειηψλ αλά έηνο επί ην 

θφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο ( 
1

𝛵
𝐶𝑝 ). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο είλαη ίζν κε 

ην κέζν επίπεδν απνζέκαηνο επί ην θφζηνο δηαηήξεζεο αλά κνλάδα (
𝑑𝑇

2
𝐶ℎ ). Ζ βέιηηζηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία είλαη: 𝑇 =
1

𝑛
=  

2𝐶𝑝

𝑑𝐶ℎ
 καη ην ειάρηζην θφζηνο απνζεκάησλ 

αλά κνλάδα ρξφλνπ είλαη: 𝑇𝐶∗ = 𝑑𝐶 +  2𝑑𝐶ℎ𝐶𝑝 . 

Μηθηό Σύζηεκα Δπηιεθηηθήο Αλαπιήξσζεο 

Σν ζχζηεκα απηφ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Γαξδίθε 

(2001),πεξηιακβάλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Πεξίνδνο παξαγγειίαο. Ζ παξαγγειία ηνπνζεηείηαη φηαλ ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο θηάζεη ζε 

έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν. 

 Δπίπεδν απνζέκαηνο. Γίλεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ. 

 Πνζφηεηα απνζέκαηνο. Παξαγγέιλεηαη κηα ζηαζεξή πνζφηεηα απνζέκαηνο ζπλ ην κέξνο 

ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο πνπ έρεη ηπρφλ αλαισζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Σν ζχζηεκα απηφ κνηάδεη κε ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο θαζψο ε παξαγγειία 

πνπ ηνπνζεηείηαη γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν απνζέκαηνο θαη κέξνο ηεο παξακέλεη ζηαζεξφ, 

ελψ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ κε ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο είλαη πσο γίλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ κηθηνχ 

ζπζηήκαηνο επηιεθηηθήο αλαπιήξσζεο είλαη φηη έρεη ρακειφηεξν κέζν απφζεκα αθνχ ε παξαγγειία 



Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ κε Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο 

 

Νηθνιέηηα Αιεμαλδξάθε   37 

 

γίλεηαη κφιηο θηάζεη ζε θάπνην ρακειφ επίπεδν άξα έρεη θαη ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο 

απνζεκάησλ. 

Σύζηεκα Πξνγξακκαηηζκνύ Απαηηνύκελσλ Υιηθώλ (MRP) 

Σα ζπζηήκαηα απηά εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρν απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ θαη εμαξηεκάησλ 

φπνπ ε δηαρείξηζή ηνπο βαζίδεηαη ζην πξφγξακκα παξαγσγήο. Ζ αξρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

παξαγσγήο είλαη φηη εάλ θάπνηνο γλσξίδεη ην πξντφλ πνπ πξέπεη λα παξαρζεί, πξέπεη επίζεο λα 

γλσξίδεη αθξηβψο ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηειηθφ πξντφλ (Rushton, Croucher 

& Baker, 2010). Οη πνζφηεηεο παξαγγέιλνληαη κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ εμάξηεκα ή πξψηε χιε. Ζ ηερληθή MRP κπνξεί λα ειαηηψζεη 

νπζηαζηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηηο επελδχζεηο ζε απνζέκαηα θαη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα παξάδνζεο ηειηθψλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο (Γαξδίθεο 2001). 

Μνληέιν Οηθνλνκηθήο Πνζόηεηαο Παξάγσγεο 

ε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε, παξάγεη έλα είδνο, πέξα απφ ηα απνζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

δηαζέηεη πξνο απνζήθεπζε θαη πψιεζε, ηφηε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ αλαθέξεηαη ζην 

κνληέιν νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγσγήο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα πνζφηεηα παξηίδαο πνπ 

πξέπεη λα παξαρζεί, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κνληέισλ νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο (ΟΠΠ) θαη νηθνλνκηθήο πνζφηεηαο παξαγσγήο 

(ΟΠΠ*), είλαη φηη ην δεχηεξν κνληέιν ππνζέηεη φηη ε επηρείξεζε ζα παξάγεη ηε δηθή ηεο πνζφηεηα 

ή θάπνηα εμαξηήκαηα πξφθεηηαη λα ηεο απνζηαινχλ ελψ ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε παξαγσγή. 

Δπνκέλσο, νη παξαγγειίεο είλαη δηαζέζηκεο ή παξαιακβάλνληαη ζηαδηαθά κέρξη ηελ νινθιήξσζή 

ηεο, ελψ ην κνληέιν ππνζέηεη φηη ε πνζφηεηα παξαγγειίαο έξρεηαη πιήξεο θαη ακέζσο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο, αθνχ ηα εμαξηήκαηα παξάγνληαη απφ άιιε εηαηξεία θαη είλαη έηνηκα 

λα απνζηαινχλ (Γαξδίθεο, 2001). 
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Ζ νηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγσγήο ηζρχεη κφλν φηαλ ε δήηεζε γηα έλα πξντφλ είλαη ζηαζεξή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θάζε λέα παξαγγειία παξαδίδεηαη/ παξάγεηαη ζηαδηαθά φηαλ ε απνγξαθή 

θηάζεη ζην κεδέλ. 

 

Δηθόλα 9- Μνληέιν Οηθνλνκηθήο Πνζόηεηαο Παξαγσγήο 

(Πεγή: Baker, P., Croucher, P., Rushton, A. (2010) The Handbook of Logistics & Distribution Management. 4th edition, UK: Kogan Page) 

Καηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο t ν ξπζκφο αχμεζεο απνζεκάησλ (p) είλαη p-d ιφγσ ηεο εκεξήζηαο 

δήηεζεο (d). Έηζη ην κέγηζην χςνο απνζεκάησλ ζα ηζνχηαη κε 𝛭 = 𝑡(𝑝 − 𝑑). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο 

απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο, ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο θαη ην θφζηνο 

δηαηήξεζεο απνζεκάησλ. Σν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εξγαηηθψλ, αγνξάο 

πιηθψλ θαη ηα γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, αθφκα θαη ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο 

(κεραλεκάησλ). Σν θφζηνο πξνεηνηκαζίαο αθνξά ηελ έλαξμε παξαγσγήο κηαο παξηίδαο, είηε απηφ 

αθνξά ξχζκηζε κεραλεκάησλ, θαζαξηζκφ ρψξνπ θιπ. Δίλαη έλα ζηαζεξφ θφζηνο πνπ ρξεψλεηαη γηα 

θάζε παξαγγειία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ παξαγγέιζεθαλ. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο απνζεκάησλ ζα ηζνχηαη κε ην θφζηνο παξαγσγήο, ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο θαη ην θφζηνο 

δηαηήξεζεο απνζέκαηνο. Ο ηχπνο δηαηππψλεηαη σο εμήο: 𝑇𝐶 𝑄 = 𝑑𝐶 +
𝑑

𝑄
𝐶𝑝 +

𝑄(𝑝−𝑑)

2𝑝
𝐶ℎ . 

Ζ βέιηηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο ζα είλαη ίζε κε ηνλ ηχπν: 𝑄∗ =  
2𝑑𝐶𝑝

(1−
𝑑

𝑝
)𝐶ℎ

, ελψ ε βέιηηζηε 

ρξνληθή πεξίνδνο παξαγσγήο ζα είλαη ίζε κε ηνλ ηχπν: 𝑇∗ =
𝑄∗

𝑝
. 

Σν ειάρηζην θφζηνο απνζεκάησλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 𝑇𝐶∗ = 𝑑𝐶 +  
2𝑑𝐶ℎ𝐶𝑝 (𝑝−𝑑)

𝑝
. 
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Αβεβαηόηεηα ζηα Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ 

Ζ αλάπηπμε ησλ πξνεγνχκελσλ κνληέισλ αθνξνχζε ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ φηαλ ε δήηεζε θαη 

ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη γλσζηά θαη ζηαζεξά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 

απνζεκάησλ (ληεηεξκηληζηηθά κνληέια). Ση ζπκβαίλεη φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηφζν ε δήηεζε 

φζν θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη αβέβαηα θαη κεηαβάιινληαη ζπλερψο; Μηα απφηνκε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο, κηα θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, είλαη γεγνλφηα 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

ηπραίσλ γεγνλφησλ, ππάξρεη ην απφζεκα αζθαιείαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο 

θαη ζηελ απνθπγή ειιείςεσλ. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ε δήηεζε είλαη αβέβαηε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ είλαη 

ζηνραζηηθά θαη ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηεο πεξηνδηθήο θαη ζπλερνχο επηζεψξεζεο. Ζ δηαθνξά 

αλάκεζα ζε απηά ηα δπν ζπζηήκαηα είλαη φηη ην πξψην ζχζηεκα ειέγρεη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

ζεκεία ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο ην νπνίν γίλεηαη γλσζηφ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ ην 

δεχηεξν ζχζηεκα ειέγρεη ηε ζηάζκε ηνπ απνζέκαηνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή (Μπεξκπέξεο, 2010). 

Δπηπιένλ, ε ζπρλή επηζεψξεζε απνηξέπεη ή ειαρηζηνπνηεί ηηο ειιείςεηο, ιφγσ ηαθηηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ απνζέκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηνδηθή επηζεψξεζε. 

Οη δπν παξαθάησ εηθφλεο δείρλνπλ πψο ζρεκαηίδεηαη ην δηάγξακκα ζε έλα ζηνραζηηθφ ζχζηεκα 

ζπλερνχο επηζεψξεζεο φπνπ ε πνζφηεηα παξαγγειίαο είλαη ζηαζεξή (εηθφλα 10), θαη ζε έλα 

ζηνραζηηθφ ζχζηεκα πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο κε ζηαζεξή πεξίνδν παξαγγειίαο (εηθφλα 11), ελψ 

ηφζν ν ρξφλνο παξάδνζεο φζν θαη ε δήηεζε κεηαβάιινληαη ζπλερψο κε ηελ πηζαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο ειιείςεσλ. 
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Δηθόλα 10- Σηνραζηηθό Σύζηεκα Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο 

 

Δηθόλα 11- Σηνραζηηθό Σύζηεκα Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο 

(Πεγή: Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T., Martin, K. (2014) Γιοικηηική Δπιζηήμη: Ποζοηικέρ Μέθοδοι για ηη Λήτη Δπισειπημαηικών Αποθάζευν) 

Απόζεκα Αζθαιείαο 

Ζ θχιαμε απνζέκαηνο αζθαιείαο βνεζά ζηελ νκαιή ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα θχθιν, φζν 

φκσο ε πξφβιεςε είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο, ηφζν πην αζθαιέο απφζεκα απαηηείηαη ελψ, φηαλ ε 

δήηεζε ηνπ πξντφληνο γίλεη πην πξνβιέςηκε, ην επίπεδν ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο κπνξεί λα 

κεησζεί. Σν απφζεκα αζθαιείαο πξνζηαηεχεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ πηζαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ειιείςεηο (J. Gonzalez & D. Gonzalez, 2010). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη 

κεηαβιεηνί ρξφλνη παξάδνζεο γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ εθθξεκνηήησλ. Μεξηθέο 

θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο «λεθξφ
3
» απφζεκα. 

                                                 
3
 James C. Johnson, Donald F. Wood, Paul R. Murphy, (Jr. 2006), “χγρξνλα Logistics Θεσξία Καη Πξαθηηθή”, Πξψηε ειιεληθή έθδνζε, “ΔΛΛΖΝ” 

Γ. Παξίθνο & ΗΑ Δ.Δ. 
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Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο πνπ κηα επηρείξεζε επηιέγεη λα δηαηεξεί ζε εηνηκφηεηα κπνξεί 

λα επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Σν ππεξβνιηθφ απφζεκα αζθαιείαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πςειφ θφζηνο δηαηήξεζεο ηνπ απνζέκαηνο ιφγσ δέζκεπζεο θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, ηα 

πξντφληα πνπ απνζεθεχνληαη γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ, λα 

ιήμνπλ ή λα ζπάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο. Πνιχ κηθξφ απφζεκα 

αζθαιείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηεο πσιήζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε κε ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε εμεχξεζε ηεο ζσζηήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ππεξβνιηθνχ 

θαη ειάρηζηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο. 

