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Πρόλογος: 
 
Η παρούσα εργασία η οποία παρουσιάζεται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Logistics – Eφοδιασμός και διακίνηση προϊόντων», του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει ως σκοπό να μελετηθεί ο τομέας της διοίκησης του 
αποθέματος μίας παραγωγικής επιχείρησης, καθώς και η οργάνωση των 
προμηθειών μέσα στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
 
Ιδιαίτερη, μελέτη γίνεται στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας και μελετάται το 
παράδειγμα συγκεκριμένης ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα 
παραγωγής και διακίνησης φαρμάκου για ανθρώπινη χρήση. Εντοπίζονται 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και προτείνονται λύσεις που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της λειτουργίας του εφοδιασμού προς όφελος της γενικότερης 
λειτουργίας της επιχείρησης, με σεβασμό στην ανθρώπινη ανάγκη για θεραπεία και 
ανακούφιση από ασθένειες. 
 
Κατά την παρακολούθηση των ποικίλων μαθημάτων του μεταπτυχιακού 
προγράμματος αναλύθηκαν βασικές έννοιες που συνθέτουν τη γενικότερη έννοια της 
διακίνησης και του εφοδιασμού των προϊόντων. Πολλές από τις έννοιες αυτές, 
συναντώνται καθημερινά τόσο στην επαγγελματική δραστηριότητα και στην 
προσωπική εργασία, όσο και στην ιδιωτική ζωή, διότι ο κόσμος των επιχειρήσεων 
έχει πλέον σε έντονο βαθμό εισχωρήσει και στην κοινωνική μας δραστηριότητα. 
 
Με αφορμή την παρακολούθηση των μαθημάτων εκπονήθηκαν προσωπικές, 
γραπτές εργασίες οι οποίες σε συνδυασμό με προφορικές παρουσιάσεις, 
συνέβαλλαν στην ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ σπουδαστών και 
καθηγητών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε βιομηχανίες και μεγάλους 
αποθηκευτικούς χώρους, κατά τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν 
πολλές από τις θεωρητικές έννοιες που αναλύθηκαν στα μαθήματα, σε πραγματικό 
επιχειρησιακό περιβάλλον.  
 
Τελειώνοντας αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, θεωρώ πως εμπλούτισα 
τις γνώσεις μου στο αντικείμενο των Logistics, κατανόησα περισσότερο πως αυτά 
λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της διοίκησης μίας επιχείρησης και πως συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη και εξέλιξη μίας επιχείρησης μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 
 
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το διδακτικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου για το τεράστιο 
επιστημονικό έργο που επιτελούν, προσφέροντας στους νέους επιστήμονες και 
εργαζόμενους την ευκαιρία  να αναβαθμιστούν ως στελέχη και να αναπτύξουν τη δική 
τους πρωτοβουλία στον κόσμο των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό ωθείται η 
χώρα μας και η Ελληνική οικονομία προς μία προοδευτική και αναπτυξιακή πορεία, 
ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται η Ελληνική επιστημονική δραστηριότητα. 
 
Ιδιαίτερα θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Επίκουρο καθηγητή κο 
Δ. Καραλέκα για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε κατά την εκπόνηση 
αυτής της εργασίας και τις απαραίτητες συμβουλές του, χωρίς τις οποίες δε θα ήταν 
πραγματοποιήσιμη τούτη η εργασία. Επίσης τις δύο καλές μου φίλες και 
συναδέλφους Γιώτα Κρυσταλλιδη και Πόπη Τετώρου για τις χρήσιμες ιδέες τους, ενώ 
δεν πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και το σύντροφο μου 
Γιώργο Μαυρογεώργο για τη ζεστή υποστήριξη.  
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Εισαγωγή: 
 
Ο εφοδιασμός μίας βιομηχανίας αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς κρίκους 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας Logistics. Ο ρόλος που καλείται να 
υπηρετήσει ένα τμήμα προμηθειών, είναι ο εφοδιασμός της παραγωγικής μονάδας 
με υλικά, στο σωστό χρόνο, με τη σωστή ποσότητα, με την κατάλληλη ποιότητα και 
επιτυγχάνοντας την  καλύτερη δυνατή τιμή,  με απώτερο στόχο να μη διακόπτεται η 
παραγωγική διαδικασία. Τα τμήματα προμηθειών επομένως, επιτελούν ένα έργο στο 
οποίο πρέπει να συνδυαστούν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι:  
 

• Ο προγραμματισμός της ποσότητας παραγγελίας, ώστε να μην παρουσιαστεί 
έλλειψη υλικού και διακοπεί η παραγωγική διαδικασία ή 
υπεραποθεματοποίηση με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι αποθηκευτικοί 
χώροι. 

• Η επιλογή του σωστού χρόνου παράδοσης, ώστε να μη δημιουργούνται 
καθυστερήσεις και ελλείψεις υλικών ή ταυτόχρονες και ομαδικές παραδόσεις 
υλικών που επιφέρουν αναστάτωση στο χώρο παραλαβής και αποθήκευσης. 

• Η επιλογής της κατάλληλης ποιότητας, διαφορετικά εμφανίζονται προβλήματα 
στην παραγωγική διαδικασία, διακοπές των μηχανών, παρουσίαση 
ακατάλληλων προϊόντων, αύξηση της φύρας και άλλα προβλήματα. 

• Η επιλογή της καλύτερης δυνατής τιμής αγοράς υλικών και υπηρεσιών η 
οποία θα επιτύχει το συνδυασμό των πιο πάνω στο χαμηλότερο δυνατό 
κόστος για την επιχείρηση. 

 
Επίσης η διατήρηση της κατάλληλης ποσότητας αποθέματος είναι και αυτή μία πολύ 
σημαντική δραστηριότητα, διότι εδώ λαμβάνονται υπόψη ο παράγοντας της 
συνεχούς διαθεσιμότητα υλικών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ο 
οποίος πρέπει να συνδυάζεται με την ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων που 
δεσμεύονται σε αποθέματα υλικών, τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και 
άλλων παραγόντων που θα εξεταστούν αναλυτικότερα στο περιεχόμενο της 
εργασίας. 
 
Συνεπώς ένα τμήμα προμηθειών, συνδυάζοντας τους παράγοντες που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω, συμβάλλει καθοριστικά στο στόχο της επιχείρησης που είναι παράγει τα 
προϊόντα που θέλει, ώστε στη συνέχεια να προωθούνται στα σημεία πώλησης που 
έχει επιλέξει και να κατέχει το δικό της δυναμικό μερίδιο στην αγορά. Από την άλλη 
πλευρά, o τρόπος διοίκησης του αποθέματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης. Τα κεφάλαια που επενδύονται σε 
αποθέματα είναι τέτοια ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις διοικητικού επιπέδου, που 
επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση και την ανάπτυξη της.  
 
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων είναι τέτοιος 
ώστε οι αξίες και οι στόχοι δεν είναι μόνο το κέρδος και η βιωσιμότητα. Κύριο μέλημα 
των επιχειρήσεων και ο παράγοντας που θα τις κάνει ανταγωνιστικές είναι η όσο το 
δυνατό υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας, καθώς και η όσο το 
δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ο συνδυασμός στην αγορά του εμπορίου 
του ονόματος μίας επιχείρησης με την καλή ποιότητα και την υψηλού επιπέδου 
υποστήριξη του προϊόντος μετά την αγορά, αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
που θα την διακρίνει ανάμεσα στο πλήθος. Ωστόσο, αυτή η ποιότητα για είναι δυνατό 
να είναι προσιτή από οικονομικής άποψης στην αγορά και το προϊόν που 
προσφέρεται να έχει ανταγωνιστική τιμή, αναγκαστικά τα άμεσα και έμμεσα κόστη 
που προκύπτουν είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιούνται. Όπως έχει αποδειχθεί από 
την πράξη, η σωστή οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς η συστηματική 
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μελέτη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων καθώς και η αξιολόγηση που 
εμπλέκονται σε αυτή μπορούν να επιφέρουν την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη 
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων ενεργειών.  
 
Από την ανάγκη αυτής της συστηματοποίησης και οργάνωσης των επιμέρους 
λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, προέκυψε και η επιστήμη των Logistics. Πιο 
συγκεκριμένα, κάνοντας κανείς μία ιστορική ανασκόπηση ανακαλύπτει πως ο όρος 
«Λογιστικά», αναφέρεται για πρώτη φορά στην ιστορία από τον Ηρόδοτο.  
 
Ο Ηρόδοτος περιγράφοντας τους περσικούς πολέμους και την εκστρατεία του Ξέρξη 
κατά των Ελλήνων η οποία διήρκεσε περίπου τρία χρόνια, αναφέρεται στην άρτια 
οργάνωση της κινητοποίησης των Περσών. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του 
στόχου τους ήταν η κατασκευή μεγάλων αποθηκών στα θρακικά και μακεδονικά 
παράλια, με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων για περίπου 800.000 άνδρες και ζώα 
της στρατιάς, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εισβολής αλλά και για την τροφοδοσία 
της επιστροφής του στρατού. Ο σχεδιασμός αυτός του Ξέρξη και του επιτελείου του 
δεν ήταν τυχαίος, αντίθετα προκάλεσε θαυμασμό και απορία. Ο Ηρόδοτος θέλοντας 
να περιγράψει τη διοικητική μέριμνα, τον εφοδιασμό και την επιμελητεία που 
βασίζονται στη λογική πρόβλεψη, στην κρίση και τον υπολογισμό, χρησιμοποίησε όχι 
άστοχα τα λέξη Λογική, Λογισμός, Λογιστική που είναι θεμελιώδης φιλοσοφικές 
έννοιες της εποχής του. 
 
Περίπου έναν αιώνα αργότερα, ο μέγας Αλέξανδρος, στη μεγάλη εκστρατεία του 
υιοθετεί την ίδια τακτική, που αποτελεί συστατικό της επιτυχίας και της 
μεγαλοπρέπειας της επιχείρησης του. Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε δεκάδες 
ιστορικά και επιχειρηματικά παραδείγματα που αποδεικνύουν πως τα Logistics και η 
οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας ενός 
επιχειρήματος, όπως και αντιπαραδείγματα που δείχνουν πως η κακή οργάνωση σε 
συνδυασμό με δυσμενής συγκυρίες οδηγούν σε αποτυχία. 
 
Προϊόν της ιστορικής παρακολούθησης των Logistics, που εφαρμόστηκαν από 
στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρηματικούς οργανισμούς, είναι η 
συστηματοποίηση και καταγραφή ορισμένων βασικών κανόνων που απαντώνται στη 
διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τα Logistics, την οργάνωση των 
προμηθειών και τη διοίκηση αποθέματος. Οι κανόνες αυτοί, αποτελούν χρήσιμα 
εργαλεία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που επιδιώκουν να 
βελτιστοποιήσουν τον τρόπο που διαχειρίζονται τις προμήθειες τους, από οικονομική 
άποψη, αλλά και που στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση των 
εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης τους. Με αυτό τον τρόπο, η ανάγκη για τη 
διεύρυνση αυτής της γνώσης που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια και την 
ανάπτυξη της, οδήγησε στη συγγραφή δεκάδων συγγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό.  
 
Επίσης, τα Logistics αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης 
διοίκησης επιχειρήσεων και διδάσκονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 
προπτυχιακό κα μεταπτυχιακό επίπεδο. Πολλές επιχειρήσεις, επενδύουν χρήματα 
στη γνώση των Logistcs και των ειδικών επιμέρους παραμέτρων τους για τα στελέχη 
τους στις διάφορες βαθμίδες της οργανωτικής τους δομής, στοχεύοντας στον 
εκσυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση της οργάνωσης της επιχείρησης. Επιπλέον 
βλέπουμε την ίδρυση ινστιτούτων και συλλόγων με θέμα τα Logistics, τη διοίκηση 
των προμηθειών, την αποθήκευση και διανομή προϊόντων. Τα ινστιτούτα αυτά, 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη και εξάπλωση της γνώσης που 
συγκεντρώνεται, διότι διοργανώνουν και συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις όπως 
συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και εκθέσεις.  
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Σε όλη αυτή την κινητικότητα, παρατηρούμε πως η Ελλάδα δε μένει αμέτοχη. Τα 
Logistics διδάσκονται ήδη στα  ελληνικά πανεπιστήμια και διακεκριμένοι καθηγητές 
αφήνουν τη σφραγίδα τους τόσο με τα συγγράμματα τους όσο και με τη συμμετοχή 
τους σε ερευνητικά προγράμματα. Ονόματα ελλήνων καθηγητών και στελεχών που 
έχουν διαπρέψει στον τομέα τους αναφέρονται σε ξένη βιβλιογραφία. Επίσης, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις οργανώνουν τμήματα Logistics και επενδύουν χρήματα τόσο 
σε εκπαίδευση στελεχών όσο και σε τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Πολλές 
επιχειρήσεις τολμούν την αναδιοργάνωση τους και την ανάθεση σε Logisticians των 
αρμοδιοτήτων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, διότι 
στοχεύουν υψηλά και η πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού δεν τις αφήνει 
αδιάφορες. Κάθε χρόνο, διοργανώνονται στη χώρα μας συνέδρια και εκθέσεις από 
Ελληνικούς φορείς, όπως ινστιτούτα, πανεπιστήμια, επιμελητήρια και άλλα, όπου 
διακρίνουμε την απήχηση στο ελληνικό κοινό, όπως και την ανταλλαγή πληροφοριών 
και γνώσεων υψηλού επιπέδου.  
 
Σε μεγάλο βαθμό επομένως οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι κρατικοί φορείς έχουν 
κατανοήσει πως μεγάλη σημασία για το μέλλον της οικονομίας μας έχουν τα 
Logistics. Πιθανόν η χώρα μας να μη είχε πολύ καλή φήμη διεθνώς για την 
οργανωτικότητα της. Ωστόσο η λαμπρή οργάνωση των τελευταίων ολυμπιακών 
αγώνων στη χώρα μας, όχι μόνον ήρθε να απομακρύνει πολλές από τις καχυποψίες 
που υπήρχαν σχετικά με την επιτυχή εκπόνηση αυτού του τεράστιου έργου, αλλά 
άφησε πολύ καλές εντυπώσεις τόσο για την οργάνωση όσο και για την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Το συμπέρασμα επομένως που μπορούμε να 
αποκομίσουμε από αυτό το γεγονός είναι πως παρεξηγημένα υπάρχει η φήμη της 
κακής οργάνωσης των Έλληνες δεν διακρίνονται την οργάνωση τους. Απλά πρέπει 
να καταπνίξουμε ορισμένες αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τη φυλή μας, όπως η 
ιδιοτέλεια και η αναβλητικότητα και να εκμεταλλευτούμε την ευρηματικότητα και την 
εργατικότητα που επίσης μας διακρίνουν ώστε ακόμα περισσότερα ελληνικά ονόματα 
να διακριθούν ως στελέχη του τομέα των Logistics και των επιμέρους κλάδων τους. 
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Α. Συνδυάζοντας την διαχείριση αποθέματος με την κάλυψη 
αναγκών  
 

Α1. Τι ορίζουμε απόθεμα και για ποιους λόγους επενδύουμε σε 
αυτό (Balou-Lysons): 
 
Κάθε βιομηχανική επιχείρηση όπως και κάθε οικονομικός οργανισμός, για να 
λειτουργήσει και να παράγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους πελάτες της, έχει 
ανάγκη από ένα απόθεμα πρώτων υλών και υλικών που θα μεταποιηθούν και θα 
μετατραπούν σε έτοιμα προϊόντα ή υπηρεσίες προς πώληση. 
 
Με τον όρο απόθεμα εννοούμε το σύνολο των πρώτων υλών, εξαρτημάτων, 
ημικατεργασμένων υλικών, αναλωσίμων, ημιτελών εργασιών και ετοίμων προϊόντων 
που θα μεταποιηθούν σε έτοιμα προϊόντα. 
 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και της σύγχρονης 
τεχνολογίας στις βιομηχανικές εταιρίες, η εφαρμογή του JIT (Just In Time), 
δημιούργησε μία φιλοσοφία διαχείρισης υλικών που βασίζεται στην ελαχιστοποίηση 
των αποθεμάτων και στην όσο το δυνατό μικρότερη επένδυση κεφαλαίων σε αυτά. 
Πολλές έρευνες έχουν γίνει από ινστιτούτα προμηθειών, Πανεπιστήμια και 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τα ογκώδη κεφάλαια που επενδύονται ετησίως 
πάνω σε αποθέματα πρώτων υλών. Ορισμένες στατιστικές αναφέρουν πως το 
κεφάλαιο που επενδύεται σε αποθέματα πρώτων υλών, ημικατεργασμένα προϊόντα 
και εμπορεύματα (των οποίων οι πωλήσεις αποτελούν το 99% του ετησίου Α.Ε.Π.) 
ανέρχεται στο 33% του συνολικού ετησίου Α.Ε.Π. 
 
Οι λόγοι που ωθούν τις εταιρείες στην επένδυση κεφαλαίων σε αποθέματα είναι 
πολλοί (Balou): 
 

• Βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες. 
Πολλές εταιρείες επιλέγουν τη διατήρηση υψηλού δείκτη αποθέματος σε ορισμένα 
υλικά, ώστε να μη διακινδυνεύσουν την εξάντληση τους που μπορεί να επιφέρει 
έλλειψη προϊόντων από την αγορά, κίνδυνο απώλειας πωλήσεων και πελατών 
καθώς και δυσφήμιση της εταιρείας. 
 

• Μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργικών εξόδων. 
Παρόλο που η διατήρηση αποθέματος δημιουργεί κόστος για την επιχείρηση, 
ταυτόχρονα συνεισφέρει στην εντατικοποίηση της παραγωγής και ταυτόχρονα στη 
μείωση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών εξόδων.  
 

• Εφαρμογή οικονομίας κλίμακας 
Με την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας, εξασφαλίζεται καλύτερη τιμολογιακή πολιτική 
όσο αυξάνεται η ποσότητα αγοράς αποθέματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
εκείνες, που τμήματα αγορών, προβαίνουν στην προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων 
υλικών, διότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος αγοράς.  
Με ανάλογο τρόπο, η οικονομία κλίμακας εφαρμόζεται και στο κόστος μεταφοράς, το 
οποίο μειώνεται θεαματικά όσο αυξάνεται ο όγκος του μεταφερόμενου φορτίου και 
μέχρι το σημείο που δε θα παραβιαστούν τα όρια ισορροπίας, μεταξύ κόστους 
μεταφοράς και όγκου μεταφοράς. 
 

• Εξασφάλιση αποθέματος λόγω επικείμενης αύξησης τιμής. 
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Η εκ των προτέρων εξασφάλιση αποθέματος στην τρέχουσα τιμή αγοράς, μπορεί να 
αποβεί συμφέρουσα για το προσεχές μέλλον, όταν προβλέπεται κάποια σημαντική 
αύξηση στην τιμή του υλικού.  
 

• Εξασφάλιση αποθέματος για ασφάλεια  και κάλυψη έκτακτων αναγκών. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω απρόβλεπτης αύξησης της ζήτησης, οι ανάγκες 
σε απόθεμα υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες  απαιτήσεις. Η ύπαρξη ενός 
αποθέματος ασφαλείας το οποίο θα καλύψει έστω και μερικώς αυτή την απαίτηση, 
θα βοηθήσει σημαντικά στην εξομάλυνση έκτακτων καταστάσεων με απροσδόκητα 
αυξημένη ζήτηση. 
 
Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει ο αντίλογος για τη διατήρηση του αποθέματος και μία 
σειρά από επιχειρήματα που εξηγούν τους λόγους για την αποφυγή διατήρησης 
αποθέματος και τη διαχείριση του με στόχο την ελαχιστοποίηση του. 
 

• Δέσμευση κεφαλαίων σε απόθεμα. 
Η διατήρηση αποθέματος σημαίνει δέσμευση χρημάτων σε υλικά ή προϊόντα. 
Εναλλακτικά το κεφάλαιο αυτό μπορεί μία επιχείρηση να το επενδύσει σε άλλους 
τομείς ή δραστηριότητες, ωφέλιμες για τη λειτουργία και ανάπτυξη της. Ταυτόχρονα, 
οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η επένδυση σε αποθέματα δεν προσδίδει καμία 
αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης. 
 

• Κίνδυνος απαξίωσης του αποθέματος 
Η επένδυση κεφαλαίων σε απόθεμα εμπεριέχει τον κίνδυνο να απαξιωθεί το 
απόθεμα για διάφορους λόγους, όπως λόγω κακής ποιότητας, εξέλιξης της 
τεχνολογία, προσανατολισμού της επιχείρησης στην προώθηση άλλων προϊόντών. 
Τούτο έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να αναγκαστεί να εντατικοποιήσει την 
εξάντληση του αποθέματος ή την καταστροφή του, όπου σε κάθε περίπτωση δεν 
προκύπτει κάποιο κέρδος. 
 

Α2. Οργάνωση αποθέματος - Κατηγορίες αποθεμάτων: 
 
Η διατήρηση έστω και του ελάχιστου αποθέματος είναι αναπόφευκτη 
και για το λόγο αυτό, η συστηματοποίηση και οργάνωση του είναι απαραίτητη για την 
ορθολογική διαχείριση του. Ένα πρώτο βήμα στην οργάνωση του αποθέματος, είναι 
η καταγραφή όλων των υλικών – κωδικών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση και η κατάξη τους σε κατηγορίες. 
 

Κατηγορίες Αποθεμάτων (Balou): 
 
Το απόθεμα μπορεί να χωριστεί σε πέντε βασικές κατηγορίες 
 
α) Αποθέματα τα οποία βρίσκονται υπό κατεργασία ή έχουν αγοραστεί αλλά δε έχουν 
φτάσει στους χώρους αποθήκευσης. Πρόκειται για υλικά τα οποία βρίσκονται στο 
στάδιο της κατεργασίας, συνυπολογίζονται όμως στο συνολικό απόθεμα. Στην 
κατηγορία αυτή ανοίκουν επίσης ποσότητες υλικών σε εκκρεμείς παραγγελίες. 
 
β) Υλικά τα οποία έχουν αποσυρθεί προσωρινά για επανέλεγχο ποιότητας. Είναι 
πιθανό, να υπάρχουν υλικά τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγική διαδικασία διότι παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας. Οι ποσότητες 
αυτές μπορούν να επανεξεταστούν από τα αρμόδια άτομα της επιχείρησης, ώστε να 
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ληφθεί η απόφαση της απόρριψης ή της αξιοποίησης τους. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας δεν παύουν αυτά τα υλικά να αποτελούν απόθεμα. 
 
γ) Κυκλικό απόθεμα. Το κυκλικό απόθεμα είναι το τρέχων απόθεμα, οι απαραίτητες 
ποσότητες υλικών, με τις οποίες θα καλυφθεί η ανάγκη της ζήτησης, μεταξύ δύο 
συνεχόμενων, εκτελεσμένων παραγγελιών. Η ποσότητα του κυκλικού αποθέματος, 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό, από τις ανάγκες της ζήτησης, από τις παρτίδες 
παραγωγής – όταν υπάρχει παραγωγική διαδικασία – από την οικονομικά 
συμφέρουσα ποσότητα παραγγελίας – από τη χωρητικότητα του αποθηκευτικού μας 
χώρου, τους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών, από τις τιμές κλίμακας που 
προσφέρουν οι προμηθευτές και τις αντίστοιχες εκπτώσεις καθώς επίσης και από το 
κόστος διατήρησης αποθέματος. 
 
δ) Απόθεμα ασφαλείας. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι το απόθεμα ασφαλείας 
είναι απαραίτητο για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Για 
παράδειγμα, παραλαβή ελαττωματικών υλικών, έλλειψη υλικών στους προμηθευτές, 
καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών κατά τη μεταφορά και πολλοί άλλοι 
παράγοντες. Συνεπώς, για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας 
και τη βελτιστοποίησης του επιπέδου υπηρεσιών της επιχείρησης, είναι σημαντική η 
παρουσία ενός ελάχιστου αποθέματος ασφαλείας.  
Σε αυτό το σημείο, οι επιτυχείς προβλέψεις ζήτησης, διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την ποσότητα του αποθέματος ασφαλείας. Θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε ότι εάν οι προβλέψεις ζήτησης πετύχαιναν στο 100%, δε θα 
χριζόμασταν καθόλου το απόθεμα ασφαλείας. Ασφαλώς, κάτι τέτοιο μπορεί να 
αποτελέσει μονάχα υποθετική και ιδανική κατάσταση. 
 
ε) Απόθεμα ακαταλλήλων υλικών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα 
απορριπτέα υλικά, υλικά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική 
διαδικασία. Για παράδειγμα ελαττωματικά προϊόντα, προϊόντα από επιστροφές, υλικά 
με προβλήματα ποιότητας, με περασμένο χρόνο λήξης. Στις περιπτώσεις που τα 
αποθέματα είναι υλικά με υψηλή αξία, είναι σημαντικό να περιορίζονται στο ελάχιστο 
οι ποσότητες ακαταλλήλων αποθεμάτων. 

Α3. Στόχοι της διοίκησης αποθέματος: 
 
Βασικοί στόχοι της διοίκησης και της ορθολογικής διατήρησης αποθέματος είναι να 
καλύψει τις εξής τρεις ανάγκες μίας επιχείρησης. 
 
1) Να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών της, 

συμμετέχοντας στην παροχή ενός όσο το δυνατόν καλύτερου επιπέδου 
εξυπηρέτησης. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, αυξάνει το γόητρο και 
τη φήμη της επιχείρησης. Αντίθετα η έλλειψη, δημιουργεί δυσαρέσκεια και 
προκαλεί κίνδυνο απώλειας πελατών καθώς και δυσφήμησης της επιχείρησης. 