 

Δηθόλα 12- Απόζεκα Αζθαιείαο 

(Πεγή: http://flylib.com/books/en/3.287.1.224/1/) 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 12, απεηθνλίδεηαη ε αβέβαηε δήηεζε θαη ηη επίδξαζε έρεη ζην 

απφζεκα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ζην κέγηζην ηνπο πειάηεο ηεο. Σν 

απφζεκα αζθαιείαο θπιάζζεηαη θάησ απφ ηε ζηάζκε αλαπαξαγγειίαο. Όηαλ ε παξαγγειία 

ηνπνζεηεζεί ζην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο r, ην απφζεκα ζπλερίδεηαη λα κεηψλεηαη θαηά ην ρξφλν 

παξάδνζεο. Παξαηεξείηαη φηη φιεο νη παξαγγειίεο ηθαλνπνηνχληαη θαη δελ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο 

θαζψο ην απφζεκα αζθαιείαο βνεζά λα θξαηά ην απφζεκα ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε 

παξαγγειία ηνπνζεηείηαη φηαλ ην απφζεκα θηάζεη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν. Ζ δήηεζε ζα 

ηθαλνπνηεζεί εγθαίξσο θαη έηζη φηαλ ε παξαγγειία ελζσκαησζεί κε ην απφζεκα, νη ειιείςεηο ζα 
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είλαη κεδεληθέο. ε έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε δήηεζε είλαη γλσζηή θαη 

ζηαζεξή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δήηεζε παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθπκάλζεηο θαη κπνξεί λα είλαη 

αβέβαηε, ελψ ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη πάληα ζηαζεξφο, θαζψο απξφβιεπηνη παξάγνληεο, 

φπσο θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή πξνβιήκαηα θαηά ηελ κεηαθνξά, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζνπλ έιιεηςε απνζέκαηνο. Οη εθθξεκείο παξαγγειίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ 

κηα απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη πηζαλφηαηα ην δηαζέζηκν απφζεκα λα αδπλαηεί λα 

ηθαλνπνηήζεη νιφθιεξε ηε δήηεζε. ηφρνο ηνπ απνζέκαηνο αζθαιείαο είλαη λα απνηξέςεη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ απνζέκαηνο. 

ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο απαηηείηαη κεγαιχηεξν απφζεκα αζθαιείαο. Ο ιφγνο 

είλαη φηη κε απηφ ην ζχζηεκα δελ ειέγρεηαη ην επίπεδν απνζέκαηνο ζε ηαθηηθή βάζε θαη κηα 

μαθληθή απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε απνζέκαηνο. Οη 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ πξνηηκνχλ λα πξνρσξνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο παξαγγειίαο ζε ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα 

θαζψο ην δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιν, είηε πξφθεηηαη γηα επνρηαθή δήηεζε, είηε 

γηαηί ε δήηεζε είλαη γλσζηή βάζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Απφ ηε κηα πιεπξά ε κέζνδνο απηή δελ 

κπνξεί εχθνια λα πξνβιέςεη μαθληθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ή πηζαλή θαζπζηέξεζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ην απφζεκα λα κεδεληζηεί θαη λα ππάξμνπλ ειιείςεηο, θάηη πνπ 

κπνξεί λα απμήζεη ην θφζηνο ειιείςεσλ απφ ηηο ρακέλεο πσιήζεηο θαη ηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε πνζφηεηα αλαπιήξσζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν κεγάιε, 

γεγνλφο πνπ ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο δήηεζεο, πξνζζέηεη επηπιένλ θφζηνο απνζεκαηνπνίεζεο 

είηε ζε έμνδα απνζήθεπζεο είηε ζε δέζκεπζε θεθαιαίνπ. 

Έλα ζηνραζηηθφ κνληέιν κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ δήηεζε θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο φηαλ απηά 

είλαη αβέβαηα βάζεη πηζαλνηήησλ. Ζ κέζνδνο Monte Carlo, κηα ηερληθή πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ηπραίσλ αξηζκψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Πξνζνκνίσζε 

Πξνζνκνίσζε είλαη έλα κνληέιν πνπ πξνζεγγίδεη θαη ελζσκαηψλεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο θαη κηκείηαη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κε ηε βνήζεηα 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Κνπηθφγινπ, 2002). Δίλαη κηα ηερληθή κνληεινπνίεζεο φηαλ ηα 

αλαιπηηθά κνληέια είλαη αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Γεσξγίνπ, Κσλζηαληάξαο & Καπάξεο, 2015). ε απηφ ην θεθάιαην, γίλεηαη παξνπζίαζε γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 

κε ηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία ηνπ Microsoft Excel. 

χκθσλα κε ηνλ Neetu (2011), πξνζνκνίσζε είλαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε 

ρξήζε ελφο κνληέινπ ην νπνίν ζα αληαπνθξηζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν εάλ ιεηηνπξγνχζε ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ έλα νξηζκέλν ζχλνιν θαηαζηάζεσλ. θνπφο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

είλαη ε εγθπξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζα απφ ην έιεγρν θαη ηε δνθηκή δηαθνξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. Αλαπηχζζεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Ζ πξνζνκνίσζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ σο 

πιαηθφξκα γηα ηελ αλαπαξαγσγή κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θαη ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ 

πξνζνκνίσζεο (Muravjovs, 2015). Θεσξεηηθά, νηηδήπνηε κπνξεί λα αλαιπζεί ζε καζεκαηηθά 

δεδνκέλα θαη εμηζψζεηο, κπνξεί λα πξνζνκνησζεί θαη ζε έλαλ ππνινγηζηή. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ πνηνη είλαη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

απφζεκα γηα λα γίλεη έιεγρνο πψο ζπκπεξηθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Δάλ ην πξφγξακκα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξαγκαηηθή δηαδηθαζία, ππάξρεη κηα θαιή πηζαλφηεηα ηα 

πξνηεηλφκελα ζελάξηα λα είλαη ζσζηά. 

Δάλ νη ζρέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην κνληέιν είλαη αξθεηά απιέο, ζχκθσλα κε ηνπο Law θαη Kelton 

(1991), κπνξεί λα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καζεκαηηθέο κέζνδνη γηα ηελ απφθηεζε 

έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ. Ωζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ είλαη πνιχ 
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πεξίπινθα θαη πξέπεη λα κειεηεζνχλ κέζα απφ κνληέια πξνζνκνίσζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

κεξηθέο κειέηεο ηφζν ε πξνζνκνίσζε φζν θαη ηα αλαιπηηθά κνληέια κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα. Ζ 

πξνζνκνίσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζε 

έλα αλαιπηηθφ κνληέιν ελψ έλα αλαιπηηθφ κνληέιν κπνξεί λα πξνηείλεη εχινγεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο ζε έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο. 

Καηεγνξίεο Μνληέισλ Πξνζνκνίσζεο 

Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα καζεκαηηθέο κεζφδνπο φπνπ ε αλάιπζε γίλεηαη κέζσ ηεο 

πξνζνκνίσζεο, νη Law θαη Kelton, (1991) δηαρσξίδνπλ ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

Σηνραζηηθό – Νηεηεξκηληζηηθό: ηνραζηηθφ είλαη ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

πηζαλφηεηεο θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ηπραία γεγνλφηα θαη ζπλεπψο γίλεηαη κφλν κηα 

εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κνληέινπ. Νηεηεξκηληζηηθφ είλαη ην κνληέιν φηαλ 

φιεο νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη γλσζηέο. 

Σηαηηθό – Γπλακηθό: Έλα ζηαηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ν ρξφλνο απιά δελ 

παίδεη θαλέλα ξφιν. Σέηνην παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο είλαη ην κνληέιν Monte Carlo. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην δπλακηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο αληηπξνζσπεχεη έλα ζχζηεκα θαζψο 

εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο π.ρ. έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο ζε έλα εξγνζηάζην. 

Σπλερέο – Γηαθξηηό: πλερέο θαιείηαη έλα κνληέιν ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ζπλερήο 

αλαζθφπεζε, νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ αιιάδνπλ ζπλερψο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, ην απφζεκα 

παξαθνινπζείηαη δηαξθψο θαη νη παξαγγειίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο γίλεηαη ζην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο πνπ έρεη νξηζηεί 

εμ αξρήο (ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο). Αληίζεηα, ζε έλα δηαθξηηφ κνληέιν, νη ηηκέο 

ησλ κεηαβιεηψλ αιιάδνπλ ζηηγκηαία ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, ην απφζεκα δελ παξαθνινπζείηαη ηφζν 
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ηαθηηθά, νη έιεγρνη είλαη πεξηνδηθνί θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζηαζεξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο). 

Ζ πξνζνκνίσζε δηαθξηηψλ γεγνλφησλ ζηελ νπζία ζα κπνξνχζε λα ιπζεί κε ππνινγηζκνχο «ζην 

ρέξη», αιιά ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλάγθε γηα ρξήζε 

ππνινγηζηή. Τπάξρνπλ δηάθνξα παθέηα πξνζνκνίσζεο κε ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν ηνπ κνληέινπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί. Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο 

κέζσ Ζ/Τ είλαη έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

απεηθνλίζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη ην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη 

πξηλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο (Vrouenraets, 2013). 

Γπλαηόηεηεο Πξνζνκνίσζεο 

Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πνπ απαηηνχλ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ παξνρή βέιηηζηεο εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο πειάηεο πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο αλαπιήξσζεο ηνπ απνζέκαηνο. Ζ ρξήζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα παξέρεη κηα εηθφλα γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο, φηαλ νη ηξέρνπζεο αλαιχζεηο δελ επαξθνχλ ή είλαη αλέθηθηεο, φπνπ ην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζεί, γηα ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη γηα ηε 

κειέηε πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ κεηαβνιέο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. 

Ο Neetu (2011) αλαθέξεη πσο έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηεξεχλεζε ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ην κέγεζνο ηνπ 

απνζέκαηνο, ηνπο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο ελφο κεραλήκαηνο, λα εθηηκήζνπλ δηάθνξνπο θαλφλεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ή λα κεηψζνπλ ην επίπεδν ζθαικάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ηπρφλ αιιαγέο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ κε βάζε ην κνληέιν, ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη αβέβαησλ απνθάζεσλ θαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 
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κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα. Όηαλ νη αιιαγέο πνπ δνθηκάδνληαη ζην κνληέιν εθαξκφδνληαη 

ζην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ. 

Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα γίλεη γηα ππάξρνληα ή πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ ζην λα 

δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο ησλ απνθάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο. 

Με βάζε ηνλ Neetu (2011), ε πξνζνκνίσζε αλαιχεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 

δήηεζεο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο πιηθψλ, ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πφξσλ γηα ηε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη ηελ ηήξεζε ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο. Σα κνληέια 

αλαπηχρζεθαλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ζηελ ηξέρνπζα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. Βνεζά ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηελ πξνβιεπφκελε θαη απξνζδφθεηε δήηεζε γηα παξαγφκελα πξντφληα. Μηα δηαδηθαζία αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ απνηειείηαη απφ ηε ξνή πιηθψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ξνήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πξψηεο χιεο, πξνκήζεηα, παξαγσγή, 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαλνκή. Οη 

πξνζνκνηψζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ θεθαιαίνπ, ηεο ζπρλφηεηαο 

θαη ηνπ χςνπο ησλ παξαγγειηψλ, ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ 

ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηινγψλ δηαρείξηζεο απνζέκαηνο. 

Με ηε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη γεληθά δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηψλ εηψλ κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη είλαη εχθνιν λα γίλνπλ δηάθνξεο 

δνθηκέο κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ειέγρνπ απνζεκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζνκνίσζεο, δελ είλαη θαζνιηθά απνδεθηή, αιιά έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθή αμηνπηζηία κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πηνζεηψληαο απηή ηελ ηερληθή πνιιέο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη ζήκεξα (Neetu, 

2011). 
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Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Μνληέισλ Πξνζνκνίσζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ε πξνζνκνίσζε έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθή εμέιημε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θαη έρεη κέρξη ζήκεξα θεξδίζεη ζεκαληηθή αμηνπηζηία. Γεγνλφο είλαη, ε ζπλερήο 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ ε νπνία έρεη εμίζνπ ζπκβάιεη ζηελ ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζνκνίσζεο ζε ζέκαηα ιήςεσο απνθάζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Παξαθάησ 

δηαηππψλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο κε βάζε ηνπο Γεσξγίνπ, Κσλζηαληάξα θαη Καπάξε (2015). 

Πιενλεθηήκαηα 

Μπνξεί λα δνθηκαζηεί ρσξίο δέζκεπζε θεθαιαίνπ θάηη πνπ θαζηζηά κηα ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη 

ελαιιαθηηθή ιχζε (π.ρ. ε ηνπνζέηεζε λέαο κεραλήο ζηελ παξαγσγή έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

απηφκαηε αχμεζε παξαγσγήο, ηελ αχμεζε απνζέκαηνο ηειηθνχ πξντφληνο, θαη αληίζηνηρα ηελ 

αχμεζε θφζηνπο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο). 

Ζ πξνζνκνίσζε ζπκπηέδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα απαηηείηαη 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα είλαη επαξθή ηα δεδνκέλα, αιιά κεηά ηε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ην ζχζηεκα δηεμάγεηαη ζηνλ ππνινγηζηή πξνζνκνησκέλν. Δίλαη έηζη 

εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιέο εθηειέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε αζθαιή ηξφπν. 

Γίλεηαη έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δμεηάδεηαη πφζν επαίζζεην 

κπνξεί λα είλαη ζε απφηνκεο αιιαγέο θαη ηη επηπηψζεηο κπνξεί λα έρνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη φιν ην ζχζηεκα γηα λα απαληεζνχλ 

εξσηήζεηο ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο (π.ρ. απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη δεκηνπξγία 

ειιείςεσλ απνζεκάησλ). 
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Μπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ζε πνιχπινθα ζπζηήκαηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ δχζθνιν ή επηζθαιέο 

λα εμεξεπλεζνχλ. Μεηαηξέπεηαη δειαδή ζε έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν εθπαίδεπζεο (π.ρ. 

πξνζνκνίσζε πηήζεο αεξνπιάλνπ θάησ απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο). 

Δπηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, επαλεμεηάδνληαο πνην 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξνζνκνίσζεο, 

θαζψο δελ παξνπζηάδεη έλα κνλαδηθφ απνηέιεζκα, αιιά κηα ηεξάζηηα θαηαλνκή απνηειεζκάησλ. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Ζ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί αξθεηά δαπαλεξή γηα ηε ζπιινγή 

ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, αγνξά ινγηζκηθνχ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

κνληέινπ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε αξγή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαζψο γηα ηελ 

αθξηβή ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη ζπλήζσο κεγάιν δηάζηεκα θαη ζπλήζσο δελ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκα. 

Ζ πξνζνκνίσζε βνεζά ζηελ κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηελ επίιπζή ηνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν δελ εληνπίδεη ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο, αιιά βνεζά ζηνλ έιεγρν ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ, ψζηε λα πεηξακαηηζηεί ε επηρείξεζε πξηλ ηελ ηειηθή απφθαζή ηεο. 

Μεξηθέο θνξέο φζν θη αλ εληππσζηαθά είλαη ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιν λα κεηαθξαζηνχλ ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο. Σα πηζαλά ζελάξηα ηεο πξνζνκνίσζεο δελ 

είλαη απφιπηα ζίγνπξν φηη ζα επηθέξνπλ ηηο ίδηεο επηπηψζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ 

πξνζνκνίσζε παξνπζηάδεη κφλν πξνζεγγίζεηο ησλ ζελαξίσλ απηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ζσζηή θαηαγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ, ή ηα δεδνκέλα είλαη ειιηπή, ππάξρεη πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνζνκνίσζεο λα είλαη αλαμηφπηζηα θαη λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 
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Δθαξκνγή Πξνζνκνίσζεο Monte Carlo ζε Υπνινγηζηηθό Φύιιν 

Ζ ρξήζε ππνινγηζηηθνχ θχιινπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο 3 

ραξαθηεξηζηηθά: α) εηζάγνληαη ηπραίνη αξηζκνί απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ, β) 

γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

κέζα απφ ηνπο ηπραίνπο αξηζκνχο θαη γ) ην ππνινγηζηηθφ θχιιν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ππνινγίδεηαη πνιιέο θνξέο γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo ζχκθσλα κε ηνπο Law & Kelton (1991), επηηξέπεη ηελ 

κνληεινπνίεζε αβέβαησλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ηπραίσλ αξηζκψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη ηπραία ραξηνγξάθεζε αξηζκψλ. Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ φπνπ εθαξκφζηεθε ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε 

αηνκηθήο βφκβαο. Ζ κέζνδνο Monte Carlo ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη αδχλαην λα 

ππνινγηζηεί ην αθξηβέο απνηέιεζκα κε ληεηεξκηληζηηθά κνληέια. 

Γηα ηε πξνζνκνίσζε ηνπ Monte Carlo, πνιιέο ηπραίεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 

πινπνηεζνχλ εχθνια γηα θάζε επαλάιεςε κηαο δηαδηθαζίαο πξνζνκνίσζεο. (Vrouenraets, 2013). 

Δπηηξέπεη λα κνληεινπνηεζνχλ θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ αβεβαηφηεηα κε βάζε ηηο θαηαλνκέο 

πηζαλνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλαιεθζνχλ ζε έλαλ ππνινγηζηή ρηιηάδεο θνξέο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξα παθέηα ινγηζκηθνχ, φπσο ην Cristal Ball θαη ην Risk. Καη ηα δχν παθέηα είλαη πξφζζεηα 

ηνπ Microsoft Excel. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη απιή ρξήζε ηνπ Excel κηαο θαη δηαζέηεη 

ηππηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δεκηνπξγία απιψλ εμηζψζεσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

απιψλ δηαδηθαζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ρξήζηκσλ (γξαθηθψλ) απνηειεζκάησλ. Ζ 

ρξήζε ηνπ Excel έρεη επίζεο ην πιενλέθηεκα φηη είλαη ζρεηηθά θζελφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πνιιέο εηαηξείεο πνπ θαζηζηά ην κνληέιν επξέσο δηαδεδνκέλν. 
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Αλάπηπμε Μνληέινπ Πξνζνκνίσζεο  

Ζ δεκηνπξγία κνληέισλ πξνζνκνίσζεο έρεη σο ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε, 

ηνλ έιεγρν θαη εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο επαλεμεηάδνληαο ηνπο αξρηθνχο 

ζηφρνπο (Ρνπκειηψηεο, 2001). Κακία πξνζνκνίσζε δελ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν κνηίβν παξφια 

απηά πξέπεη λα ιεθζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο φπσο νξίδνπλ νη D. Kelton, R. Sadowski θαη 

D. Sadowski (2001). 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, κε ηε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θαη 

έγθπξσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο λα είλαη αμηφπηζηα. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη 

θαζνξηζκέλνη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγείηαη ην κνληέιν 

θαη επηιέγεηαη έλα πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο. 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε πξνζνκνίσζε γίλεηαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα γηα λα ειεγρζεί πψο ζπκπεξηθέξεηαη ην ζχζηεκα ζε πηζαλέο αιιαγέο θαη λα εληνπηζηνχλ 

θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ιάζε πξνο ζπκκφξθσζε. 

Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο, επηιέγεηαη ην βέιηηζην ζελάξην πνπ πξνζεγγίδεη ηελ πνιηηηθή 

πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

επηινγή βέιηηζηνπ ζελαξίνπ είλαη ην πεξηβάιινλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ κνληέινπ. 

Πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο γηα ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξψηα αμηνινγήζεηο γηα ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ κνληέινπ. Ζ πξψηε αμηνιφγεζε 

επαιεζεχεη φηη ην κνληέιν θσδηθνπνηείηαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν, ελψ κε ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε 

επαιεζεχεηαη φηη ην κνληέιν έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά θαη γίλεηαη επηθχξσζε φηη 

αληαπνθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Χαξαθηεξηζηηθά Μνληέινπ Πξνζνκνίσζεο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί 

εμ αξρήο θαη επηιέγνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο θαη παξάκεηξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κπεη 

ζε εθαξκνγή ην κνληέιν, ηα νπνία ζα θαζνξίζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο. χκθσλα κε 

ηνπο Zabawa θαη Mielczarek
4
, ππάξρνπλ δχν κεηαβιεηέο, ε πνζφηεηα παξαγγειίαο θαη ην ζεκείν 

αλαπαξαγγειίαο θαη δχν αβέβαηνη παξάκεηξνη, ε δήηεζε θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο. Ο θχξηνο ζθνπφο 

ησλ δνθηκψλ πξνζνκνίσζεο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη δηάθνξεο ηηκέο ζηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο θαη 

ζην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο ψζηε λα γίλεη πξνζέγγηζε ηνπ κηθξφηεξνπ δπλαηνχ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

απνζεκάησλ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο απνζεκάησλ (Muravjovs, 2015), 

πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ είλαη: 

Εήηεζε. Ζ δήηεζε αθνξά θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο πειαηψλ θαη ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνεγνχκελσλ εκεξψλ. Απηή ε ηζηνξηθή ζπρλφηεηα ζα κεηαηξαπεί ζε θαηαλνκή 

πηζαλνηήησλ θαη αζξνηζηηθή θαηαλνκή γηα ηε κεηαβιεηή εκεξήζηα δήηεζε. 

Χξόλνο παξάδνζεο (lead time). Δίλαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ζε εκέξεο θαη ζπιιέγεηαη απφ 

παξαθνινχζεζε πξνεγνχκελσλ παξαγγειηψλ. Ζ ηζηνξηθή ζπρλφηεηα ζα κεηαηξαπεί θη απηή ζε 

θαηαλνκή πηζαλνηήησλ θαη αζξνηζηηθή θαηαλνκή γηα ηνλ κεηαβιεηφ ρξφλν παξάδνζεο. 

Έλαξμε απνγξαθήο. Δίλαη ην δηαζέζηκν απφζεκα κε ην νπνίν μεθηλά λα ηθαλνπνηείηαη ε δήηεζε. 

Σεκείν αλαπαξαγγειίαο. Σν ζεκείν πνπ έρεη νξηζηεί πφηε ζα ηνπνζεηείηαη ε λέα παξαγγειία ζηνλ 

πξνκεζεπηή. 

Πνζόηεηα παξαγγειίαο. Ζ πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

                                                 
4 Jacek Zabawa and Bożena Mielczarek, Tools Of Monte Carlo Simulation In Inventory Management Problems, Institute of Industrial Engineering 

and Management, Wrocław University of Technology, (2007) 
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Κόζηνο. Πξφθεηηαη γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο παξαγγειίαο, ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο θαη ην θφζηνο ειιείςεσλ 

πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 

Κέξδνο. Αθνξά ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Δπεηδή, ε επηρείξεζε επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην 

θφζηνο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πάληα ζην κνληέιν.. Δμαξηάηαη απφ 

ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ησλ ζπλνιηθψλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη ε επηρείξεζε. 

Γηαηύπσζε Πξνβιήκαηνο 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εκπνξία πξντφλησλ θαηά κήθνο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηε κέζνδν πινπνίεζεο πξνζνκνίσζεο σο ιχζε γηα ηα θαζήθνληα 

ειέγρνπ απνζεκάησλ. θνπφο είλαη ν έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά είδνο ηεο απνζήθεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο παξαγγειίαο θαη ηνπ ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο. Σν 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο εθαξκφδεηαη ζε έλα θαη φρη ζε φια ηα είδε ζπλνιηθά πνπ εκπνξεχεηαη κηα 

επηρείξεζε γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν, φηη ηα δεδνκέλα είλαη δηαθνξεηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα 

θάζε είδνο δεκηνπξγείηαη δηαθνξεηηθφ κνληέιν. 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα βαζηθά ζηνηρεία, δηαηππψζεθαλ νη πξφζζεηεο ππνζέζεηο πνπ 

απαξηίδνπλ ζπλνιηθά ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο: 

Θεσξείηαη φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη έλαο θαη γίλεηαη ζηνλ ίδην θάζε θνξά πνπ ηνπνζεηείηαη λέα 

παξαγγειία. Σν αξρηθφ απφζεκα ηεο εκέξαο ηθαλνπνηεί ηελ εκεξήζηα δήηεζε θαη ηπρφλ εθθξεκείο 

παξαγγειίεο πξνεγνχκελσλ εκεξψλ. Οη παξαγγειίεο ηνπνζεηνχληαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο, φπνηε 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Διέγρεηαη ην ηειηθφ απφζεκα ηεο εκέξαο θαη κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο εάλ ην απφζεκα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο, ηφηε γίλεηαη 

παξαγγειία. Οη λέεο παξαγγειίεο παξαιακβάλνληαη ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. Ζ πνζφηεηα ηεο 

παξαγγειίαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ απνζήθε, πξνζηίζεηαη ζην απφζεκα πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο λέαο 

δήηεζεο. Δάλ π.ρ. ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη ζε 5 κέξεο, ην απφζεκα ζα πξνζηεζεί ζηελ αξρή ηεο 



Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ κε Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο 

 

Νηθνιέηηα Αιεμαλδξάθε   53 

 

5
εο

 κέξαο θαη έπεηηα μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο. Δάλ ην απφζεκα δελ είλαη αξθεηφ γηα λα 

θαιχςεη ηελ εκεξήζηα δήηεζε νη παξαγγειίεο δελ αθπξψλνληαη αιιά κέλνπλ σο εθθξεκφηεηεο θαη 

πξνζηίζεληαη ζηελ δήηεζε ηεο επφκελεο κέξαο κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο. Σέινο, φηαλ 

δεκηνπξγεζνχλ ειιείςεηο, απηφκαηα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ειιείςεσλ απφ ηηο ρακέλεο πσιήζεηο, 

ελψ ην θφζηνο παξαγγειίαο ππνινγίδεηαη άπαμ, ακέζσο κφιηο ηνπνζεηεζεί ε παξαγγειία ζηνλ 

πξνκεζεπηή. 