2) Να υπάρχει μία εξισορρόπηση μεταξύ ζήτησης και διατήρησης αποθέματος. Είναι 
απαραίτητο να γίνεται ορθολογική επιλογή των προϊόντων στα οποία θα γίνει η 
επένδυση σε αποθέματα, με βάση τη ζήτηση και το κόστος των προϊόντων. Σε 
ορισμένα προϊόντα η έλλειψη αποθέματος μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες 
για την επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά και η απαξίωση αποθέματος σημαίνει 
απώλεια κεφαλαίου. 

3) Να γίνεται οικονομική διαχείριση του αποθέματος, διατηρώντας όσο το δυνατό 
λιγότερα είδη υλικών, επενδύοντας σε οικονομικές ποσότητες και εκτελώντας 
ανάλυση κόστους αποθέματος. 
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Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με βάση τα παραπάνω στο ότι δύο είναι οι 
καθοριστικοί παράγοντες στη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για τη διαχείριση 
των αποθεμάτων. Ο παράγοντας ζήτηση καθώς και ο παράγοντας κόστος 
αποθέματος. 

Α4. Ανάλυση του παράγοντα ζήτηση (Lysons): 
 
Toν παράγοντα ζήτηση, θα μπορούσαμε να τον διακρίνουμε σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Την εξαρτημένη ζήτηση και την ανεξάρτητη ζήτηση. 
 
Ποιο συγκεκριμένα, η εξαρτημένη ζήτηση αφορά στις ανάγκες που προκύπτουν από 
τη ζήτηση άλλων υλικών, που έχουν άμεση σχέση με το υλικό που εξετάζουμε. Για 
παράδειγμα η απαίτηση σε εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση μίας ηλεκτρικής 
συσκευής, εξαρτάται από τη ζήτηση που έχουμε στη συγκεκριμένη ηλεκτρική 
συσκευή. Η εξαρτημένη ζήτηση μπορεί να σχετίζεται με τη ζήτηση πού έχουμε σε 
έτοιμα προϊόντα, με τις ποσότητες που διαθέτουμε σε υλικά σε ημικατεργασία και 
πρέπει να ολοκληρωθούν, με το πρόγραμμα παραγωγής που έχουμε σχεδιάσει, 
καθώς και με το πλάνο πωλήσεων που έχουμε προγραμματίσει.  
 
Επομένως εξαρτημένη ζήτηση, είναι η απαίτηση που προκύπτει από κάποια 
προκαθορισμένη βάση αναγκών, με την οποία μπορούμε να προγραμματίσουμε τις 
απαιτήσεις μας σε αποθέματα. 
 
Η ανεξάρτητη ζήτηση δε βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη της επιχείρησης, 
συνεπώς μπορούμε μονάχα να την προβλέψουμε. Η ανεξάρτητη ζήτηση σχετίζεται 
σε μεγάλο βαθμό με φύση των ετοίμων προϊόντων που διακινούμε και τους πελάτες 
της επιχείρησης. Η φύση των προϊόντων είναι καθοριστική για την τάση που 
διαμορφώνεται στη ζήτηση, όπως η εποχικότητα, η κυκλικότητα ή η οριζόντια και 
σταθερή τάση στις πωλήσεις των προϊόντων. Για παράδειγμα σε μία 
γαλακτοβιομηχανία, στα προϊόντα παγωτού θα υπάρχει διαφορετική τάση στη 
ζήτηση μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου, εφόσον οι καταναλωτές αγοράζουν 
παγωτά κυρίως το καλοκαίρι και πολύ λιγότερο το χειμώνα. Από την άλλη πλευρά 
προϊόντα όπως το φρέσκο γάλα, παρουσιάζουν μία σταθερή ζήτηση, διότι οι 
καταναλωτές αγοράζουν φρέσκο γάλα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 
Επομένως, στη διαχείριση των αποθεμάτων είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις τάσεις 
ζήτησης των προϊόντων και των υλικών , ώστε να γίνεται αποτελεσματική διαχείριση 
του αποθέματος. 

Α5. Ανάλυση του παράγοντα κόστους: 
 
Ο παράγοντας κόστος, στη διαχείριση των αποθεμάτων, μπορεί να επιμεριστεί στο 
κόστος παραγγελίας, κόστος διατήρησης αποθέματος και κόστος έλλειψης 
αποθέματος.  
 
Με την έννοια κόστος παραγγελίας ή κόστος αναπλήρωσης, εννοούμε τα έξοδα 
που κάνει μία επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσει το υλικό που επιθυμεί.  
  
Σε αυτό το κόστος περιλαμβάνεται βασικά η τιμή του υλικού. Επίσης περιλαμβάνεται 
τα διαδικαστικά έξοδα εκτέλεσης της παραγγελίας, όπως η αναζήτηση και συλλογή 
προσφορών, η προετοιμασία της έγγραφης παραγγελίας, τα έξοδα αποστολής της 
έγγραφης παραγγελίας στον προμηθευτή. Επίσης έξοδα όπως πληρωμή τιμολογίων, 
έξοδα παραλαβής των υλικών στη αποθήκη, ελέγχου και έγκρισης κατά την 
παραλαβή, θα μπορούσαμε να τα περιλάβουμε στο κόστος παραγγελίας. 
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Στο κόστος διατήρησης αποθέματος, περιλαμβάνονται τα έξοδα αποθήκευσης, 
όπως ενοίκια αποθηκών, ενοικίαση εξοπλισμού αποθήκης, το κόστος από τη 
δέσμευση κεφαλαίου σε απόθεμα, έξοδα για ασφάλιση αποθεμάτων. Επίσης 
περιλαμβάνονται διοικητικά έξοδα, όπως έξοδα απογραφών, εκτύπωσης 
καταστάσεων αποθεμάτων, έξοδα για τη διαχείριση και διακίνηση καθώς και του 
ελέγχου των αποθεμάτων. 
 
Με το κόστος έλλειψης εννοούμε, την απώλεια εσόδων από πωλήσεις που δεν 
πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης, τη δυσλειτουργία που μπορεί να προκληθεί 
στην παραγωγική διαδικασία λόγω έλλειψης υλικών. Ακόμα την αύξηση τιμής που 
πιθανότατα υφιστάμεθα λόγω έκτακτης ανάγκης και έλλειψης χρόνου για έρευνα 
αγοράς. Τέλος το κόστος δυσφήμισης της εταιρείας λόγω έλλειψης προϊόντος και 
χαμηλής ή  ανύπαρκτης εξυπηρέτησης των πελατών. 

Α5. Μέτρηση αποθέματος (Lysons): 

1) Μέτρηση του δείκτη γυρίσματος του αποθέματος (rate of stock rate 
turn). 
 
Ο δείκτης γυρίσματος αποθέματος μας παρουσιάζει πως απορροφάται το απόθεμα 
που διατηρούμε από τις ανάγκες της ζήτησης. Προκύπτει από τη σχέση κόστους 
πωληθέντων και κόστους αποθέματος, όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

Ετήσιο κόστος πωληθέντων Γύρισμα αποθέματος =  
1/2 (Κόστος αποθέματος αρχής + Κόστος αποθέματος τέλους) 

 
Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τα εξής δεδομένα 
Ετήσιο κόστος πωληθέντων = 72.000 ευρώ 
Κόστος αποθέματος αρχής  = 12.000 ευρώ 
Κόστος αποθέματος τέλους = 10.000 ευρώ 
 
Σύμφωνα με την πιο πάνω σχέση: 

72.000 ευρώ Γύρισμα αποθέματος =  
1/2 (12.000 ευρώ + 10.000 ευρώ) 

 
72.000 ευρώ  =  
11.000 ευρώ 

 
     = 6.5 δείκτης γυρίσματος αποθέματος 
 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει ότι το απόθεμα ανανεώνεται κάθε 2,5 μήνες. 
Η αξιολόγηση ενός δείκτη αποθέματος, εξαρτάται από το προϊόν και το 
επιχειρηματικό κλάδο. Στη βιομηχανία τροφίμων για παράδειγμα υπάρχουν άλλες 
ανάγκες και απαιτήσεις από τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Το ίδιο θα μπορούσαμε να 
πούμε για δεκάδες άλλους διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. 
 
Συνεπώς, η μέτρηση του δείκτη αποθέματος έχει σα σκοπό να εντοπίσουμε τα 
επίπεδα των αποθεμάτων μας και να προσαρμόσουμε το δείκτη μας ανάλογα με 
τους στόχους μας. 
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Α6. Iεράρχηση της σημαντικότητας των υλικών για τη διαχείριση 
αποθέματος (ΑΒC κατάταξη κατά Pareto). 
 
O Ιταλός μαθηματικός και στατιστικολόγος Vilfredo Pareto (1848 – 1923), 
βασιζόμενος σε στατιστικές μελέτες, διατύπωσε τη θεωρία του 80-20, σύμφωνα με 
την οποία το 80% των υλικών που διαχειρίζεται ένα τμήμα προμηθειών είναι χαμηλής 
σημασίας ή αξίας και αποτελεί το 20% περίπου της συνολικής αξίας των υλικών που 
προμηθεύεται.  Αντίστροφα ένα ποσοστό 20% των υλικών, είναι υψηλής αξίας και 
αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής αξίας των υλικών. 
 

Θεωρία Pareto

20%

40%

40%
A
B
C

 
 
Με βάση την πιο πάνω θεωρία, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα  υλικά που 
διαχειριζόμαστε σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
 
Κατηγορία Α. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των 
υλικών, περίπου 15-20%, μεγάλης αξίας (80% περίπου της συνολικής αξίας) ή 
μεγάλης σημασίας για τη λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα τέτοια υλικά 
είναι κύριες πρώτες ύλες που η έλλειψη τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα στη γραμμή παραγωγής ή προϊόντα που επιφέρουν μεγάλα έσοδα στην 
επιχείρηση.  
Η παρακολούθηση και διαχείριση αυτών των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται ή έγκαιρη επισήμανση πιθανότητας έλλειψης και 
να γίνεται η έγκαιρη αναπλήρωση. 
 
Κατηγορία Β. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υλικά χαμηλότερης αξίας και 
μικρότερης σημασίας για την επιχείρηση. Αφορά ένα 20% περίπου της συνολικής 
αξίας των αποθεμάτων. Η παρακολούθηση τους ασφαλώς είναι απαραίτητη καθώς 
και η αναπλήρωση τους, ωστόσο η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, λόγω της 
χαμηλής αξίας των υλικών, δε είναι απαραίτητο να είναι τόσο αυστηρή. 
 
Κατηγορία C. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα υλικά με τη χαμηλότερη αξία, 
ένα 20% περίπου της συνολική αξίας των αποθεμάτων. Συνήθως είναι υλικά που 
είναι πολύ χαμηλής σημασίας για την επιχείρηση και για αυτό η διαχείριση τους δεν 
απαιτεί ιδιαίτερες ενέργειες. Πολλές φορές η παρακολούθηση και αναπλήρωση τους 
μπορεί να γίνει μία ή δύο φορές το χρόνο. 
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ABC ανάλυση  - Ιεράρχηση σημαντικότητας προμήθειας υλικων
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Α7. Πρακτικό παράδειγμα (κατά Κenneth Lysons & Michael 
Gillingham). 
 
Έστω ότι ένα τμήμα προμηθειών διαχειρίζεται τα εξής 10 υλικά (Πίνακας 1) 
Κωδικός 
Είδους 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Κόστος 
Μονάδας 

(€) 5 11 15 8 7 16 20 4 9 12 
Ετήσια 
Ζήτηση 48.000 2.000 300 800 4.800 1.200 1.800 300 5.000 500 

Πίνακας 1. 
 
Βήμα 1ο : Υπολογίζουμε το ετήσιο κόστος κάθε είδους, καθώς και το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε είδους στο ετήσιο κόστος (πίνακας 2).  

Κωδικός 
Είδους 

Κόστος 
Μονάδας 

(€) 
Ετήσια 
Ζήτηση Ετήσιο Κόστος (€) 

Ποσοστό επί του 
Συνολικού Ετησίου 

Κόστους 
1 5 48.000 240.000 32,5% 
2 11 2.000 22.000 3,0% 
3 15 300 4.500 0,6% 
4 8 800 6.400 0,9% 
5 7 4.800 33.600 4,6% 
6 16 1.200 19.200 2,6% 
7 20 18.000 360.000 48,8% 
8 4 300 1.200 0,2% 
9 9 5.000 45.000 6,1% 
10 12 500 6.000 0,8% 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος: 737.900  
Πίνακας 2. 
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Βήμα 2ο : Κατατάσσουμε τα υλικά με βάση τα ποσοστά επί του Συνολικού Ετησίου 
Κόστους, από το υψηλότερο κόστος στο χαμηλότερο και τα χαρακτηρίζουμε Α,Β ή C. 
Εφόσον αριθμητικά τα προϊόντα του παραδείγματος μας είναι 10, θεωρούμε ότι το 
καθένα κατέχει το 10% του συνόλου των προϊόντων που διαχειριζόμαστε. 

Κωδικός 
Είδους 

Κόστος 
Μονάδας 

(€) 
Ετήσια 
Ζήτηση 

Ετήσιο 
Κόστος 

(€) 

Ποσοστό επί του 
Συνολικού 

Ετησίου Κόστους 
Ιεράρχηση 
Κατά ΑBC 

7 20 18.000 360.000 48,8% A 
1 5 48.000 240.000 32,5% A 
9 9 5.000 45.000 6,1% B 
5 7 4.800 33.600 4,6% B 
2 11 2.000 22.000 3,0% B 
6 16 1.200 19.200 2,6% B 
4 8 800 6.400 0,9% C 

10 12 500 6.000 0,8% C 
3 15 300 4.500 0,6% C 
8 4 300 1.200 0,2% C 

Πίνακας 3. 
 
 
Βήμα 3ο : Συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας σε ένα πίνακα.  

ΠΡΟΪΌΝΤΑ Kωδικοί 
Προϊόντων 

Αθροιστικό Ποσοστό επί του 
Συνόλου των Προϊόντων 

Αθροιστικό Ποσοστό επί του 
Συνόλικού Ετησίου Κόστους 

Α 7,1 10% + 10% = 20% 48.8% + 32.5% = 81.6% 
B 9,5,2,6 10% + 10% + 10% + 10% = 40% 6.1% + 4.6% + 3.0% + 2.6% = 16.2% 
C 4,10,3,8 10% + 10% + 10% + 10% = 40% 0.9% + 0.8% + 0.6% + 0.2% = 2.5% 

(Πίνακας 4) 
 
Βήμα 4ο : Κατασκευάζουμε το διάγραμμα Pareto με βάση τα αθροιστικά ποσοστά επί 
του συνόλου των προϊόντων και τα αθροιστικά ποσοστά επί του συνολικού ετησίου 
κόστους. 
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Από τους πίνακες 3, 4 καθώς και από το παραπάνω διάγραμμα, θα μπορούσαμε να 
καταλήξουμε σε διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν τη διαχείριση των 
υλικών που ιεραρχούμε.  
 
Για παράδειγμα, τα υλικά που ανήκουν στην κατηγορία «Α» και θεωρούνται κρίσιμα 
υλικά, θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το απόθεμα τους ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ώστε να προλαμβάνεται κάθε πιθανή έλλειψη. Επίσης, η διοίκηση της 
εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι θα επενδύσει σε ένα απόθεμα ασφαλείας, τέτοιο 
ώστε να καλύψει ανά πάσα στιγμή τη ζήτηση του υλικού, αφού πρώτα έχει μελετήσει 
το ισοζύγιο της σχέσης κόστους αποθέματος κα έλλειψης αποθέματος. 
 
Αντίθετα, τα υλικά που ανήκουν στην κατηγορία «C», είναι ασφαλώς σημαντικά όμως 
το φαινόμενο της έλλειψης, πιθανόν να μην είναι τόσο βλαβερό για την επιχείρηση. 
Σε αυτή την περίπτωση η επένδυση σε απόθεμα ασφαλείας ίσως να είναι περιττή, ή 
ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητη η κάλυψη του 100% της ζήτησης και το 
απόθεμα ασφαλείας να είναι χαμηλότερο. Επίσης, ο τρόπος παρακολούθησης του 
αποθέματος μπορεί να μην απαιτεί τόσο συχνή παρακολούθηση όσο απαιτεί για τα 
υλικά της κατηγορίας «Α». 
 
Ο πιο πάνω τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων είναι ένας ενδεικτικός τρόπος 
αξιολόγησης, που βασίζεται καθαρά στα έσοδα που μπορούμε να αποκομίσουμε 
από τα προϊόντα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, όπου για διοικητικού λόγους, κάποια 
προϊόντα πρέπει να αλλάξουν θέση και από την κατηγορία «Β» ή «C» πρέπει να 
μεταφερθούν στη θέση «Α». Για παράδειγμα μπορεί κάποιο προϊόν να μην επιφέρει 
έσοδα τόσο μεγάλα όσο άλλα προϊόντα, προσφέρει όμως γόητρο στην επιχείρηση.  
Σε αυτή τη περίπτωση, το προϊόν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κρίσιμο υλικό και να 
μεταφερθεί στην ομάδα «Α».  

Α8. Μείωση ποικιλίας υλικών. 
 
Με τη μείωση της ποικιλίας των υλικών και των διαφορετικών κωδικών που 
διαχειρίζεται μία επιχείρηση, μπορεί να πετύχει πολλά πλεονεκτήματα στη διαχείριση 
των αποθεμάτων.  
 
Συχνά παρατηρείτε το φαινόμενο, να υπάρχουν διαφορετικά υλικά τα οποία στην 
πραγματικότητα αλληλοκαλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως για 
παράδειγμα, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά, πρώτες ύλες, κ.α. Με μία λεπτομερή 
καταγραφή των υλικών και των αναγκών που εξυπηρετούν, μπορούμε να 
ερευνήσουμε κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση ενός υλικού σε διαφορετικά προϊόντα, 
ώστε να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατό λιγότερα είδη – κωδικούς. 
 
Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε προληπτικά, δηλαδή από τη αρχή σχεδίασης ενός 
νέου προϊόντος, ή την οργάνωση παραγωγής ενός νέου προϊόντος, να λάβουμε 
υπόψη τα ήδη υπάρχοντα υλικά που χρησιμοποιούμε και να εξετάσουμε, πόσο αυτά 
μπορούν να καλύψουν τις νέες μας ανάγκες, χωρίς να προβούμε σε αγορές νέων 
υλικών. 
Επίσης, μείωση των διαφορετικών υλικών, επιτυγχάνεται και με τον περιοδικό έλεγχο 
της διακίνησης τους. Είναι απαραίτητο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουμε 
τη συχνότητα χρήσης των υλικών και να γίνεται μία εκτίμηση, για την πιθανότητα 
κατάργησης κάποιων που δεν έχουν πλέον καμία χρηστικότητα. 
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Συνεπώς, μία σειρά από χρήσιμα θέματα που μπορεί να εξετάσει μία επιχείρηση για 
τα υλικά που διακινεί, σχετικά με την ποικιλία των κωδικών της είναι τα εξής: 
 
• Χρησιμότητα κάθε υλικού. 
• Πόσα από τα υλικά που διατηρούνται σε απόθεμα, εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 
• Πόσο είναι δυνατό τα υλικά που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό να πάρουν μία 

συγκεκριμένη περιγραφή. 
• Τι κλίμακα από διαφορετικά μεγέθη είναι απαραίτητη. 
• Πόσο συχνά χρησιμοποιείται κάθε υλικό. 
• Ποια υλικά μπορούν να μειωθούν και να αντικαταστήσουν άλλα. 
• Σε ποιο βαθμό μπορούν να τυποποιηθούν (standarization) οι διαστάσεις, τα 

μεγέθη, η ποιότητα καθώς και άλλα χαρακτηριστικά. 
• Ποια υλικά που διατηρούμε σε απόθεμα είναι πλέον παρωχημένα και δεν 

προβλέπεται να χρειαστούν στο μέλλον. 
 
Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
• Μείωση του κόστους αποθέματος. 
• Μείωση της δέσμευσης κεφαλαίων σε απόθεμα 
• Μείωση των διαχειριζόμενων κωδικών. 
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Β. Μοντέλα αποθεμάτων. 

Β1. Βασικό μοντέλο αποθεμάτων. 
Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται ένα τμήμα διαχείρισης υλικών να καλύψει 
είναι η διαχείριση του αποθέματος και ο ορθολογικός ανεφοδιασμός.  
Ασφαλώς μία σημαντική πληροφόρηση είναι η πρόβλεψη της ζήτησης και τι ανάγκες 
θα  κληθούμε να καλύψουμε, ωστόσο έχουν διατυπωθεί στη σχετική βιβλιογραφία, 
βασικοί κανόνες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για τη 
διαχείριση των υλικών μιας επιχείρησης.  
 
Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας: 
Σε αυτό το σύστημα βασική έννοια είναι αυτή της σταθερής οικονομικής ποσότητας 
παραγγελίας. Με τον όρο αυτό, εννοούμε την ποσότητα εκείνη που ελαχιστοποιεί το 
συνολικό κόστος αποθέματος.  
Για να το υπολογίσουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Η μέση ζήτηση είναι σταθερή. 
β) Ο χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας σταθερός. 
γ) Αναπλήρωση αποθέματος γίνεται στιγμιαία 
δ) Η παραγγελία ενός προϊόντος δεν επηρεάζει την παραγγελία κάποιο άλλου 
ε) Μοναδιαία κόστη αγοράς, διατήρησης και διαχείρισης αποθέματος είναι σταθερά. 
στ) Ποσότητα παραλαβής είναι ίση με ποσότητα παραγγελίας. 
 
Το συνολικό κόστος αποθέματος διατυπώνεται ως εξής: 
 

ΣΚΑ = pR + Q/2 ch + R/Q cp 
όπου: 
p = μοναδιαία τιμή κόστους 
R = ετήσια ζήτηση 
Q = ποσότητα παραγγελίας 
ch = κόστος διατήρησης μίας μονάδας για ένα έτος 
cp = κόστος διαχείρισης μία παραγγελίας. 
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Δηλαδή: 
 
Συνολικό κόστος 
αποθέματος = Συνολικό  

κόστος αγοράς + Συνολικό κόστος 
διατήρησης + Συνολικό κόστος 

διαχείρισης 
 

• Συνολικό κόστος αγοράς = Μοναδιαία τιμή αγοράς x Ετήσια ποσότητα (R). 
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Όπως φαίνεται και από το σχήμα, το συνολικό κόστος παραγγελίας, μειώνεται όσο 
μεγαλώνει η ποσότητα παραγγελίας. Αυτό είναι φυσιολογικό, εφόσον στην τιμή 
αγοράς ενός υλικού υπάρχουν εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα. Πολλές φορές, 
το κόστος αγοράς ενός υλικού μπορεί να είναι τεράστιο, έως και ασύμφορο όταν η 
ποσότητα είναι πολύ μικρή, διότι το αντίστοιχο κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγάλο 
για μικρές ποσότητες.  
 

• Συνολικό κόστος διατήρησης = Μοναδιαίο κόστος διατήρησης  x Μέση ετήσια 
στάθμη αποθέματος (Q/2). 

 
Το κόστος διατήρησης αποθέματος είναι ανάλογο της ποσότητας που διατηρείται 
στους αποθηκευτικούς χώρους. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το κόστος δέσμευσης 
κεφαλαίων σε απόθεμα, έξοδα αποθήκευσης, όπως ενοίκια αποθηκευτικών χώρων ή 
έξοδα ανάθεσης τρίτων. Όσο αυξάνεται η ποσότητα διατήρησης αποθέματος, τόσο 
αυξάνονται και τα έξοδα αποθήκευση και διαχείρισης υλικών. 
 

• Ετήσιο κόστος διαχείρισης = Μοναδιαίο κόστος διαχείρισης παραγγελίας x 
πλήθος παραγγελιών μέσα στο χρόνο (R/Q). 
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Πιο κάτω, εμφανίζεται σχηματικά η καμπύλη συνολικού κόστους. 
 

Συνολικό κόστος
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Για να βρούμε το βέλτιστο Q, την ποσότητα δηλαδή που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση 
συνολικού κόστους, παραγωγίζουμε ως προς Q και καταλίγουμε ότι η συνάρτηση 
ΣΚΑ, μηδενίζεται στο σημείο: 
 

Q= 
ch
cpR2

, 

ενώ στη διάρκεια του χρόνου θα τοποθετούνται παραγγελίες πλήθους  
n= R/Q. 

 
Επίσης, οι παραγγελίες θα πρέπει να τοποθετούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα: 
 

Τ= 1/n ή T=Q/R. 
 

Με αυτό τον τρόπο, η καμπύλη του συνολικού κόστους θα παρουσιάζεται σχηματικά 
όπως πιο κάτω. 
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Η οικονομική ποσότητα παραγγελίας, μετατοπίζει την καμπύλη συνολικού κόστους 
σε σχέση με τη καμπύλη κόστους διατήρησης και κόστους παραγγελίας. 
 

 
Oι παραπάνω σχέσεις όπως διατυπώθηκαν, δείχνουν να συστηματοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό, τον τρόπο χειρισμού του ανεφοδιασμού των υλικών μίας επιχείρησης. 
Ωστόσο, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη αφορούν μία εξιδανικευμένη 
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κατάσταση, όπου η ζήτηση είναι σταθερή, η ποσότητα παραλαβής ίση με την 
αναμενόμενη, ο χρόνος εκτέλεσης σταθερός. Δηλαδή, δε λαμβάνονται υπόψη 
κάποιες απρόβλεπτες καταστάσεις ή συνήθεις τακτικές οι οποίες στην πράξη έχει 
φανεί ότι είναι αρκετά συνηθισμένες.  
 

Β2. Ολικό κόστος αποθέματος με μεταβλητή τιμή, ανάλογα της 
ποσότητας. 
 
Πιο πάνω διατυπώθηκε η σχέση του Βασικού Μοντέλου Αποθεμάτων, όπου 
υποθέσαμε ότι η τιμή αγοράς του υλικού που εξετάζουμε είναι σταθερή. Ωστόσο είναι 
πολύ συνηθισμένο στην πράξη οι προμηθευτές υλικών να προσφέρουν τα αγαθά 
που πωλούν, με τιμές κλιμακωτές ανάλογα με την ποσότητα αγοράς ή διαφορετικά 
να προσφέρουν έκπτωση όσο μεγαλώνει η ποσότητα παραγγελίας. Με αυτό τον 
τρόπο γίνεται μία προσπάθεια να παρακινήσουν του υποψήφιους πελάτες να 
προτιμήσουν τα προϊόντα τους ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των 
τιμών και των προϊόντων.  
 