Αθνχ ζπιιέρζεθαλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην κνληέιν κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Microsoft Office Excel. Απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλήζεη λα «ηξέρεη» ε 

πξνζνκνίσζε, νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί παίξλνπλ δηάθνξεο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Γεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο κε 250 γξακκέο, φζεο θαη νη ζπλνιηθέο εξγάζηκεο κέξεο γηα έλα ρξφλν. 

Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ αβέβαησλ παξακέηξσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν ζπλαξηήζεηο, ε ζπλάξηεζε 

«rand» σο γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ θαη ε ζπλάξηεζε «vlookup». Ζ ζπλάξηεζε «rand» 

επηζηξέθεη έλαλ ηπραίν αξηζκφ νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο, κεγαιχηεξν ή ίζν κε 0 θαη κηθξφηεξν απφ 

1. Απνδίδεηαη λένο αξηζκφο θάζε θνξά πνπ ππνινγίδεηαη ην θχιιν εξγαζίαο πιεθηξνινγψληαο 

«F9». Ζ ζπλάξηεζε «vlookup», βνεζά λα εληνπηζηνχλ δεδνκέλα ζε ηαμηλνκεκέλν ή κε 

ηαμηλνκεκέλν πίλαθα. Οη ππφινηπεο ζπλαξηήζεηο «if», «countif» θιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πίλαθα, ζα αλαιπζνχλ φιεο παξαθάησ. 

Πξνζνκνίσζε Σπζηήκαηνο Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο 

ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην 

απφζεκα αλαπιεξψλεηαη φηαλ θηάζεη ζην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο θαη ε πνζφηεηα παξαγγειίαο 

είλαη πάληα ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο θαη ηεο δήηεζεο. Γίλνληαη ηα 

παξαθάησ δεδνκέλα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα: 
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Πίλαθαο 1- Γεδνκέλα Σπζηήκαηνο Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο 

Αξρηθφ απφζεκα (θειί B2): 1000 ηεκάρηα Κφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο/ κνλάδα (θειί J3): 10 € 

εκείν αλαπαξαγγειίαο (θειί Β3): 50 ηεκάρηα Κφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο/ κνλάδα (θειί J4): 15 € 

ηαζεξή πνζφηεηα παξαγγειίαο (θειί Β4): 500 ηεκάρηα ηαζεξφ θφζηνο/ παξαγγειία (θειί J5): 100 € 

Κφζηνο αγνξάο/ κνλάδα (θειί J2): 20 € Κφζηνο ειιείςεσλ/ κνλάδα (θειί J6): 40 € 

Θα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά ηξεηο πεξηπηψζεηο α) φηαλ ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή θαη κεηαβάιιεηαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο, β) φηαλ κεηαβάιιεηαη ε δήηεζε θαη παξακέλεη ζηαζεξφο ν ρξφλνο παξάδνζεο 

θαη γ) φηαλ κεηαβάιινληαη θαη ηα δχν. 

Πεξίπησζε 1
ε 

Σηαζεξή δήηεζε θαη κεηαβιεηόο ρξόλνο παξάδνζεο
 

Θεσξείηαη φηη ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή θαη αλέξρεηαη ζηα 20 ηεκάρηα εκεξεζίσο. Ο ρξφλνο 

παξάδνζεο κηαο παξαγγειίαο είλαη κεηαβιεηφο θαη νη πηζαλέο ηηκέο είλαη 4, 5 θαη 6 εκέξεο. Οη ηηκέο 

απηέο ππνινγίδνληαη κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ο 

πίλαθαο D1:G4, δείρλεη ηε πηζαλφηεηα ν ρξφλνο παξάδνζεο ζε 4 κέξεο λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 

20%, ζε 5 κέξεο πάλσ απφ 20% θαη κηθξφηεξε απφ 70% ελψ ζε 6 κέξεο κεγαιχηεξνο απφ 70%. 

Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αζξνηζηηθή θαηαλνκή ησλ πηζαλνηήησλ (ζηήιε «cum») ηνπ πίλαθα 2: 
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Πίλαθαο 2- Πηζαλόηεηεο Χξόλνπ Παξάδνζεο 

 Ζ ζηήιε «countif» δείρλεη πφζεο θνξέο εκθαλίδνληαη νη πηζαλέο απηέο ηηκέο ζην κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο. Υξεζηκνπνηεί δειαδή ηε ζηήιε J (ε νπνία αλαιχεηαη παξαθάησ) γηα λα ππνινγίζεη 

πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ε πηζαλφηεηα ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο 4, 5 θαη 6 εκεξψλ. Έηζη ην θειί G2 

δείρλεη πφζεο θνξέο ζηε ζηήιε «ρξφλνο παξάδνζεο» εκθαλίδεη ηελ πηζαλφηεηα ν ρξφλνο εηζαγσγήο 

ηεο παξαγγειίαο λα είλαη 4 κέξεο, ην θειί G3, γηα 5 κέξεο ελψ ην θειί G4 γηα 6 κέξεο. 

 

Πίλαθαο 3- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηό Χξόλν Παξάδνζεο 

ηε ζηήιε Α δηαηππψλνληαη νη εξγάζηκεο κέξεο. ηε ζηήιε Β νξίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ δηαζέηεη ε 

απνζήθε ζηελ έλαξμε θάζε εκέξαο. Ζ πξψηε κέξα ηεο ζηήιεο Β (θειί Β8), ζπκπιεξψλεηαη, φπσο 

έρεη νξηζηεί εμ’ αξρήο ζην θειί Β3 ζηα 1000 ηεκάρηα, σο ην αξρηθφ απφζεκα πνπ ππάξρεη ζηελ 

απνζήθε κεηά ηελ απνγξαθή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ηα ππφινηπα θειηά ζα εκθαλίδεηαη ην 

ηειηθφ απφζεκα ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο θαη ηα ζηνηρεία ζα αληινχληαη απφ ηελ ζηήιε «Σειηθφ 

απφζεκα εκέξαο» (ζηήιε G). Έηζη ην θειί Β9 ζα ηζνχηαη κε ην θειί G8, ην θειί Β10 ζα ηζνχηαη κε 

ην θειί G9 θ.ν.θ. 
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Ζ ζηήιε D αληηπξνζσπεχεη ηελ εκεξήζηα δήηεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζηαζεξή, ηελ πξψηε 

κέξα ζα είλαη 20 ηεκάρηα, ελψ θάζε κέξα πνπ πεξλάεη ζα είλαη ηα 20 ηεκάρηα ζπλ ηελ πνζφηεηα ηεο 

ζηήιεο F φπνπ θαλεξψλεη ηηο ειιείςεηο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο απφζεκα γηα λα 

θαιχςεη ηελ εκεξήζηα δήηεζε. Έηζη γηα ηελ 1
ε
 κέξα (θειί D8)ε πνζφηεηα ηεο εκεξήζηαο δήηεζεο 

ζα είλαη 20 ηεκάρηα ελψ γηα ηελ 2
ε
 κέξα (θειί D9) ε πνζφηεηα ζα είλαη ίζε κε ηα 20 ηεκάρηα ζπλ 

ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ F8. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θειί F8 είλαη κεδεληθφ, δειαδή δελ ππάξρνπλ 

ειιείςεηο, ην θειί D9 ζα είλαη ίζν κε ηελ εκεξήζηα δήηεζε. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζπκπιεξψλνληαη ηα 

ππφινηπα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο. 

Ζ ζηήιε E ηζνδπλακεί κε ηελ θάιπςε ηεο εκεξήζηαο δήηεζεο. Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε ζα 

πξέπεη ην δηαζέζηκν απφζεκα, (ζην νπνίν ζπλππνινγίδεηαη ε πνζφηεηα κηαο πηζαλήο παξαιαβήο) λα 

είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ηελ εκεξήζηα δήηεζε, δηαθνξεηηθά ζα πνπιεζνχλ κφλν φζα ηεκάρηα 

είλαη δηαζέζηκα. Γηα λα απνηππσζεί απηφ ην απνηέιεζκα ζην θειί Δ8 ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε 

«ΜΗΝ» θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν MIN(D8;B8+C8). Ζ ζπλάξηεζε ΜΗΝ, θέξλεη ηελ ειάρηζηε 

ηηκή αλάκεζα ζηε ζηήιε «δήηεζε» θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηειψλ «αξρηθφ απφζεκα εκέξαο» 

θαη «παξαιαβή». 

Ζ ζηήιε F, θαλεξψλεη ηηο πηζαλέο ειιείςεηο ηεο εκέξαο φηαλ ην απφζεκα δελ είλαη επαξθέο γηα λα 

θαιχςεη ηελ εκεξήζηα δήηεζε. Τπνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηελ πνζφηεηα ηεο ζηήιεο 

«Ηθαλνπνηεκέλε δήηεζε» απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ζηήιεο «Εήηεζε». 

ηε ζηήιε G παξαθνινπζείηαη ην πξαγκαηηθφ θπζηθφ απφζεκα θαη πξνθχπηεη αθαηξψληαο ηελ 

ζηήιε «Ηθαλνπνηεκέλε δήηεζε» απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ «Αξρηθφ απφζεκα εκέξαο» θαη 

«Παξαιαβή». Ζ ζηήιε απηή θαζνξίδεη ην αξρηθφ απφζεκα ηεο επφκελεο κέξαο. 

Γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί λέα παξαγγειία, δεκηνπξγείηαη ε ζηήιε Ζ, «Θέζε 

απνζέκαηνο». Ηζνχηαη κε ην ηειηθφ απφζεκα ηεο ίδηαο εκέξαο ζπλ ηελ πνζφηεηα κηαο πηζαλήο 

παξαιαβήο. Σελ πξψηε κέξα ην θειί Ζ8 είλαη ίζν κε ην θειί G8. Ζ δεχηεξε κέξα ζα ππνινγηζηεί κε 

βάζε ηνλ ηχπν G9+IF(K8=1;$B$4;0). Ο ηχπνο νξίδεη φηη ην απφζεκα ζα είλαη ίζν κε ην ηειηθφ 
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απφζεκα εκέξαο θαη εάλ ππάξρεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα παξαιαβή, λα πξνζηεζεί ζην θειί απηφ. 

ην θειί Β4 έρεη νξηζηεί ε πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ παξαγγέιλεηαη θάζε θνξά. Ζ ζηήιε απηή 

εμππεξεηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήιεο «Σνπνζέηεζε παξαγγειίαο (Ν=1, Ο=0)», θαζψο ε 

αλαδήηεζε γηα ην πφηε πξέπεη λα γίλεη παξαγγειία ζα γίλεηαη ζε απηή ηε ζηήιε θαη φρη ζην ηειηθφ 

απφζεκα ηεο εκέξαο. Αλ γίλεη κέζσ ηεο ζηήιεο G (Σειηθφ απφζεκα εκέξαο), ηφηε κέρξη ηελ 

παξάδνζε ηνπ απνζέκαηνο, ην ζχζηεκα ζα ππνινγίδεη ζπλέρεηα φηη ην δηαζέζηκν απφζεκα είλαη 

θάησ απφ ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο θαη ζα ηνπνζεηεί μαλά παξαγγειία, θάηη πνπ απνθεχγεηαη κε 

απηή ηελ ηερληθή. 