Σε αυτή την περίπτωση για να μελετήσουμε και να καταλήξουμε στην οικονομική 
ποσότητα παραγγελίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προσφερόμενες εκπτώσεις. 
Βέβαια αυτό θα προκύψει ως ανάγκη, στην περίπτωση που η έκπτωση ισχύει για 
ποσότητα παραγγελίας μεγαλύτερη από την οικονομική ποσότητα παραγγελίας, 
διαφορετικά παραγγέλλουμε την οικονομική ποσότητα παραγγελίας. 
 
Η σχέση συνολικού κόστους αποθέματος, πλέον διαφοροποιείται στο ότι το κόστος 
αγοράς είναι μεταβλητό και όχι σταθερό. Δηλαδή: 
 

ΣΚΑ = piR + Q/2 ch + R/Q cp, 
 
όπου i=1,2, ….ανάλογα με την ποσότητα Q για την οποία ισχύει η τιμή i 
 
Ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίσουμε την οικονομική ποσότητα παραγγελίας Q 
είναι ο εξής: 
1) Υπολογίζουμε από τη σχέση ΣΚΑ το συνολικό κόστος αποθέματος για ποσότητα 
Qi, με αντίστοιχη τιμή pi. Το ΣΚΑ υπολογίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις οριακές 
τιμές Qi.  
 
2) Υπολογίζουμε την οικονομική ποσότητα παραγγελίας για Q0 για την τιμή pi.  
3) Υπολογίζουμε το  ΣΚΑ για ποσότητα Q0 και pi.  
4) Συγκρίνουμε το ΣΚΑ για ποσότητες Qi και Q0 και επιλέγουμε το Q εκείνο και την 
αντίστοιχη τιμή για τα οποία το ΣΚΑ είναι ελάχιστο. 
 
Η καμπύλη συνολικού κόστους στην περίπτωση της μεταβλητής τιμής ανάλογα με 
την ποσότητα είναι μία κλιμακωτή συνάρτηση και όχι συνεχής όπως στη 
προηγούμενη περίπτωση.  
 

Β3. Παρακολούθηση και ανανέωση αποθέματος. 
 
Η παρακολούθηση της στάθμης αποθέματος και η ανανέωση του, αποτελούν 
βασικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης και ειδικότερα του 
τμήματος προμηθειών.  
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Και σε αυτό τον τομέα έχουν διατυπωθεί θεωρίες που συστηματοποιούν αυτή τη 
διαδικασία, με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ανανέωσης του 
αποθέματος. Με αυτό τον τρόπο μία επιχείρηση επιτυγχάνει την απρόσκοπτη 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 
 
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε δύο βασικές έννοιες που θα 
χρησιμοποιηθούν στη διατύπωση των θεωριών παρακολούθησης αποθέματος. Η 
έννοια του χρόνου υστέρησης ή χρόνου παράδοσης (lead time) και η έννοια του 
αποθέματος ασφαλείας (safety stock). Και οι δύο έννοιες έχουν αποδειχθεί στην 
πράξη, ιδιαίτερα σπουδαίες για τη διαμόρφωση του συστήματος που θα υιοθετήσει η  
κάθε επιχείρηση για την ορθολογική διαχείριση του αποθέματος. 
 
• Με τον όρο χρόνος παράδοσης (lead time), εννοούμε το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα που υπάρχει από τη στιγμή που στέλνουμε μία παραγγελία στον 
προμηθευτή, έως ότου το υλικό παραδοθεί στην αποθήκη μας. Στην οργάνωση 
του ανεφοδιασμού ενός συστήματος, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιο είναι 
αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να προγραμματίζονται σωστά οι επί μέρους 
λειτουργίες, όπως παραγωγή, συσκευασία, αποστολή παραγγελιών σε πελάτες. 
Στο χρόνο παράδοσης περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι χρόνοι για την 
προετοιμασία της παραγγελίας μας, όπως η παραγωγή, συσκευασία, ποιοτικός 
έλεγχος, τιμολόγηση, μεταφορά. 

 
• Με τον όρο απόθεμα ασφαλείας (safety stock), εννοούμε την ποσότητα 

αποθέματος που διατηρούμε, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να 
ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες έλλειψης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για 
παράδειγμα, παράταση του χρόνου παράδοσης πέρα από το αναμενόμενο, 
αναπάντεχη αύξηση στη ζήτηση, και άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις. Βέβαια, η 
διατήρηση του αποθέματος ασφαλείας συνεπάγεται ένα κόστος 
αποθεματοποίησης από τη δέσμευση κεφαλαίου σε έξοδα αποθήκευσης, κίνδυνο 
φθοράς του αποθέματος ή απαξίωσης του. Ωστόσο το κόστος αυτό, θα πρέπει να 
εξουδετερώνει τον κίνδυνο από το κόστος έλλειψης. 

 
Ένας πρακτικός τρόπος να προσδιοριστεί το απόθεμα ασφαλείας είναι να 
υπολογίσουμε την ποσότητα που καταναλώνουμε από το υλικό κατά το συνολικό 
χρονικό περιθώριο παράδοσης μίας παραγγελίας. 
 
Για παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε το απόθεμα ασφαλείας του 
υλικού Α. Έχουμε τα εξής δεδομένα: 
Ζήτηση: 120 τεμάχια / ημέρα 
Χρόνος παράδοσης: 20 ημέρες 
Τότε το απόθεμα ασφαλείας του υλικού Α, καθορίζεται ως: 120 τεμ. x 20 = 2.400 τεμ. 
 
Δηλαδή η στάθμη αποθέματος δεν πρέπει ποτέ να πέφτει κάτω από τα 2.400 
τεμάχια. 

Β4. Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας 
 
Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού, είναι ότι το απόθεμα ελέγχεται ανά 
τακτά, σταθερά χρονικά διαστήματα Τ. Ορίζουμε από την αρχή ένα μέγιστο επίπεδο 
αποθέματος που θέλουμε να διατηρούμε Qmax, και παραγγέλλουμε κάθε φορά 
ποσότητα Q ίση με Qmax – Ι, όπου Ι είναι η ποσότητα που έχουμε την τρέχουσα 
χρονική στιγμή σε απόθεμα. Συνεπώς βασικοί παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη 
σε αυτό το σύστημα είναι: 
α) Το σταθερό χρονικό διάστημα επιθεώρησης του αποθέματος Τ και 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 22 

β) Η μέγιστη ποσότητα αποθέματος Qmax, που θέλουμε να διατηρούμε. 
 
Βασική σημασία έχει να προσδιορίσουμε το Τ και το Qmax έτσι ώστε το συνολικό 
κόστος αποθέματος (ΣΚΑ) να ελαχιστοποιείται. 
 
Όπως διατυπώθηκε σε προηγούμενη ενότητα: 
 
Συνολικό κόστος 
αποθέματος = Συνολικό  

κόστος αγοράς + Συνολικό κόστος 
διατήρησης + Συνολικό κόστος 

διαχείρισης 
 
ή 

 
ΣΚΑ = pR + (Q/2) ch + (R/Q) cp = pR + (RT/2) ch + (1/T) cp = pR + (R/2n) ch + ncp 

 
Όπου n = 1/T, το ετήσιο πλήθος παραγγελιών και (RT)/2 το μέσο απόθεμα. 
 
Εάν παραγωγίσουμε την πιο πάνω σχέση ως προς Τ και βρούμε την τιμή που 
μηδενίζεται η παράγωγος, τότε αυτή τη τιμή Τοptimum  θα ελαχιστοποιεί το ΣΚΑ. 
 

Συνεπώς Τοptimum = 
chR

cp2
. 

 
Όσον αφορά την ποσότητα Qmax που θέλουμε να έχουμε σαν σημείο αναφοράς για 
την επιλογή της ποσότητας παραγγελίας, αυτή μπορούμε να την προσδιορίσουμε ως 
εξής: 
 
Μέσος όρος ζήτησης x (Περίοδος ελέγχου αποθέματος + Χρόνος παράδοσης) + 
Απόθεμα ασφαλείας. 

 
Πλεονεκτήματα συστήματος: 
- Ελαχιστοποίηση αποθέματος υλικών τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τακτικά από 

την επιχείρηση. 
- Καλύτερη οργάνωση του χρόνου εργασίας των στελεχών ενός τμήματος 

προμηθειών. 
- Καλύτερη διαπραγμάτευση τιμών από τους προμηθευτές, διότι γίνονται μαζικές 

παραγγελίες και οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες, ενώ ο προμηθευτής μπορεί να 
οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμα παραγωγής του. 

 
Μειονεκτήματα συστήματος: 
- Γενικότερα παρατηρείται η διατήρηση ενός σχετικά υψηλού δείκτη αποθέματος, 

αφού αυτό το απόθεμα πρέπει να καλύψει τη ζήτηση μέχρι την επόμενη περίοδο 
ελέγχου. 

- Οι ποσότητες υλικών που παραγγέλλονται δε βασίζονται στο σύστημα 
οικονομικής ποσότητας παραγγελίας. 

- Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική παρακολούθηση της εποχικότητας της ζήτησης 
και αναπροσαρμογή της μέγιστης ποσότητας αποθέματος Qmax, διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν ελλείψεις ή υπεραποθεματοποίηση.  

 
Το παραπάω σύστημα βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις που παραγγέλλονται 
ομάδες υλικών από συγκεκριμένο προμηθευτή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
εβδομαδιαίως, μηνιαίως κ.τ.λ. 
 
 
 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 23 

Β5. Σύστημα JUST IN TIMΕ 
 
Ένα επιπλέον επίτευγμα της σύγχρονης έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί γύρω 
από τη διαχείριση αποθεμάτων στις σύγχρονες βιομηχανίες είναι το σύστημα Just In 
Time (JIT). Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στην Ιαπωνία με σκοπό τη μείωση του 
κόστους αποθεματοποίησης στο ελάχιστο δυνατό, με τους παρακάτω τρόπους. 
 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους διατηρούνται αποθέματα είναι η κάλυψη της 
ζήτησης κατά το χρόνο υστέρησης. Επίσης η αβεβαιότητα της ζήτησης κατά το χρόνο 
αναμονής μίας παραλαβής είναι ένας λόγος για διατήρηση αποθέματος. 
Οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν ως τακτική τη σύναψη μακροχρόνιων 
συμβάσεων με προμηθευτές οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από τον 
τόπο κατανάλωσης των υλικών. Με αυτό τον τρόπο, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν 
μικρές και συχνές παραγγελίες, μειώνοντας τη μέση στάθμη αποθέματος. Όσον 
αφορά το κόστος διαχείρισης των παραγγελιών, αυτό διατηρήθηκε σε χαμηλό 
επίπεδο με την τροποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και την αξιοποίηση 
σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού όπου απαιτείται. 
 
Το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος βρήκε μεγάλη επιτυχία, διότι μείωσε το 
κόστος διατήρησης αποθέματος, τους χρόνους προετοιμασίας της παραγωγής και 
ετοιμασίας παραγγελιών. 
 
Πολύ σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή του συστήματος αυτού στη 
βιομηχανική παραγωγή, είναι ότι τα υλικά πρέπει να λαμβάνονται στη 
συγκεκριμένη σωστή χρονική στιγμή, στην ποσότητα και την ποιότητα που 
πρέπει. Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα θα καταρρεύσει με δυσμενείς 
συνέπειες για όλη την παραγωγική αλυσίδα. Για αυτό το λόγο μεγάλη σημασία 
δίνεται στις σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές. 
 
Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών με τις οποίες 
κατοχυρώνονται οι προδιαγραφές των υλικών, οι τιμές καθώς και οι χρόνοι 
παράδοσης. Επίσης, η έγκαιρη πληροφόρηση του προμηθευτή για τις επερχόμενες 
ανάγκες, με την αποστολή προβλέψεων παραγγελιών σε 12-μηνη ή 24-μηνη βάση, 
συμβάλει στην καλή συνεργασία, διότι ο προμηθευτής μπορεί να προετοιμαστεί για 
τις ανάγκες των πελατών του. 
 
Εάν το σύστημα αυτό σχεδιαστεί με ορθολογικό τρόπο και υπάρξουν όλες οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, τότε θα υπάρξουν πολλά πλεονεκτήματα από 
τα την εφαρμογή του, όπως: 
 
- Μείωση του κόστους αποθέματος υλικών καθώς και των ελαττωματικών υλικών. 
- Έγκαιρη διάγνωση ελαττωματικών προϊόντων και βελτίωση της ποιότητας των 

τελικών προϊόντων. 
- Ευελιξία σε αλλαγές του προγράμματος παραγωγής. 
- Μείωση του αριθμού των προμηθευτών. 
- Μείωση των εξόδων διοίκησης αποθέματος. 
- Αύξηση της παραγωγικότητας 
- Μείωση των δεσμευμένων σε αποθέματα κεφαλαίων. 
 
Ωστόσο το σύστημα JIT έχει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως: 
 
- Κίνδυνος να μην μπορεί ο προμηθευτής να ανταποκριθεί σε αλλαγές του δικού 

μας προγράμματος παραγωγής. 
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- Απαιτείται σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός για την επικοινωνία μεταξύ 
προμηθευτή και αγοραστή. 

- Λόγω των μικρών ποσοτήτων που παραγγέλλονται δεν επωφελούμαστε της 
κλιμακωτής τιμολόγησης. 

- Το σύστημα JIT δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή προϊόντων που 
υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές και έχουν πολύ μικρό κύκλο ζωής, αλλά αντίθετα 
είναι κατάλληλο για προϊόντα μαζικής παραγωγής με σταθερή ζήτηση. 

- Οι προμηθευτές πρέπει να είναι σε κοντινή γεωγραφική απόσταση από τον τόπο 
παραγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις παραγγελίες που στέλνουμε. 
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Γ. Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών - ΜRP (Materials 
Requirement Planning) 
 
Μία βασική λειτουργία στις βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες είναι ο 
προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών. Η λειτουργία αυτή σκοπό έχει να 
υπολογιστούν οι πραγματικές ανάγκες σε υλικά ώστε να καλυφθεί η ζήτηση 
προϊόντων στην αγορά. Ο προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών είναι βασική 
προϋπόθεση για την οργάνωση των προμηθειών μίας παραγωγικής μονάδας, διότι 
με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε ποια υλικά θα χρειαστούμε, τι ποσότητες και σε 
ποια χρονική στιγμή πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση μας.  
 
Το σύστημα αυτό, αφορά κυρίως υλικά τα οποία αποτελούν Α’ ύλες και εξαρτήματα 
για τα τελικά προϊόντα που παράγει η μονάδα. Λόγω του γεγονότος ότι αυτές οι 
πρώτες ύλες είναι ταυτόχρονα τελικά προϊόντα για τους εξωτερικούς προμηθευτές 
μας ο προγραμματισμός των απαιτήσεων υλικών συμβάλει στον προγραμματισμό 
και των προμηθειών, παραγγελιών προς τους προμηθευτές. Υπάρχει ωστόσο και η 
πιθανότητα ορισμένα υλικά να παράγονται από την ίδια την παραγωγική μονάδα. 
 
Αφετηρία του ΠΑΥ (Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών), είναι η ζήτηση της 
αγοράς σε τελικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό γίνεται μία εκτίμηση της ζήτησης και 
καταρτίζονται οι προβλέψεις πωλήσεων προϊόντων. Πολλές επιχειρήσεις 
διαμορφώνουν προβλέψεις πωλήσεων για τους επόμενους δώδεκα ή είκοσι μήνες,  
οι οποίες ανανεώνονται κάθε μήνα. Με βάση τις προβλέψεις πωλήσεων καταρτίζεται 
το αντίστοιχο πρόγραμμα παραγωγής, ώστε να παραχθούν τα προϊόντα που θα 
καλύψουν τις ανάγκες της ζήτησης στην αγορά. Στη συνέχεια από το πρόγραμμα 
παραγωγής θα προκύψουν οι ανάγκες σε Α’ ύλες και θα καταρτιστεί το πρόγραμμα 
απαιτούμενων υλικών.  
 
Στόχος του ΠΑΥ είναι η εξασφάλιση των ποσοτήτων των απαιτούμενων υλικών ώστε 
να είναι διαθέσιμα στους χρόνους που χρειάζονται ώστε να αποφεύγονται ελλείψεις 
υλικών, με κίνδυνο να διακοπεί η παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα συμβάλει και 
στην αποφυγή δημιουργίας υπεραποθέματος το οποίο συνεπάγεται δέσμευση 
κεφαλαίων σε απόθεμα, δαπάνες αποθήκευσης κ.λ.π.  Με αυτό τον τρόπο 
προγραμματίζονται οι ποσότητες «παραγγελιών» υλικών. Οι παραγγελίες αυτές 
μπορεί να είναι εσωτερικές παραγγελίες, δηλαδή εντολές παραγωγής υλικών που 
κατασκευάζονται εσωτερικά στη μονάδα παραγωγής ή παραγγελίες σε εξωτερικούς 
προμηθευτές. Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός παραγγελιών μόνο κέρδος 
μπορεί να αποφέρει διότι: 
 

• Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει λεπτομερής έρευνα αγοράς για την προμήθεια 
των υλικών. 

• Μπορεί να γίνει οικονομικός προϋπολογισμός δαπανών σε υλικά και με τη 
βοήθεια της ABC κατηγοριοποίησης, να έχουμε πιο ορθολογική διαχείριση 
του κεφαλαίου που πρόκειται να δαπανηθεί. 

• Το τμήμα αγορών έχει διαθέσιμο χρόνο να μελετήσει και να υπογράψει 
συμφέρουσες συμβάσεις προμηθειών. 

• Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις οικονομικές προσφορές κλίμακας από 
τους προμηθευτές. 

• Δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε τα αποθέματα ασφαλείας. 
• Συμβάλλουμε στην ομαλή συνεργασία με τους προμηθευτές διότι 

ενημερώνονται έγκαιρα για τις παραγγελίες μας και κατ’ επέκταση στη 
διατήρηση της «σχέσης εμπιστοσύνης» μαζί τους. 
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Συμπεραίνει κανείς από τα παραπάνω πως ο ΠΑΥ είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο 
για ένα τμήμα αγορών και ταυτόχρονα αποτελεί διοικητική λειτουργία. Έκτός από το 
γεγονός ότι οι αγορές υλικών απαιτούν οικονομικά κεφάλαια και για το λόγο αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αποφάσεις που λαμβάνονται ως προς τη 
διαχείριση τους, ταυτόχρονα ο ΠΑΥ συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία της 
παραγωγικής διαδικασίας και τελικά στη συνεχή διαθεσιμότητα προϊόντων προς 
πώληση.  
 
Συνοπτικά στο διάγραμμα (0.0) παρουσιάζεται η συνεχής ροή των πληροφοριών σε 
ένα σύστημα λειτουργιών που συνεργάζονται μεταξύ τους για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα της επιχείρησης. 
 

Γ1. Εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα ενός Προγράμματος 
Απαιτήσεων Υλικών. 
 
Όπως φαίνεται από το σχήμα για το ΠΑΥ χρειάζονται συγκεκριμένα δεδομένα που 
περιλαμβάνουν: 
 

1) Το κύριο πρόγραμμα παραγωγής 
2) Ακριβή πληροφόρηση για το απόθεμα που είναι διαθέσιμο στην αποθήκη. 
3) Ακριβή πληροφόρηση για τις αναμενόμενες παραγγελίες υλικών που 

περιλαμβάνει την ποσότητα και το χρόνο παράδοσης. 
4) Τεχνικές προδιαγραφές των τελικών προϊόντων. 
 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΓΟΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   
Α’ ΥΛΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   
ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Οι ποσότητες των υλικών καθώς και η χρονική στιγμή που απαιτούνται να είναι 
διαθέσιμες, προκύπτει από το κύριο πρόγραμμα παραγωγής, αφού πρώτα έχει γίνει 
συσχέτιση με τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα. Από τις τεχνικές προδιαγραφές των 
τελικών προϊόντων θα προκύψει το είδος των πρώτων υλών (υλικών, εξαρτημάτων 
κ.τ.λ.). Σημαντικό είναι να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι οι ποσότητες και το είδος 
των υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος 
αναφέρονται στον «Κατάλογο Υλικών» (ΒΟΜ – Bill Of Materials). Σε πολλές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιείται επίσης ο όρος «Συνταγή προϊόντος».  
 
Ένα παράδειγμα ενός Καταλόγου Υλικών φαίνεται πιο κάτω για την παραγωγή ενός 
τραπεζιού. 
 

Κωδικός 
Προϊόντος 

Περιγραφή 
Προϊόντος Ποσότητα Μονάδα 

Μέτρησης 

ΤΤ 2005 Τετράγωνο 
Τραπέζι  1 τεμ. 

    
Κωδικός 
Υλικού Περιγραφή Υλικού Ποσότητα Μονάδα 

Μέτρησης 

YAM1 Υποσυγκρότημα 
άνω μέρους 1 τεμ. 

KΠΜ1 Καπλαμάς 1 τεμ. 
ΞΛΠ1 Ξύλινα πλαϊνά 4 τεμ. 
ΞΛΒ1 Ξυλόβιδες Α1 12 τεμ. 

ΕΨΦ1 Επικάλυψη 
φορμάϊκας 1 τεμ. 

ΚΛΛ1 Κόλλα  180 gr 

ΥΠΠ1 Υποσυγκροτήματα 
ποδιών 4 τεμ. 

ΧΒΔ2 Χαλυβδοσωλήνας 60 cm 

ΜΤΣ2 Mεταλικοί 
σύνδεσμοι 2 τεμ. 

ΜΠΓ2 Μπογιά 60 gr 
ΞΛΒ2 Ξυλόβιδες Α2 16 τεμ. 

 
Από τον κατάλογο αυτό φαίνεται η σχέση εξάρτησης μεταξύ διαφόρων μελών και 
υλικών που συνθέτους το τελικό προϊόν. 
 
Αρχικά εμφανίζεται ο κωδικός του προϊόντος, η περιγραφή του, η ποσότητα έτοιμων 
μονάδων που αντιστοιχεί στον κατάλογο και η μονάδα μέτρησης. Στη συνέχεια, κατά 
την ίδια λογική εμφανίζονται οι κωδικοί των διαφόρων υλικών που απαρτίζουν το 
προϊόν, οι περιγραφές τους, οι ποσότητες που απαιτούνται για την παραγωγή μία 
μονάδας έτοιμου προϊόντος και τέλος η μονάδα μέτρησης του υλικού (τεμάχια, 
γραμμάρια). Με αυτό τον τρόπο για την παραγωγή πολλαπλής της μίας μονάδας, 
ποσότητας τραπεζιών, θα πολλαπλασιάσουμε τις παραπάνω ποσότητες με την 
απαιτούμενη ποσότητα παραγωγής, ώστε να προκύψουν οι απαιτούμενες ποσότητες 
υλικών. 
 
Για τον ΠΑΥ έχουν αναπτυχθεί πακέτα Η/Υ που επιτρέπουν την τροφοδότηση του 
προγράμματος με νέα στοιχεία και τον αναπρογραμματισμό όταν μεταβληθεί το 
πρόγραμμα παραγωγής του τελικού προϊόντος ή προκύψει κάτι απρόβλεπτο. Πολύ 
περισσότερο η χρήση Η/Υ είναι αναγκαία σε συστήματα που παράγουν σύνθετα 
προϊόντα. 
 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 28 

Δ. Αγορές και αποστολή παραγγελιών 

Δ1. Έρευνα για την εξεύρεση προμηθευτών υλικών 
 
Κάθε τμήμα προμηθειών διατηρεί ένα αρχείο εγκεκριμένων προμηθευτών το οποίο 
συμβουλεύεται για την προμήθεια των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της. Ωστόσο, μπορούν να προκύψουν 
περιπτώσεις, όπου η ανάγκη επιτάσσει την εξεύρεση νέων προμηθευτών. Εκτός 
όμως από την ανάγκη που μπορεί να υπάρξει, είναι χρήσιμο ο κατάλογος των 
προμηθευτών να ελέγχεται και να αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς 
και να εμπλουτίζεται. 
 
Υπάρχει διάφοροι τρόποι με τους οποίους τα στελέχη ενός τμήματος προμηθειών 
μπορούν να κάνουν έρευνα για την εξεύρεση νέων προμηθευτών. 
 
• Χρήση μηχανών αναζήτησης στο δικτυακό τόπο. 
 
Αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης νέων προμηθευτών. Το 
διαδίκτυο προσφέρει απεριόριστες πληροφορίες για υλικά και προμηθευτές. Αρκεί η 
πληκτρολόγηση μίας λέξης στη μηχανή αναζήτησης και ένας μακροσκελής 
κατάλογος από σχετικές πληροφορίες εμφανίζεται στο χρήστη. Με αυτό τον τρόπο 
δίνεται η ευκαιρία να συλλέξει το στέλεχος του τμήματος προμηθειών πλούσιες 
πληροφορίες, τόσο για το υλικό που αναζητά όσο και για τους υπάρχοντες 
προμηθευτές στην αγορά. Επίσης, μέσω διαδικτύου, ο αγοραστής μπορεί να 
ενημερωθεί συγκεκριμένα για κάθε εταιρεία / προμηθευτή από την αντίστοιχη 
ιστοστελίδα της εταιρείας του, να δει φωτογραφίες των υλικών, τεχνικές 
προδιαγραφές, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τιμές. 
 
• Διαφημιστικοί κατάλογοι 
 
Συχνά διατηρείται ένα αρχείο με διαφημιστικούς καταλόγους μπορεί να φανεί πολύ 
χρήσιμο για την έρευνα νέων προμηθευτών. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την ποιότητα της πληροφορίας που περιέχεται στα διαφημιστικά έντυπα, όπως 
τεχνικές προδιαγραφές υλικών, παροχή τεχνικών πληροφοριών και άλλε χρήσιμες 
πληροφορίες. 
 