ηελ ζηήιε Η, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε «rand» θαη ζε θάζε γξακκή πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα 

εξγάζηκε κέξα, δίλεη θαη έλα ηπραίν αξηζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νξίδνληαη νη ππνζέζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ ηπραία ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηζαρζέλησλ παξαγγειηψλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηε ζηήιε J. Γηα λα εκθαληζηνχλ νη ηπραίνη απηνί αξηζκνί, πιεθηξνινγείηαη ν ηχπνο 

«=rand()». Γίλεηαη αληηγξαθή ηεο ζπλάξηεζε απηήο ζε φιε ηε ζηήιε. 

Γηα λα ππνινγηζηεί ε ζηήιε J θαη λα βξεζεί ν ρξφλνο παξάδνζεο, γίλεηαη ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

«vlookup». Γηα ην θειί J8 νξίδεηαη ν ηχπνο VLOOKUP(I8;$E$2:$F$4;2;1). Ο ηχπνο απηφο ςάρλεη 

λα βξεη ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ Η8, ζηνλ πίλαθα $E$2:$F$4 θαη θέξλεη ηελ αμία ζηελ αληίζηνηρε 

δεηνχκελε ζηήιε «ρξφλνο παξάδνζεο». Ο ηχπνο απηφο αληηγξάθεηαη ζε φιε ηε ζηήιε θαη ζε θάζε 

θειί δεκηνπξγείηαη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο γηα θάζε κέξα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ κηα 

παξαγγειία είλαη πξαγκαηηθά ηνπνζεηεκέλε. Δάλ θακία παξαγγειία δελ έρεη ηνπνζεηεζεί, ν 

αληίζηνηρνο ρξφλνο παξάδνζεο απιψο αγλνείηαη. 

Ζ ζηήιε K, θαλεξψλεη πφηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί παξαγγειία. Οξίδεηαη κε βάζε ηε ζηήιε «Θέζε 

απνζέκαηνο» θαη ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο. Έηζη, ην θειί Κ8 ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν 

IF(H8<$B$3;1;0). Δάλ δειαδή ην ηειηθφ απφζεκα ηεο κέξαο θηάζεη θάησ απφ ην ζεκείν 

αλαπαξαγγειίαο πνπ έρεη νξηζηεί ζηα ζην θειί Β3, ζηα 50 ηεκάρηα, ηφηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
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λέα παξαγγειία πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα εκθαληζηεί ζην θειί ν αξηζκφο έλα (1), δηαθνξεηηθά 

ζα είλαη ίζν κε κεδέλ (0). 

Ζ ζηήιε «Ζκέξα άθημεο παξαγγειίαο», δείρλεη ηε κέξα πνπ ζα εηζέιζεη ην απφζεκα ζηελ απνζήθε, 

φηαλ ηνπνζεηεζεί ε λέα παξαγγειία, βαζηζκέλε ζην κεηαβιεηφ ρξφλν παξάδνζεο ηεο ζηήιεο J. Σν 

θειί L8,ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν IF(K8=0;0;J8+A8). Δάλ ε παξαγγειία γίλεη ηελ 48
ε
 κέξα, θαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο είλαη ζηηο 5 κέξεο φπσο έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ζπλάξηεζε «rand», ηφηε ε 

παξαγγειία ζα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα ηελ 53
ε
 κέξα. (πίλαθαο 4). 

 

Πίλαθαο 4- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηό Χξόλν Παξάδνζεο (2) 

Ζ ζηήιε C, απεηθνλίδεη ηελ «παξαιαβή» ηνπ απνζέκαηνο πνπ εηζάγεηαη ζηελ απνζήθε θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ ζηήιε L, ηελ «Ζκέξα άθημεο παξαγγειίαο». Οη κε κεδεληθέο αμίεο ηεο ζηήιεο 

L, δείρλνπλ πνηεο κέξεο ιακβάλεηαη ην απφζεκα. Γηα παξάδεηγκα, ην θειί L55 δείρλεη φηη ην 

απφζεκα ζα παξαιεθζεί ηελ εκέξα 53. Απηφ απνηππψλεηαη ζην θειί C60 (κε ρξφλν παξάδνζεο 5 

κέξεο) κε ηελ πνζφηεηα ησλ 500 ηεκαρίσλ, ηελ πνζφηεηα αλαπαξαγγειίαο, ηελ εκέξα 53. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θειί C60, ν ηχπνο COUNTIF(L$8:L59;A60)*$B$4. Ο ηχπνο 

απηφο κεηξάεη πφζεο θνξέο ε ηηκή ζην θειί Α60, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 53
ε
 κέξα, εκθαλίδεηαη 

απφ ην θειί L8 κέρξη ην θειί L59 (δειαδή απφ ηελ 1
ε 

εκέξα κέρξη ηελ 52
ε
). Απηφ ηζνδπλακεί κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ δνζέλησλ παξαγγειηψλ γηα ην νξηδφκελν δηάζηεκα, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηελ 

πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ έρεη νξηζηεί ζην θειί B3. Έηζη θαζνξίδεηαη ε ζπλνιηθή παξαιεθζείζα 

πνζφηεηα ηελ 53
ε
 κέξα. Οκνίσο θαη γηα ηα ππφινηπα θειηά ηεο ζηήιεο C. 

Τπνινγηζκφο θφζηνπο 
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Πίλαθαο 5- - Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηό Χξόλν Παξάδνζεο – Υπνινγηζκόο Κόζηνπο 

Σν θφζηνο ππνινγίδεηαη άκεζα είηε ηνπνζεηεζεί ε λέα παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή, είηε 

δεκηνπξγεζνχλ ειιείςεηο ιφγσ ρακεινχ απνζέκαηνο. Σν θφζηνο αγνξάο (ζηήιε Μ), ππνινγίδεηαη 

ακέζσο κφιηο γίλεη παξαγγειία (πίλαθαο 5), πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο επί ηελ 

ηηκή αγνξάο αλά κνλάδα πξντφληνο (θειί J2). Οκνίσο, ην θφζηνο παξαγγειίαο ππνινγίδεηαη ακέζσο 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο θαη απνηειείηαη απφ ηηο ζηήιεο «ηαζεξφ θφζηνο δηαρείξηζεο 

παξαγγειίαο» θαη απφ ην «Μεηαβιεηφ θφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο». Ζ ζηήιε Ν, αθνξά ην 

θφζηνο πνπ δαπαλάηαη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο παξαγγειίαο θαη είλαη πάληα ζηαζεξφ θαη ίζν 

κε 100€, φπσο έρεη νξηζηεί ζην θειί J5. Σν θειί Ν8 ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν IF(Κ8=1, 

Ο=0)]=1;$J$5;0). Ζ ζηήιε Ο, αθνξά ην θφζηνο πνπ δαπαλάηαη θαη εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

παξαγγειίαο θαη ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο επί ηνπ θφζηνπο 

δηαρείξηζεο παξαγγειίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, φπσο έρεη νξηζηεί ζην θειί J4. Σν θφζηνο 

ειιείςεσλ (ζηήιε Ρ), εθθξάδεη ην θφζηνο απφ ηηο ρακέλεο πσιήζεηο. Όηαλ ην απφζεκα είλαη 

ρακειφ θαη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε, ηφηε εθθξάδεηαη σο έιιεηςε απνζέκαηνο θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε θφζηνο. Τπνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ειιείςεσλ ηεο ζηήιεο 

F, κε ην θφζηνο ειιείςεσλ αλά κνλάδα πξντφληνο (θειί J6). 

Σν θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο ζην θειί Μ2 (πίλαθαο 1), ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπλάξηεζεο «average» γηα ηε ζηήιε Β. Ηζνχηαη κε ην κέζν επίπεδν απνζέκαηνο επί ην θφζηνο 

δηαηήξεζεο αλά κνλάδα (θειί J3). Σν εηήζην ζπλνιηθφ θφζηνο ππνινγίδεηαη ζην θειί Μ4 (πίλαθαο 
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2), αζξνίδνληαο ηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο (ζηήιεο Μ, Ν, Ο, Ρ) θαη κε ην θειί Μ2 πνπ έρεη 

νξηζηεί ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο. 

Πεξίπησζε 2
ε 

Μεηαβιεηή δήηεζε θαη ζηαζεξόο ρξόλνο παξάδνζεο
 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο παξακέλεη ζηαζεξφο θαη ην απφζεκα εηζέξρεηαη ζηελ απνζήθε ζε 5 κέξεο απφ 

ηε ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο. Ζ δήηεζε είλαη κεηαβαιιφκελε κε πηζαλέο ηηκέο 5, 15, 20 θαη 30. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν, ε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα 

θαηαλνκήο πηζαλνηήησλ (πίλαθαο D2:G5). Με ιίγα ιφγηα, ε πηζαλφηεηα ε δήηεζε λα αλέξρεηαη ζε 

5 ηεκάρηα είλαη ιηγφηεξε απφ 5%, ζε 15 κέξεο απφ 5% έσο 30%, ζε 20 ηεκάρηα απφ 30% έσο 80% 

ελψ ζε 30 ηεκάρηα απφ 80% θαη πάλσ. Ζ ζηήιε «countif» νκνίσο, δείρλεη ηε ζπρλφηεηα πνπ 

εκθαλίδνληαη νη πηζαλφηεηεο απηέο ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο (πίλαθαο 6). 

 

Πίλαθαο 6- Πηζαλόηεηεο Εήηεζεο 

Ζ δηαδηθαζία γηα ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε. Ζ κφλε δηαθνξά 

κε ην κνληέιν ηεο 1
εο

 πεξίπησζεο, είλαη φηη ε ζηήιε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο παξακέλεη ζηαζεξή 

αθνχ ν ρξφλνο είλαη γλσζηφο θαη αιιάδεη κφλν ε ζηήιε ηεο δήηεζεο, θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπλαξηήζεηο «rand» θαη «vlookup». ηνλ πίλαθα 7 απεηθνλίδεηαη ην 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο κε κεηαβιεηή δήηεζε. 
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Πίλαθαο 7- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

Πίλαθαο 8- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε - Υπνινγηζκόο Κόζηνπο 

Πεξίπησζε 3
ε 

Μεηαβιεηή δήηεζε θαη κεηαβιεηόο ρξόλνο παξάδνζεο
 

Με ηε δήηεζε θαη ην ρξφλν παξάδνζεο λα είλαη αβέβαηα, δεκηνπξγνχληαη ηπραίνη αξηζκνί ζε δχν 

μερσξηζηέο ζηήιεο, κία γηα ηε κεηαβαιιφκελε δήηεζε (ζηήιε «rand#») θαη κία γηα ην 

κεηαβαιιφκελν ρξφλν παξάδνζεο (ζηήιε «rand#2») Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, είλαη ίδηα κε ηηο πεξηπηψζεηο 1 θαη 2. 
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Πίλαθαο 9- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε & Χξόλν Παξάδνζεο 

 

Πίλαθαο 10 - Πξνζνκνίσζε Σηαζεξνύ Σπζηήκαηνο Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε & Χξόλν Παξάδνζεο - Υπνινγηζκόο 

Κόζηνπο 

Πξνζνκνίσζε Σπζηήκαηνο Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο 

ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο, ε ζηάζκε ηνπ απνζέκαηνο πέθηεη αλάινγα κε ηε 

δήηεζε αιιά ε παξαγγειία ηνπνζεηείηαη κφλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ε 

πνζφηεηα πνπ παξαγγέιλεηαη είλαη πάληα δηαθνξεηηθή. Σα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη θαη αλαιχνληαη 

παξαθάησ (πίλαθαο 11) είλαη ίδηα κε ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο κε ηε δηαθνξά 

φηη δελ ειέγρεηαη ε ζηάζκε απνζέκαηνο γηα λα ηνπνζεηεζεί ε παξαγγειία αιιά γίλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη νξίδεηαη ην κέγηζην χςνο ησλ απνζεκάησλ πνπ ηεξείηαη ζηελ 

απνζήθε. Γίλνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 



Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ κε Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο 

 

Νηθνιέηηα Αιεμαλδξάθε   63 

 

 

Πίλαθαο 11- Γεδνκέλα Σπζηήκαηνο Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο 

Αξρηθφ απφζεκα: 1000 ηεκάρηα Κφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο/ κνλάδα: 10 € 

εκείν αλαπαξαγγειίαο: Κάζε 30 κέξεο Κφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο/ κνλάδα: 15 € 

Μέγηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο: 1000 ηεκάρηα ηαζεξφ θφζηνο/ παξαγγειία: 100 € 

Κφζηνο αγνξάο/ κνλάδα: 20 € Κφζηνο ειιείςεσλ/ κνλάδα: 40 € 

Θα εμεηαζηνχλ νκνίσο νη ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ λσξίηεξα ζην ζχζηεκα ζηαζεξήο 

πνζφηεηαο παξαγγειίαο. 

Πεξίπησζε 1
ε 

Σηαζεξή δήηεζε θαη κεηαβιεηόο ρξόλνο παξάδνζεο
 

Θεσξείηαη φηη ε παξαγγειία ηίζεηαη κε ζπρλφηεηα κηα θνξά ην κήλα θαη νξίδεηαη ζηηο 30 κέξεο. Ζ 

δήηεζε παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 20 ηεκάρηα θαη κεηαβάιιεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο κε πηζαλέο ηηκέο 

4, 5 θαη 6, φπσο ζηελ 1
ε
 πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο (πίλαθαο 

D1:G4). 

Οη πεξηζζφηεξεο ζηήιεο ππνινγίδνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. ηε ζηήιε Α νξίδνληαη νη 

εξγάζηκεο κέξεο (250 κέξεο). ηε ζηήιε Β νξίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ δηαζέηεη ε απνζήθε ζηελ 

έλαξμε θάζε εκέξαο θαη ζα ηζνχηαη κε ην ηειηθφ απφζεκα ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο (ζηήιε G). 
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H ζηήιε D πνπ ηζνχηαη κε ηε ζηαζεξή δήηεζε, ζα είλαη 20 ηεκάρηα, ζπλ ηελ πνζφηεηα ηεο ζηήιεο 

F ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ειιείςεηο. 

Ζ ζηήιε E ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ ηχπν MIN(D9;B9+C9). ε πεξίπησζε αδπλακίαο 

θάιπςεο νιφθιεξεο ηεο δήηεζεο, εκθαλίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ ηθαλνπνηείηαη κε ην δηαζέζηκν 

απφζεκα. 

Ζ ζηήιε F, ηζνχηαη κε ηελ ζηήιε «Ηθαλνπνηεκέλε δήηεζε» κείνλ ηε ζηήιε «Εήηεζε» θαη 

ππνδειψλεη πηζαλέο ειιείςεηο. 

Ζ ζηήιε G ηζνχηαη κε ην «Αξρηθφ απφζεκα εκέξαο» ζπλ ηελ «Παξαιαβή» κείνλ ηελ 

«Ηθαλνπνηεκέλε δήηεζε» θαη ππνδειψλεη ην ηειηθφ πξαγκαηηθφ απφζεκα ηεο κέξαο. 

Γηα λα θαζνξηζηεί πφζε πνζφηεηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηε λέα παξαγγειία, δεκηνπξγείηαη ε 

ζηήιε Ζ, «Πνζφηεηα πξνο παξαγγειία». Γηα λα ππνινγηζηεί ην θειί Ζ9 νξίδεηαη ν ηχπνο 

IF(K9=1;$B$4-G9). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνζφηεηα πνπ ζα παξαγγειζεί είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο απνζήθεο κείνλ ην ηειηθφ απφζεκα ηεο ηξέρνπζαο κέξαο πνπ ηνπνζεηείηαη ε 

παξαγγειία. 

ηελ ζηήιε Η, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε «rand» γηα ηελ ηπραία ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ησλ εηζαρζέλησλ παξαγγειηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε ζηήιε J. 

ηε ζηήιε J, γηα ην ρξφλνο παξάδνζεο, γίλεηαη μαλά ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο «vlookup». Γηα ηελ 1
ε
 

κέξα ην θειί J9 νξίδεηαη ν ηχπνο VLOOKUP(I9;$E$2:$F$4;2;1). Οκνίσο ππνινγίδεηαη γηα ηηο 

ππφινηπεο κέξεο. 

Μηα δηαθνξά κε ην πξνεγνχκελν κνληέιν είλαη φηη δελ δεκηνπξγείηαη ε ζηήιε «Θέζε απνζέκαηνο» 

γηα λα ππνινγηζηεί πφηε ζα ηνπνζεηεζεί ε λέα παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αιιάδεη θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζηήιεο Κ, «Σνπνζέηεζε παξαγγειίαο (Ν=1, Ο=0)». Απηφ 

ζα γίλεη κε ηηο ζπλαξηήζεηο «IF» θαη «MOD». Ο ηχπνο πνπ ζα νξίδεη ην θειί Κ9 είλαη  

IF(MOD(A9;$Β$3)<>0;0;1). Ζ ζπλάξηεζε MOD απνδίδεη ην ππφινηπν ηεο δηαίξεζεο ελφο 
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αξηζκνχ. Με ηνλ ηχπν απηφ νξίδεηαη φηη φηαλ ην ππφινηπν ηεο δηαίξεζεο είλαη δηάθνξν ηνπ κεδελφο 

ηφηε δελ ηίζεηαη παξαγγειία. Έηζη ζηε ζηήιε απηή ζα νξίδεηαη ν αξηζκφο 1 γηα θάζε 30 εκέξεο πνπ 

πεξλνχλ δηαθνξεηηθά ζα παίξλεη ηελ ηηκή 0. Ζ ζηήιε απηή είλαη βνεζεηηθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζηήιεο «Παξαιαβή». 

Ζ ζηήιε L, «Ζκέξα άθημεο παξαγγειίαο», δείρλεη ηε κέξα πνπ ζα εηζέιζεη ην απφζεκα ζηελ 

απνζήθε, φηαλ ηνπνζεηεζεί ε λέα παξαγγειία θαη νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν IF(K9=0;0;J9+A9). 

 

Πίλαθαο 12- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηό Χξόλν Παξάδνζεο 

Ζ ζηήιε C, πνπ απεηθνλίδεη ηελ «παξαιαβή» ηνπ απνζέκαηνο πνπ εηζάγεηαη ζηελ απνζήθε δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ζηήιε L, ηελ «Ζκέξα άθημεο παξαγγειίαο» αιιά θαη απφ ηε ζηήιε 

«Πνζφηεηα πξνο παξαγγειία». Ζ πνζφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε απηή, είλαη θαη 

ε αληίζηνηρε πνζφηεηα παξαιαβήο. Ζ εκέξα παξαγγειίαο έρεη νξηζηεί ζηηο 30 κέξεο. Ζ παξαιαβή 

ζα γίλεη ηφζεο κέξεο αξγφηεξα φζεο νξίδεη ν «ρξφλνο παξάδνζεο» ηεο ζηήιεο J. Έηζη ν ηχπνο πνπ 

ζα θαζνξίζεη ην θειί C43 δίλεηαη απφ ηε ζρέζε IF(COUNTIF(L$9:L42;A43)=1;SUM($H$9:H42)-

SUM($C$9:C42);0). 
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Πίλαθαο 13 - Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηό Χξόλν Παξάδνζεο (2) 

Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 

Σν θφζηνο ππνινγίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Σν θφζηνο αγνξάο (ζηήιε Μ), ππνινγίδεηαη ακέζσο 

κφιηο γίλεη παξαγγειία (πίλαθαο 14), πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο ηεο ζηήιεο Ζ, 

επί ηελ ηηκή αγνξάο αλά κνλάδα πξντφληνο πνπ έρεη νξηζηεί ζην θειί J2. Σν «ηαζεξφ θφζηνο 

δηαρείξηζεο παξαγγειίαο» (ζηήιε Ν) είλαη ζηαζεξφ ζηα 100€ φπσο νξίδεηαη ζην θειί J5 θαη 

νξίδεηαη κε ηνλ ηχπν IF(K9=1;$J$5;0).Tν «Μεηαβιεηφ θφζηνο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο» (ζηήιε 

Ο), ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζηελ ζηήιε 

Ζ, επί ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο παξαγγειίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, φπσο έρεη νξηζηεί ζην θειί J4. 

Σν θφζηνο ειιείςεσλ (ζηήιε Ρ), ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ειιείςεσλ ηεο 

ζηήιεο F, κε ην θφζηνο ειιείςεσλ αλά κνλάδα πξντφληνο, πνπ έρεη νξηζηεί ζην θειί J6. Σν θφζηνο 

δηαηήξεζεο απνζέκαηνο, ηζνχηαη κε ην κέζν επίπεδν απνζέκαηνο επί ην θφζηνο δηαηήξεζεο αλά 

κνλάδα πνπ νξίδεηαη ζην θειί J3. Σν εηήζην ζπλνιηθφ θφζηνο ππνινγίδεηαη ζην θειί Μ4, 

αζξνίδνληαο ηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο (ζηήιεο Μ, Ν, Ο, Ρ) καδί κε ην θειί Μ2 πνπ είλαη 

ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο. 
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Πίλαθαο 14- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηό Χξόλν Παξάδνζεο - Υπνινγηζκόο Κόζηνπο 

Πεξίπησζε 2
ε
 Μεηαβιεηή δήηεζε θαη ζηαζεξόο ρξόλνο παξάδνζεο 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζηαζεξφο ζηηο 5 κέξεο, ελψ ε δήηεζε είλαη 

κεηαβαιιφκελε κε πηζαλέο ηηκέο 5, 15, 20 θαη 30 φπσο ζηελ 2ε πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο κε ζηαζεξή πνζφηεηα παξαγγειίαο. (πίλαθαο 6). Ζ δηαθνξά θη εδψ κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, είλαη φηη ε ζηήιε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο παξακέλεη ζηαζεξή θαη αιιάδεη 

ε ζηήιε ηεο δήηεζεο, φπνπ νη ζπλαξηήζεηο «rand» θαη «vlookup» ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο. 

 

Πίλαθαο 15- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε 

Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 

Οκνίσο ππνινγίδεηαη θαη ην θφζηνο ζηνλ πίλαθα 16: 
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Πίλαθαο 16- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε - Υπνινγηζκόο Κόζηνπο 

Πεξίπησζε 3
ε 

Μεηαβιεηή δήηεζε θαη κεηαβιεηόο ρξόλνο παξάδνζεο
 

Με ηνλ ίδην ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηπραίνη αξηζκνί γηα ηηο κεηαβαιιφκελεο ζηήιεο, κία γηα ηε 

δήηεζε θαη κία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο θαη αλαπηχζζεηαη ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο φπσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο 1 θαη 2. Παξαθάησ ζηνπο πίλαθεο 17 θαη 18 παξνπζηάδεηαη ε πξνζνκνίσζε κε 

κεηαβιεηή δήηεζε θαη ρξφλν παξάδνζεο. 

 

Πίλαθαο 17- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε & Χξόλν Παξάδνζεο 
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Πίλαθαο 18- Πξνζνκνίσζε Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο κε Μεηαβιεηή Εήηεζε & Χξόλν Παξάδνζεο - Υπνινγηζκόο 

Κόζηνπο 

Δλαιιαθηηθά Σελάξηα 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα εθηηκήζεη κηα επηρείξεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο 

θαη λα αμηνινγήζεη εάλ έρεη επηιέμεη ηε ζσζηή πνιηηηθή δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, είλαη λα 

δνθηκαζηνχλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα πάλσ ζηα ίδηα κνληέια πξνζνκνίσζεο. Σν κνληέιν, 

δηαθνξνπνηείηαη αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ θαη γίλεηαη ηειηθφο έιεγρνο. Δμεηάδνληαη 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ ζελάξην κε ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

βειηηζηνπνίεζή ηνπ. Μεηά ηελ αιιαγή ησλ ηηκψλ, ε πξνζνκνίσζε ηξέρεη μαλά, δίλνληαο λέα 

δεδνκέλα πξνο αμηνιφγεζε. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απψηεξνο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ην απφζεκα ησλ πξντφλησλ ηεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Οη αιιαγέο ζην 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο γίλνληαη αλάινγα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζέκαηνο. Αλ επηζπκνχζε 

αιιαγή ζηελ ηηκή αγνξάο γηαηί ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο είλαη αξθεηά πςειφ, ηφηε ε επηρείξεζε ζα 

πξνρσξνχζε ζε αλεχξεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ, πηζαλφηαηα ζα έθαλε έξεπλα αγνξάο θαη ζα 

αλαδεηνχζε πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη λέεο ρακειφηεξεο ηηκέο. Με ηελ ίδηα ινγηθή 

ζα ιεηηνπξγνχζε εάλ ήζειε λα κεηψζεη ην ρξφλν παξάδνζεο, επηιέγνληαο ερέκπζνπο πξνκεζεπηέο 

πνπ ζα εθηεινχλ ηηο παξαγγειίεο ζε κηθξφηεξν ρξφλν. Σν θφζηνο ειιείςεσλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο 

απνζέκαηνο θαη ην θφζηνο παξαγγειίαο (εθηφο απφ ην θφζηνο πνπ δαπαλάηαη θάζε θνξά φηαλ 

ηνπνζεηείηαη παξαγγειία θαη είλαη ζηαζεξφ) εμαξηψληαη θαζαξά απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο 
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θαη ην ρξφλν πνπ ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία. Έηζη ινηπφλ, νη ηηκέο πνπ εμεηάδνληαη παξαθάησ, ζην 

ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο είλαη ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο θαη ε πνζφηεηα πνπ 

παξαγγέιλεηαη θάζε θνξά ελψ ζην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο, εμεηάδνληαη ν ρξφλνο 

πνπ ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία θαη ην κέγηζην επηηξεπηφ απφζεκα πνπ κπαίλεη ζηελ απνζήθε. 