• Επισκέψεις σε εκθεσιακά κέντρα 
 
Οι επισκέψεις σε εκθεσιακά κέντρα, όπου διοργανώνονται εξειδικευμένες εκθέσεις 
σχετικές με το αντικείμενο του αγοραστή, δίνουν την ευκαιρία για νέες γνωριμίες με 
καινούριους προμηθευτές, για την πληροφόρηση σχετικά με καινούρια προϊόντα και 
την εξέλιξη της τεχνολογίας, για τη σύναψη νέων εμπορικών σχέσεων. Στις 
επαγγελματικές εκθέσεις δεν υπάρχει η απρόσωπη πληροφόρηση του διαδικτύου ή 
του διαφημιστικού εντύπου. Αντίθετα, αναπτύσσεται ανθρώπινη γνωριμία και 
ζωντανός διάλογος, στοιχεία από τα οποία ο αγοραστής μπορεί να αποκομίσει 
πολλές εντυπώσεις για μία επαγγελματική σχέση. 
 
• Διαφημίσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά 
 
Στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης η κατεξοχήν συνηθισμένη τακτική 
προβολής των προμηθευτών είναι η διαφήμιση. Εξειδικευμένα είδη διαφημίζονται στα 
περιοδικά που απευθύνονται σε επαγγελματίες συγκεκριμένου τομέα. Για το λόγο 
αυτό είναι χρήσιμο, οι αγοραστές εξειδικευμένων υλικών να προμηθεύονται τέτοιου 
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τύπου έντυπα, διότι διατηρείται μία επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις και εκμαιεύονται 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες. 
 

Δ2. Διαπραγματεύσεις και Συμφωνίες με προμηθευτές 
 
Με τον όρο διαπραγμάτευση, εννοούμε το διάλογο μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή 
με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις τελειώνουν όταν και τα δύο 
μέρη καταλήξουν σε μία συμφωνία. 
 
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν πρέπει να έχει την έννοια ότι ο αγοραστής ή 
ο πωλητής θα εκβιάσει ή θα επιβάλλει την άποψη του στον μελλοντικό του 
συνεργάτη. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται με σκοπό οι ανάγκες του αγοραστή και του 
πωλητή να συμπέσουν σε πολλά σημεία, ώστε να καταλήξει σε μία αμοιβαία 
συμφέρουσα συμφωνία. 
 
Για την πιο εποικοδομητική διαπραγμάτευση είναι χρήσιμο ο αγοραστής να γνωρίζει 
καλά το αντικείμενο που σκοπεύει να προμηθευτεί, την αγορά των προμηθευτών και 
τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. Πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, τα 
άτομα που ασχολούνται με τις αγορές πρέπει να ενημερωθούν για τον υποψήφιο 
προμηθευτή. Να γνωρίζουν στοιχεία που αφορούν το κύρος της επιχείρησης του 
πωλητή, ακόμα και την αξιοπιστία του πωλητή προσωπικά.  
 
Ο αγοραστής είναι απαραίτητο να απευθύνεται σε πολλούς διαφορετικούς 
προμηθευτές για την έρευνα αγοράς του προϊόντος που τον ενδιαφέρει. Είναι πολύ 
σημαντικό να εξασφαλίζεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών, διότι αυτό 
θα οδηγήσει σε καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης, σε καλύτερη ποιότητα προϊόντων 
και σε καλύτερες τιμές.  
 
Σημαντικό είναι επίσης ο αγοραστής να γνωρίζει πριν την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, εκτός από το αντικείμενο που θα αγοράσει και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του, τις προβλεπόμενες απαιτούμενες ποσότητες, τα όρια στα οποία 
κινούνται οι αποδεκτές τιμές, την τάση για αύξηση ή μείωση της ζήτησης. 
 
Θα μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει σε ένα κατάλογος τα πιο σημαντικά θέματα 
που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως παρακάτω: 
 

1. Τιμή 
2. Ποσοτικές εκπτώσεις 
3. Σταθερότητα τιμών 
4. Διάρκεια συμφωνίας 
5. Πρόβλεψη αύξησης τιμών 
6. Όροι πληρωμής 
7. Σχέση συναλλάγματος 
8. Χρόνο Παράδοσης 
9. Τόπος παράδοσης 
10. Ημέρες και ημερομηνίες παράδοσης 
11. Συχνότητα παραδόσεων 
12. Ασφάλεια 
13. Εξασφάλιση ποιότητας 
14. Αποδοχή επιστροφών 
15. Συνέπεια 
16. Δωρεάν δείγματα 
17. Δυνατότητα αυξομείωσης παραγγελίας. 
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Η προετοιμασία πριν τις διαπραγματεύσεις είναι οπωσδήποτε σημαντική αλλά το 
αποτέλεσμα θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις αυτές καθαυτές. Ο αγοραστής πρέπει 
να ακούει με προσοχή τον προμηθευτή, να αξιολογεί τις προτάσεις του και να 
συλλαμβάνει τα σημεία υποχώρησης ή αλλαγής της προσφοράς του. 
Όταν τελικώς αγοραστής και προμηθευτής καταλήξουν σε μία συμφωνία, τότε αυτή 
θα πρέπει να υπογραφεί και από τα δύο μέλη. Οι προφορικές συμφωνίες γίνονται 
μόνο για μικρά ποσά. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, τόσο στο εσωτερικό της 
επιχείρησης  όσο και στη συναλλαγή με τον προμηθευτή, είναι απαραίτητο  
παρουσία δικηγόρων ή νομικών συμβούλων, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν τη 
γνώμη τους για ορισμένα θέματα που θα προστατεύσουν τα συμφέροντα της 
επιχείρησης.  
 
Συχνά έχει διαπιστωθεί, ότι κατά το στάδιο της έγγραφης διατύπωσης της συμφωνίας 
υπάρχουν κενά σε όσα διατυπώθηκαν προφορικά και πρέπει να συζητηθούν και να 
συναποφασιστούν και από τις δύο πλευρές. Τα κενά αυτά καμιά φορά είναι τόσο 
σημαντικά ώστε να επιφέρουν ανωμαλίες στη συνεργασία των δύο πλευρών, 
προβλήματα στη λειτουργία του ανεφοδιασμού της επιχείρησης από τον προμηθευτή 
και αναγκαστικά αγοραστής και πωλητής πρέπει να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων. 
 
Είναι σαφές ότι η υπογραφή μίας συμφωνία ή μίας σύμβασης με τον προμηθευτή, 
εξασφαλίζει αμφότερα μέρη. Σημαντικό είναι να διατηρείται ένα αρχείο 
συμφωνητικών, στο οποίο ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει ο αγοραστής και να 
ενημερωθεί, ώστε όταν προκύψει μία ανωμαλία να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του. Η σχέση με τους προμηθευτές είναι μία σχέση συνεργασίας 
με αμοιβαίο συμφέρον και όχι σχέση επιβολής του ενός στον άλλο. 
 

Δ3. Αίτηση υποβολής προσφοράς 
 
Γνωρίζοντας τα υλικά που πρέπει να προμηθευτούμε και έχοντας υπόψη κάποιον 
αριθμό υποψηφίων προμηθευτών, το επόμενο βήμα για την απόβαση επιλογή πηγής 
προμήθειας είναι η συλλογή προσφορών. 
 
Μία προσφορά πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συγκριθούν οι τιμές, η ποιότητα, οι 
όροι πληρωμής, οι χρόνοι παράδοσης, οι παροχές του προμηθευτή όπως εγγυήσεις 
ποιότητας, τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.  Για το λόγο αυτό στην αίτηση 
υποβολής προσφοράς είναι χρήσιμο να διατυπώσει το τμήμα προμηθειών τις 
ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και τα στοιχεία που πρέπει να 
συμπληρωθούν. Δηλαδή μία αίτηση υποβολής προσφοράς περιλαμβάνει: 
 

1. Όνομα διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας με τον προμηθευτή. 
2. Τυπική πρόσκληση και παράκληση προς τον προμηθευτή να στείλει την 

προσφορά του στην καλύτερη δυνατή τιμή και μέσα στο ζητούμενο χρονικό 
διάστημα. 

3. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης προσφοράς. 
4. Περιγραφή του προϊόντος. 
5. Ζητούμενη ποσότητα. 
6. Διεύθυνση παράδοσης. 
7. Όνομα και υπογραφή του αγοραστή καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 
8. Χώρος για τη συμπλήρωση της τιμής του προϊόντος και τους όρους 

πληρωμής. 
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9. Χώρος για τον προμηθευτή να συμπληρώσει το όνομα του και τα στοιχεία 
επικοινωνίας. 

 
Με την αποστολή της αίτησης υποβολής προσφοράς προς τους υποψήφιους 
προμηθευτές, μπορούν να σταλούν σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και άλλα στοιχεία 
που θα βοηθήσουν τους προμηθευτές να κατανοήσουν πλήρως το αντικείμενο για το 
οποίο θα συντάξουν προσφορά. 
 

Δ4. Αξιολόγηση προμηθευτών 
 
Πολύ σημαντικό στάδιο στη διαδικασία επιλογής προμηθευτή είναι η αξιολόγηση των 
προμηθευτών με βάση κριτήρια που έχει καθορίσει η επιχείρηση και με βάση την 
ιδιαιτερότητα της συνεργασίας που θα υπάρξει. Η αξιολόγηση προμηθευτών πιθανόν 
να είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, ίσως και κοστοβόρα. Για το λόγο αυτό, δεν 
αξιολογούνται όλοι οι προμηθευτές με το ίδιο τρόπο και για κάθε αγορά που γίνεται 
από το τμήμα προμηθειών. Συνοπτικά παρακάτω, αναφέρονται ορισμένες 
σημαντικές περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η αξιολόγηση προμηθευτών: 
 
• Η αγορά στην οποία θα προβούμε έχει μεγάλο οικονομικό κόστος και υψηλό 

ρίσκο. 
• Είναι η πρώτη φορά που προμηθευόμαστε αυτά τα υλικά. 
• Πρόκειται για αγορά παγίων, όπως οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις, 

μηχανήματα, συστήματα λογισμικού. 
• Γίνεται ανάθεση εργασίας σε τρίτους (οutsourcing). 
• O προμηθευτής δεν έχει κάποιου είδους πιστοποίηση όπως BS EN ISO 9000. 
• Η συνεργασία με τους προμηθευτές θα γίνεται μέσω διαδικτύου (e-procurement). 
 
Συνεπώς, η λεπτομερής αξιολόγηση προμηθευτών γίνεται σε ορισμένες σημαντικές 
συνεργασίες και όχι σε προμηθευτές με τους οποίους η συνεργασία δεν επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της επιχείρησης. 
 
Αξίζει επίσης να επισημανθούν τα στοιχεία του προμηθευτή τα οποία θα 
αξιολογηθούν. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά είναι: 
 
• Η οικονομική κατάσταση του προμηθευτή. 
• Η δυναμικότητα του εξοπλισμού του και της μονάδας του. 
• Η ποιότητα των υπηρεσιών του και η φήμη του στην αγορά. 
• Ο εκσυγχρονισμός και η χρήση πληροφορικής στις συναλλαγές. 
 
Ένας επιπλέον τρόπος πολύ συνηθισμένος για την αξιολόγηση των προμηθευτών 
είναι οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους. Οι επισκέψεις αυτές, δίνουν την ευκαιρία 
ο αγοραστής να σχηματίσει μία συνολική εικόνα για την εταιρεία με την οποία 
συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί.  
 
Με την επίσκεψη δίνεται η ευκαιρία να μπει στους χώρους παραγωγής, να δει τον 
εξοπλισμό και τις μεθόδους παρασκευής, να συνομιλήσει με εξειδικευμένο 
προσωπικό από την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, τη συσκευασία, την αποθήκη 
ακόμα και τη διοίκηση. Επίσης, παρατηρώντας τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, 
μπορούμε να συμπεράνουμε, πόσο τηρούνται ορισμένες αρχές οργάνωσης και 
τάξης, καθαριότητας και σεβασμού στο περιβάλλον. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι 
μπορούν να συζητηθούν θέματα που αφορούν τα υλικά που προμηθευόμαστε, τυχόν 
παρατηρήσεις για αλλαγές, βελτιώσεις κ.τ.λ. ζητήματα σχετικά με τη συνεργασία και 
τη συναλλαγή. 
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Οι επισκέψεις στους προμηθευτές είναι πολύ σημαντικό να γίνονται από ομάδες δύο 
ή τριών ατόμων από διαφορετικά τμήματα, όπως το τμήμα ποιοτικού ελέγχου, 
διασφάλισης ποιότητας, παραγωγής ή οποιοδήποτε άλλου σχετικού τμήματος, με τη 
συμμετοχή απαραιτήτως ενός ατόμου του τμήματος προμηθειών. Με αυτό τον τρόπο 
κάθε στέλεχος τη ομάδας μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικά στοιχεία και το 
συνολικό συμπέρασμα να είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό. 