Απηέο νη κεηαβιεηέο θαζνξίδνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

βαζηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο δεκηνπξγεζεί, κπνξνχλ λα απαληεζνχλ βαζηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξνβιεκαηίδεη θάζε επηρείξεζε: πψο κηα αιιαγή κπνξεί λα επεξεάζεη ην θφζηνο. θαη ηη 

αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ γηα θάζε 

ζχζηεκα μερσξηζηά. Σα ζελάξηα πνπ αλαιχνληαη αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν 

παξάκεηξνη, δήηεζε θαη ρξφλνο παξάδνζεο είλαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελα (πεξίπησζε 3
ε
). 

Σύζηεκα ζηαζεξήο πνζόηεηαο παξαγγειίαο 

Σελάξην 1 – Αιιαγή ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο 

Γεκηνπξγείηαη ζην Excel έλαο πίλαθαο δεδνκέλσλ φπνπ θαλεξψλεη πψο δηακνξθψλεηαη ην θφζηνο 

αλάινγα ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο ή/ θαη ην κέγεζνο παξαγγειίαο. Αξρηθά, εηζάγεηαη κηα 

αθνινπζία δνθηκαζηηθψλ ηηκψλ ηνπ ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο ζηε ζηήιε Α θαη ζηε ζπλέρεηα 

εηζάγεηαη έλαο ζχλδεζκνο φπνπ θαλεξψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ θαη 

απνηππψλεηαη ζην θειί Β2. Δπηιέγεηαη φινο ν πίλαθαο Α2:Β12 θαη ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ (εηθφλα 

13) εηζάγεηαη ην θειί εηζαγσγήο ζηήιεο ηνπ ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο (θειί Β3) θαη εκθαλίδνληαη 

ηα δεδνκέλα ηεο εηθφλαο 14. 

 

Δηθόλα 13- Παξάζπξν Γηαιόγνπ γηα Μνλνδηάζηαην Πίλαθα Γεδνκέλσλ 
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Δηθόλα 14- Κόζηνο αλά Σεκείν Αλαπαξαγγειίαο 

Ζ ζηήιε Β παξνπζηάδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κε βάζε ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο. Παξαηεξείηαη 

πσο αλ ε επηρείξεζε πεξηκέλεη λα θηάζεη ην απφζεκα ζηα 25 ηεκάρηα ην θφζηνο είλαη αξθεηά πςειφ 

αθνχ ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ειιείςεηο κέρξη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ απνζέκαηνο. Δπίζεο κηα 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαηεξείηαη εάλ ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηεζεί ε παξαγγειία ην απφζεκα 

βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα, γηαηί απμάλεηαη ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο. Όπσο θαίλεηαη 

θαη ζην δηάγξακκα ην θφζηνο ειαρηζηνπνηείηαη ζην ζεκείν πνπ ε παξαγγειία ηνπνζεηείηαη φηαλ ην 

χςνο ηνπ απνζέκαηνο πέζεη ζηα 75 ηεκάρηα. 

Σελάξην 2 – Αιιαγή πνζόηεηαο παξαγγειίαο 

Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηηκψλ ζηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη λένο πίλαθαο θαη εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα Κ2:L12 θαη ην δηάγξακκα 

ηεο εηθφλαο 15. 
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Δηθόλα 15- Κόζηνο αλά Πνζόηεηα Παξαγγειίαο 

Ζ ζηήιε Κ δείρλεη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο, ελψ ε ζηήιε L δείρλεη ην αληίζηνηρν θφζηνο 

αλάινγα ην κέγεζφο ηεο. χκθσλα κε ην δηάγξακκα, ην θφζηνο ειαρηζηνπνηείηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν φηαλ ε πνζφηεηα παξαγγειίαο είλαη ζηα 350 ηεκάρηα, ελψ φζν απμάλεηαη ε πνζφηεηα 

ηεο παξαγγειίαο, ην θφζηνο αλεβαίλεη εμαηηίαο ηεο δηαηήξεζεο κεγάινπ απνζέκαηνο ζηελ απνζήθε.  

πγθξίλνληαο ηα ζελάξηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζπκθέξεη ηελ 

επηρείξεζε λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο γηαηί πξνθαλψο ην θφζηνο δηαηήξεζεο είλαη 

αξθεηά πην πςειφ ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο παξαγγειίαο (αθνχ νη παξαγγειίεο κέζα ζην έηνο 

απηφκαηα ζα απμεζνχλ) θαη ην θφζηνο ειιείςεσλ (αθνχ κεγαιψλεη ε πηζαλφηεηα λα απμεζνχλ νη 

εθθξεκφηεηεο). 

Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ αιιάμνπλ νη ηηκέο θαη ησλ δχν παξακέηξσλ; 

Σελάξην 3 – Αιιαγή ζεκείνπ αλαπαξαγγειίαο & πνζόηεηαο παξαγγειίαο 

Γηα λα γίλεη αλάιπζε ησλ ηηκψλ, δεκηνπξγείηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα 

δεδνκέλσλ κε θειί εηζαγσγήο γξακκήο ηελ πνζφηεηα παξαγγειίαο θαη θειί εηζαγσγήο ζηήιεο ην 

ζεκείν αλαπαξαγγειίαο: 



Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ κε Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο 

 

Νηθνιέηηα Αιεμαλδξάθε   73 

 

 

Πίλαθαο 19- Υπνινγηζκόο Κόζηνπο αλά Σεκείνπ Αλαπαξαγγειίαο & Πνζόηεηα Παξαγγειίαο 

Ζ ζηήιε Α αθνξά ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο ελψ ε γξακκή 18 αθνξά ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο. 

χκθσλα κε ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα, φζν απμάλεηαη ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο, ζηαδηαθά 

απμάλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Όηαλ απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο αλεβαίλεη ην 

θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο θαη ην θφζηνο παξαγγειίαο, ελψ ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο είλαη 

ζρεηηθά πνιχ ρακειφ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ην θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν εάλ απμεζνχλ 

ηαπηφρξνλα ε παξαγγειζείζα πνζφηεηα θαη ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

απηφκαηα απμάλεηαη ην θφζηνο δηαηήξεζεο απνζέκαηνο ζε αληίζεζε κε ην θφζηνο ειιείςεσλ πνπ 

ηείλεη λα κεδεληζηεί. ηα ζεκεία πνπ ην θφζηνο θαίλεηαη λα κηθξαίλεη είλαη ζην θειί C23, φπνπ ην 

ζεκείν αλαπαξαγγειίαο είλαη ζηα 125 ηεκάρηα θαη ε πνζφηεηα παξαγγειίαο ζηα 400 ηεκάρηα. 

Υακειφ θαίλεηαη επίζεο λα δηαηεξείηαη ην θφζηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαγγέιλεηαη κεγάιε 

πνζφηεηα αιιά κε ρακειφ ζεκείν αλαπαξαγγειίαο (θειί Κ21). Δδψ ε απφθαζε ζα θξηζεί απφ ηελ 

πνιηηηθή πνπ ζθνπεχεη λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία. Θα θξίλεη εάλ ζα πξνηηκήζεη λα δηαηεξήζεη 

κεγάιν απφζεκα γηα λα ηθαλνπνηεί άκεζα ηνπο πειάηεο ηεο ξηζθάξνληαο φκσο λα δεκηνπξγεζνχλ 

ειιείςεηο αθνχ ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο είλαη αξθεηά ρακειφ ή ζα ειέγρεη λσξίηεξα ηε ζηάζκε 

ηνπ απνζέκαηνο θαη ζα αλαπιεξψλεη ην απφζεκα κε κηθξφηεξε πνζφηεηα απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ 

παξαγγειηψλ κέζα ζην έηνο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζίγνπξα αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε 

είλαη ερέκπζε θαη είλαη ζίγνπξε φηη δελ ζα ράζεη εχθνια ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο. Σν 

ρακειφηεξν θφζηνο παξφια απηά επηηπγράλεηαη εάλ ε ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο γίλεηαη φηαλ ην 
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απφζεκα είλαη θαηά 75 ηεκάρηα κεγαιχηεξν απφ φηη θαζνξίζηεθε ζηελ αξρή θαη κεησζεί ε 

παξαγγειίαο θαηά 100 ηεκάρηα. 

Δλ θαηαθιείδη, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ην αξρηθφ ζελάξην 

ηεο πξνζνκνίσζεο, ην επηθξαηέζηεξν γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, είλαη λα κεηψζεη κφλν ηελ 

πνζφηεηα παξαγγειίαο θαηά 150 ηεκάρηα. 

Σύζηεκα ζηαζεξήο πεξηόδνπ παξαγγειίαο 

Σελάξην 1 – Αιιαγή πεξηόδνπ παξαγγειίαο 

Αθνχ είλαη έηνηκν ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαη ζην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο, 

κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαβάιινληαο ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο ηεο 

παξαγγειίαο. Γεκηνπξγείηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ηεο εηθφλαο 16 φπνπ ε ζηήιε Α δειψλεη ηελ 

πεξίνδν παξαγγειίαο θαη ε ζηήιε Β ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά πεξίπησζε: 

 

Δηθόλα 16- Κόζηνο αλά Πεξίνδν Παξαγγειίαο 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο εηθφλαο 16 παξαηεξείηαη φηη ην θφζηνο κεηψλεηαη 

φηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζε δχν παξαγγειίεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αξρηθή εθηίκεζε 

ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ην θφζηνο είλαη ειάρηζην φηαλ ε παξαγγειία ηνπνζεηείηαη αλά 100 
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κέξεο (θειί Β12). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, ην θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν φηαλ ε 

παξαγγειία ηνπνζεηείηαη αλά 50 κε 60 κέξεο, γηαηί πξνθαλψο ην θφζηνο παξαγγειίαο είλαη αξθεηά 

πςειφ. Σν θφζηνο κεηψλεηαη φηαλ απμάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία 

(αλά 100 κέξεο), θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ειιείςεσλ δελ είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθή ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαηήξεζε πςεινχ απνζέκαηνο. 

Σελάξην 2 – Αιιαγή κέγηζηεο πνζόηεηαο απνζέκαηνο 

ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο φηαλ ηνπνζεηείηαη ε παξαγγειία, ην κέγεζνο ηεο 

παξαγγειίαο είλαη πάληα δηαθνξεηηθφ θαη εμαξηάηαη απφ ην κέγηζην επηηξεπηφ απφζεκα. Δάλ 

απνθαζίζεη ε επηρείξεζε λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ απνζέκαηνο, αιιάδεη απηφκαηα θαη ην θφζηνο. 

Πην αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

Δηθόλα 17- Κόζηνο αλά Μέγηζην Δπηηξεπηό Απόζεκα 

Ζ ζηήιε Κ αλαθέξεηαη ζην κέγηζην επηηξεπηφ απφζεκα κε ηε ζηήιε L λα δείρλεη ην αληίζηνηρν 

θφζηνο αλά πεξίπησζε. Παξαηεξείηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη κηθξφηεξν φζν ιηγφηεξν 

απφζεκα κέλεη ζηελ απνζήθε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο ησλ ειιείςεσλ δελ είλαη ζεκαληηθφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ απνζέκαηνο. ίγνπξα φκσο απηφ δελ αξθεί γηα κηα επηρείξεζε πνπ 

δελ επηζπκεί λα θξαηά εθθξεκφηεηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ επφκελε παξαγγειία. 
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Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη ζπλδπαζκφο αιιαγήο ηηκψλ θαη ζηνλ ρξφλν παξαγγειίαο θαη ζην κέγηζην 

απφζεκα. 

Σελάξην 3 – Αιιαγή πεξηόδνπ παξαγγειίαο & κέγηζηεο πνζόηεηαο παξαγγειίαο 

ρεκαηίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηα δεδνκέλα ηεο ζηήιεο Α λα δείρλνπλ ηελ πεξίνδν 

παξαγγειίαο θαη ηα δεδνκέλα ηεο γξακκήο 17 λα δείρλνπλ ην κέγηζην επηηξεπηφ απφζεκα: 

 

Πίλαθαο 20- Υπνινγηζκόο Κόζηνπο αλά Πεξίνδν παξαγγειίαο & Μέγηζην Δπηηξεπηό Απόζεκα 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ην θφζηνο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε αθφκα πην ρακειά επίπεδα κε 

κέγηζην απφζεκα ησλ 800 ηεκαρίσλ θαη κε πεξίνδν παξαγγειίαο θάζε 90 εκέξεο (θειί Η26). Δμίζνπ 

ρακειφ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην θφζηνο κε κέγηζην απφζεκα 300 ηεκάρηα θαη πεξίνδν παξαγγειίαο 

ηηο 20 κέξεο (θειί D19), ή κε κέγηζην απφζεκα 600 ηεκάρηα θαη πεξίνδν παξαγγειίαο ηηο 70 κέξεο 

(θειί G24). Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ζέκα απφθαζεο ηεο επηρείξεζεο εάλ ζα πξνηηκήζεη λα 

θξαηήζεη κεγαιχηεξν απφζεκα ψζηε λα απνθεχγεη πηζαλέο ειιείςεηο θαη λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ηε 

δήηεζε. Σν θφζηνο φκσο ηείλεη λα απμεζεί εάλ ππάξρεη κηθξφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο παξαγγειίεο 

(θειί Κ18), θάηη πνπ είλαη πνιχ ινγηθφ γηαηί φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ κέζα ζην 

έηνο, απμάλεηαη αληίζηνηρα θαη ην θφζηνο παξαγγειίαο. ε γεληθέο γξακκέο ε δηαηήξεζε ηνπ 

ρακεινχ απνζέκαηνο θξαηά ην θφζηνο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. πγθξίλνληαο ην αξρηθφ κε ηα 

ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ε βέιηηζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, επηηπγράλεηαη ζην 3
ν
, φπνπ ην θφζηνο 

ζα κεησζεί, φηαλ απμεζεί ε πεξίνδνο παξαγγειίαο θαηά 60 κέξεο, δειαδή ε παξαγγειία ζα 
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ηνπνζεηείηαη αλά 3 κήλεο θαη φρη θάζε κήλα, κε κέγηζην επηηξεπηφ απφζεκα ζηελ απνζήθε θαηά 

200 ηεκάρηα ιηγφηεξα. 
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Σρόιηα – Σπκπεξάζκαηα  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έγηλε κηα εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλάινγα ηελ πνιηηηθή 

απνζεκαηνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε θαη έιεγρνο θαη αλάιπζε ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ. Ζ κειέηε έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηα νπνία ζεσξνχληαη 

αμηφπηζηα εξγαιεία. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιέςνπλ θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέιινλ 

ελψ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ πξνθπιάζζνληαο ηελ επηρείξεζε απφ 

δπζάξεζηεο εθπιήμεηο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία δεηθηψλ απφδνζεο KPIs, αθνχ απεηθνλίδνπλ ηελ επίδνζε κηαο 

κεηαβιεηήο θαη κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σα κνληέια 

πξνζνκνίσζεο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπ αιιά θαη ζηε βνήζεηα ιήςεσο απνθάζεσλ. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμεχξεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ κε 

ζηφρν ηε κείσζε θφζηνπο αγνξάο, ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθνξάο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγγειίαο θιπ. Σν ηκήκα 

παξαγσγήο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πιήξε θαη αθξηβή ελεκέξσζε δηάζεζεο ηειηθνχ πξντφληνο 

ελψ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ θαη ην ηκήκα πσιήζεσλ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα πην αθξηβή 

ππνινγηζκφ θφζηνπο ειιείςεσλ απφ ρακέλεο πσιήζεηο θαη δπζαξέζθεηαο πειαηψλ. Όιεο απηέο νη 

ελέξγεηεο είλαη κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Όζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο «ηξέμεη» ε πξνζνκνίσζε κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ιάζνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πιεζηάδνπλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπεηδή φκσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη είλαη κφλν θαηά πξνζέγγηζε θαη ηα κνληέια βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ, 

ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλνπλ έιεγρνη εγθπξφηεηαο ησλ κνληέισλ απηψλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ηα 

δεδνκέλα ηεο πξνζνκνίσζεο ππνζηεξίδνπλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επηρείξεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε κεηαβιεηφηεηα (ή δηαζπνξά) ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ. Ζ δηαζπνξά δειψλεη πφζν καθξηά απέρνπλ νη ηηκέο ηνπ κνληέινπ απφ ηελ αλακελφκελε 
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ηηκή θαη θαη’ επέθηαζε απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν (Κνπτθφγινπ, 2002). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλακελφκελεο ηηκήο πξέπεη λα «ηξέμεη» πνιιέο θνξέο ε πξνζνκνίσζε γηα θάζε κνληέιν ρσξηζηά 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα εχξνο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ σο δείγκα, γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκεηηθνχ 

κέζνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. Οη δείθηεο απηνί ζεσξνχληαη δείθηεο αμηνπηζηίαο θαζψο 

εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κνληέια πάλσ ζηα νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο. Ο 

αξηζκεηηθφο κέζνο (ή κέζε ηηκή), νξίδεη ην θεληξηθφ ζεκείν ζην νπνίν ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη 

ηα δεδνκέλα θαη ε ηππηθή απφθιηζε κεηξά ηε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν
5
. 

Όζν πην ρακειή είλαη ε ηππηθή απφθιηζε, ηφζν πην θνληά ηα δεδνκέλα ηείλνπλ λα είλαη θνληά ζηελ 

κέζε ηηκή απηή. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ηνπ 

δείγκαηνο κε ην πιήζνο ησλ ηηκψλ απηψλ θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 𝑥 =
 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, ελψ ε ηππηθή 

απφθιηζε νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 𝜎 =  
 (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
. ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα ππνινγηζηεί έλα 

επηζπκεηφ δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ην νπνίν ζα αληαλαθιά ηελ αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο απηήο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ (σηεξφπνπινο, 2012), ππάξρεη 95% πηζαλφηεηα ν πξαγκαηηθφο κέζνο 

φξνο ηνπ δείγκαηνο λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ±1,96. Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

𝑥 ± 1.96
𝜎

 𝑛
. . 

Γηα ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο, επαλαιακβάλεηαη ε πξνζνκνίσζε 100 θνξέο θαη αληηγξάθνληαη νη 

ηηκέο ζε λέν θχιιν εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα κέηξα απφθιηζεο γηα θάζε κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο ρσξηζηά, γηα ηελ 3
ε
 πεξίπησζε, φπνπ ε δήηεζε θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο 

κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

  

                                                 
5,  Γξ. Γεκήηξεο σηεξφπνπινο (2012) εκεηψζεηο ηαηηζηηθή Η, Μέηξα Γηαζπνξάο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 
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Σηαζεξή πνζόηεηα παξαγγειίαο 

 

Δηθόλα 18- Σπγθεληξσηηθά Σηνηρεία Σπζηήκαηνο Σηαζεξήο Πνζόηεηαο Παξαγγειίαο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο, ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ θφζηνπο αλέξρεηαη ζηηο 146.410 

€ θαη ε κέγηζηε ζηηο 169.351 €. Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 18 παξνπζηάδεη ηε ζπρλφηεηα πνπ 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξείηαη φηη ην εχξνο ησλ ηηκψλ απηψλ δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή παξάκεηξνο απφθιηζεο θαζψο εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο δπν αθξαίεο ηηκέο ηνπ 

δείγκαηνο, θαζψο ε δηαθνξά ηνπο είλαη αξθεηά κεγάιε (22.941 €). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν ην δείγκα 

κεγαιψλεη, ηφζν ην εχξνο ησλ ηηκψλ ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη
6
. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία 

ε εχξεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ θφζηνπο φπνπ θαλεξψλεη ην ζεκείν πνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. Με ηε κέζε ηηκή ζηηο 

152.599,25 € θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ζηηο 5.511,19 € κπνξεί λα βξεζεί ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

κέζα ζην νπνίν εθηηκάηαη φηη εκπεξηέρεηαη ε κέζε ηηκή. Βξίζθνληαο απφ ηνλ ηχπν ην θαηψηαην θαη 

                                                 
6 Πεγή: http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/CivilEngineer/descriptive.pdf 

http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/CivilEngineer/descriptive.pdf
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αλψηαην φξην ηεο κέζεο ηηκήο, ππάξρεη 95% πηζαλφηεηα, ε κέζε ηηκή θαη αληίζηνηρα ην 

αλακελφκελν θφζηνο, λα θπκαλζεί απφ 151.519,08 € έσο 153.679,42 €. 

Σηαζεξή πεξίνδνο παξαγγειίαο 

 

Δηθόλα 19- Σπγθεληξσηηθά Σηνηρεία Σπζηήκαηνο Σηαζεξήο Πεξηόδνπ Παξαγγειίαο 

Αληίζηνηρα, ζην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ παξαγγειίαο, ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ θφζηνπο αλέξρεηαη 

ζηηο 167.219 € θαη ε κέγηζηε ζηηο 181.891 € κε δηαθνξά εχξνπο ηηκψλ ζηηο 14.672 €. Με ηε κέζε 

ηηκή ζηηο 175.053,27 € θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ζηηο 2.948,58 €, βξίζθεηαη ην 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάξρεη 95% πηζαλφηεηα ε κέζε ηηκή λα αλέξρεηαη απφ 

174.475,36 € έσο 175.631,18 €. 

πγθξίλνληαο ηα δχν απηά ζπζηήκαηα, παξαηεξείηαη φηη ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πεξηφδνπ 

παξαγγειίαο παξνπζηάδεη κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε θαη αληίζηνηρα κηθξφηεξν δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο απφ ην ζχζηεκα ζηαζεξήο πνζφηεηαο παξαγγειίαο. Έηζη ινηπφλ ε εχξεζε ησλ 
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κέηξσλ απφθιηζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φρη κφλν ζηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ 

θφζηνπο αιιά θαη ζηελ επηινγή ηεο ζπκθέξνπζαο πνιηηηθήο απνζεκαηνπνίεζεο. 

Δλ θαηαθιείδη, φηαλ ε πνιππινθφηεηα, ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο απφθαζεο θαη ησλ 

γεγνλφησλ θαη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε ιεπηνκεξψλ δηαδηθαζηψλ, ζπλππάξρνπλ φια καδί ζε κηα 

αβέβαηε θαηάζηαζε, ηφηε ην κνληέιν γίλεηαη πνιχ πεξίπινθν γηα λα επηιπζεί κε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο ηερληθέο ηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ αλαιπηηθψλ κνληέισλ. Με ηελ 

πξνζνκνίσζε γίλεηαη βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη δηεξεχλεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ κέζσ εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα έρεη κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απνζεκάησλ. ίγνπξα φκσο εάλ θάπνηνο ζέιεη λα 

επεθηαζεί θαη λα αλαιχζεη πεξηζζφηεξν απφ ζηαηηζηηθήο πιεπξάο ηα κνληέια απηά, ζα πξέπεη λα 

έρεη γλψζεηο ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο θαη πηζαλνηήησλ γηα κεγαιχηεξε θαη πην αθξηβή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, (π.ρ. ηερληθέο κείσζεο ζθάικαηνο). Δπηπιένλ, ζην εκπφξην θπθινθνξνχλ γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιιά ινγηζκηθά παθέηα πνπ θάλνπλ πην εχθνιε ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα δπλακηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη εθείλν πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο. 
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