Δ5. Έντυπο αγοράς 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η συμφωνία προμήθειας υλικών 
μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή απαιτεί την έγγραφη επικύρωση, ώστε να 
αποφεύγονται παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Ένα τμήμα προμηθειών 
δεν υπογράφει τέτοιου τύπου συμφωνίες μονάχα για υψηλού κόστους αγορές, αλλά 
η σωστή τακτική επιβάλλει την έγγραφη και υπογεγραμμένη παραγγελία ακόμα και 
για παραγγελίες «ρουτίνας», παραγγελίες δηλαδή που αφορούν υλικά καθημερινής 
κατανάλωσης και ίσως χαμηλού κόστους. 
 
Είναι χρήσιμο τα έντυπα παραγγελίας μίας επιχείρησης να είναι τυποποιημένα και να 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συνθέτουν μία καλοδιατυπωμένη 
και σαφή παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά σε γενικές γραμμές είναι: 
 

1. Επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο προμηθευτή. 
2. Όνομα πωλητή. 
3. Ημερομηνία σύνταξης παραγγελίας. 
4. Αύξων αριθμός παραγγελίας. 
5. Κωδικός προϊόντος προμηθευτή. 
6. Κωδικός προϊόντος αγοραστή. 
7. Περιγραφή προϊόντων.  
8. Ποσότητα προϊόντων. 
9. Τιμή προϊόντων. 
10. Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης. 
11. Διεύθυνση παράδοσης. 
12. Όροι πληρωμής και μεταφοράς (incoterms). 
13. Αριθμός φορολογικού μητρώου αγοραστή.  
14. Διεύθυνση τιμολόγησης. 
15. Τραπεζικό κατάστημα με το οποίο συνεργάζεται ο αγοραστής. 
16. Όνομα και υπογραφή αγοραστή, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. 

 
Ένα έντυπο που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα διευκολύνει τον 
προμηθευτή να αντιληφθεί άμεσα την εντολή παραγγελίας που αποστέλλουμε, ώστε 
να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες για διευκρινήσεις. Επίσης, 
στην εσωτερική διακίνηση του εντύπου, θα υπάρχει μία σωστή ενημέρωση μεταξύ 
των τμημάτων. Ταυτόχρονα οι παραγγελίες αποτελούν τα δελτία με τα οποία τα 
στοιχεία αγορών εισάγονται στον  ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορούν να 
εκτελούνται γρήγορα και χωρίς λάθη πολλές άλλες διαδικασίες που συμμετέχουν 
στην αλυσίδα logistics της επιχείρησης. 
 
Με τη χρήση ενός καλού πακέτου λογισμικού, τα στοιχεία των παραγγελιών περνούν 
εύκολα και γρήγορα στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα σε 
πολύ λίγο χρόνο να ανατρέξουμε στη βάση δεδομένων που τηρείται και να βρούμε 
ιστορικά στοιχεία σχετικά με το προϊόν, τις ποσότητες, τις ημερομηνίες αγορών, 
αναλώσεις, τιμές και δεκάδες άλλα στοιχεία. 
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Κατόπιν συνεννόησης με τους προμηθευτές χρήσιμο είναι κατά την αποστολή των 
συνοδευτικών εγγράφων των εμπορευμάτων,  όπως τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, να 
αναγράφονται ορισμένα στοιχεία απαραίτητα για την ομαλή διαδικασία παραλαβής 
υλικών. Τέτοια στοιχεία είναι ο αριθμός παραγγελίας του αγοραστή, οι κωδικοί των 
προϊόντων, οι περιγραφές των προϊόντων. 
 
Σε κάθε περίπτωση το έντυπο παραγγελίας πρέπει να είναι λειτουργικό και πρακτικό 
στην καθημερινή χρήση και διακίνηση του.  Είναι σκόπιμο το τμήμα προμηθειών να 
εξετάζει,  να αξιολογεί και να βρίσκει νέους τρόπου που απλοποιούν τη διαδικασία 
τοποθέτησης παραγγελίας. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση έχει τις 
δικές της ιδιαιτερότητες και δεν είναι δυνατόν να υιοθετούν όλες την ίδια λύση, όμως 
είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιο βασικοί κανόνες που θα προστατέψουν την 
επιχείρηση και τα στελέχη που συμμετέχουν στη διαδικασία των προμηθειών από 
σφάλματα. 

Δ6. Ηλεκτρονικό εμπόριο στην υπηρεσία του τμήματος 
προμηθειών 
 
Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα 
δυνατοτήτων επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον τους, πελάτες και 
προμηθευτές. Βασική αιτία ήταν οι εξελίξεις της τεχνολογίας και κυρίως της 
πληροφορικής που πλέον η χρήση της έχει καθιερωθεί στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή διαφορετικά e-commerce υιοθετήθηκε από τις επιχειρήσεις 
ως ένας νέο τρόπος εμπορικής συναλλαγής. Ευρέως διαδεδομένο είναι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων, ωστόσο συναντάται και  
στις εμπορικές συναλλαγές επιχειρήσεων με τους προμηθευτές τους ή στο 
χονδρεμπόριο (business to business).  
 
Σύμφωνα με την ΕCA (Electronic Commerce Association) το ηλεκτρονικό εμπόριο 
καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή 
ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  
 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες των προμηθειών, το κόστος, την 
ταχύτερη αποστολή τους τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. 
Επιπλέον διευκολύνει στην αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων. 
 
Η διαχείριση των επαφών με εταίρους όπως διανομείς και μεταπωλητές της 
επιχείρησης, γίνεται πιο αποτελεσματική. Κάθε αλλαγή μπορεί να ανακοινώνεται 
μέσα από μια ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εκμηδενίζοντας την 
ανάγκη για ομαδικές επιστολές και άλλα έξοδα για την πληροφόρηση των άμεσα 
ενδιαφερομένων.  
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι παραγγελίες 
και οι αγορές ενός εργοστασίου ή ενός εμπορικού οίκου από τους προμηθευτές του. 
Η διαδικασία είναι αμφίδρομη και περιλαμβάνει την αγορά και την πώληση αλλά και 
στοιχεία που έχουν σημασία για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως είναι η 
μελλοντική διαθεσιμότητα, οι όροι πληρωμής ή οι χρόνοι παράδοσης μιας παρτίδας. 
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς, η 
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών παραγγελιών και ηλεκτρονικών πληρωμών 
βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα της συναλλαγής. 
Περιορίζονται τα ανθρώπινα λάθη, αυξάνεται η ταχύτητα και μειώνονται τα διοικητικά 
κόστη. 
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Τα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την εμπορική συναλλαγή όπως 
παραγγελίες, τιμολόγια, επιταγές και άλλα, παράγονται σε ηλεκτρονική μορφή και 
εκτυπώνονται μόνο στο σημείο παραλαβής. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται τα 
κόστη της δακτυλογράφησης, ταχυδρομικής αποστολής, επαναδακτυλογράφησης 
κ.τ.λ. 
 
Πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσουμε από το e-
commerce είναι: 
 

• Ταχύτερη παράδοση προϊόντων. 
Με τη χρήση του διαδικτύου για την τοποθέτηση παραγγελιών στους προμηθευτές, 
το τμήμα προμηθειών καταρχήν έχει άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα του αποθέματος του προμηθευτή και ανάλογα τοποθετεί ηλεκτρονικά 
την παραγγελία του. Ο προμηθευτής αντίστοιχα λαμβάνει άμεση γνώση της 
παραγγελίας και με αυτό τον τρόπο ο χρόνος υστέρησης της παραγγελίας μειώνεται 
σημαντικά.  
 

• Μείωση του άμεσου κόστους 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω με τη χρήση του διαδικτύου δεν είναι απαραίτητη 
πλέον η προετοιμασία του εντύπου της παραγγελίας, η αποστολή με fax ή με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο, η τηλεφωνική επικοινωνία με τον προμηθευτή για έλεγχο 
διαθεσιμότητας αποθέματος. Το τμήμα προμηθειών επισκέπτεται την ιστοσελίδα του 
προμηθευτή, συμπληρώνει την ειδική φόρμα με τα είδη που χρειάζεται να 
παραγγείλει και ταυτόχρονα ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ειδών καθώς και 
τις τιμές. Στη συνέχεια η παραγγελία αποστέλλεται άμεσα με e-mail. Συνεπώς το 
άμεσο κόστος μειώνεται σημαντικά. 
 

• Πρόσβαση σε νέους προμηθευτές 
Χάρη στην παγκόσμια διάδοση του διαδικτύου και την επικοινωνία αμφίδρομου 
χαρακτήρα, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ένα νέο κανάλι για την αγορά υλικών 
και υπηρεσιών. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού 
τους, κατασκευάζουν ιστοσελίδες για την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία.  Από την 
άλλη πλευρά τα τμήματα προμηθειών, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την 
αναζήτηση νέων υλικών και προμηθευτών. Πολλές επιχειρήσεις επίσης 
χρησιμοποιούν το δικτυακό τους τόπο για διαφημιστικούς λόγους και μόνο ή για 
ενημέρωση ως προς τη διαθεσιμότητα των υλικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι αεροπορικές εταιρείες, όπου μπορεί κανείς να κάνει κράτηση θέσεων 
(βλέπε σχήμα). 
 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη εξυπηρέτηση του 
τμήματος προμηθειών ή και άλλων τμημάτων της επιχείρησης όπως το τμήμα 
ποιότητας το τεχνικό τμήμα και άλλα. Αυτοματοποιώντας τη διαδικασία απάντησης 
σε συχνές και συνηθισμένες απαντήσεις που μπορούν να προκύψουν, ιδιαίτερα κατά 
την αγορά νέων προϊόντων, σημαντική πηγή κόστους πρακτικά παύει να υπάρχει. Η 
πληροφόρηση που αντλείται από τις ιστοσελίδες των προμηθευτών, μειώνει σε 
μεγάλο βαθμό το κόστος και τη δέσμευση πολύτιμου χρόνου σε τηλεφωνήματα, 
επιστολές, ανταλλαγή e-mail και άλλα. 
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Ε. Στρατηγική Προμηθειών στην υπηρεσία της στρατηγική της 
επιχείρησης. 
 
Οι προμήθειες μίας επιχείρησης, δεν είναι μία λειτουργία αποκομμένη από τις 
υπόλοιπες. Λόγω του όγκου των κεφαλαίων τον οποίο διαχειρίζεται ένα τμήμα 
προμηθειών, η πολιτική που υιοθετείται ως προς τη διαχείριση κεφαλαίων 
επιβάλλεται να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γενικότερη στρατηγική και τους 
στόχους της επιχείρησης. Η συνεργασία με τα τμήματα που συμμετέχουν στην 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης και η ανταλλαγή πληροφοριών 
και απόψεων είναι επιβεβλημένη, ώστε να υπάρχουν οργανωμένες κινήσεις που 
αποσκοπούν στο ίδιο αποτέλεσμα. 
 
Σημαντικό όμως είναι να κατανοήσουμε τι ορίζουμε ως στρατηγική. 

Ε1. Ορισμοί: 
 
Στρατηγική κατά τον Αlfred Chandler ορίζεται ο καθορισμός των μακροχρόνιων 
στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και η υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων καθώς 
και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των 
στόχων. 
 
Σύμφωνα με τον Andrews, στρατηγική είναι η διαμόρφωση αποστολής, στόχων,  
πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να 
καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της 
επιχείρησης. 
 
Επίσης, ο Igor Ansoff, διατείνεται πως στρατηγική είναι μια κοινή γραμμή μεταξύ 
δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του ή αγορών του, που 
καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν τώρα και στο 
μέλλον. 
 
Τέλος κατά τους Hofel και Schendel, στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας 
οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων καθώς και ευκαιριών 
και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον. 
 
Κοινό συμπέρασμα που προκύπτει από τους πιο πάνω ορισμούς είναι πως η 
στρατηγική βασίζεται στον προγραμματισμό και την οργάνωση των επιμέρους 
λειτουργιών ενός επιχειρηματικού οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο καθορίζονται η αποστολή και οι 
στόχοι της επιχείρησης καθώς και ο τρόπος υλοποίησης και αξιολόγησής τους.  

Ε2. Είδη επιχειρηματικών στρατηγικών: 
 
α) Στρατηγική σταθερότητας 
Με τη στρατηγική σταθερότητας, ουσιαστικά η επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία 
αλλαγή. Διατηρεί την αποστολή και του αντικειμενικούς σκοπούς που έχει ορίσει και 
εστιάζεται στη βελτίωση τους. Επίσης οι πόροι της επιχείρησης συγκεντρώνονται στις 
υπάρχουσες δραστηριότητες με σκοπό τη μεγέθυνση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. 
 
Στη στρατηγική σταθερότητας, διακρίνονται τρεις υποκατηγορίες στρατηγικών: 
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- Στρατηγική καμίας αλλαγής, όπου η επιχείρηση δεν επιθυμεί να 
διαφοροποιήσει τίποτα από τις καθιερωμένες τακτικές της και συνεχίζει την 
υπάρχουσα στρατηγική της.  

- Στρατηγική συγκομιδής κερδών, με την οποία η επιχείρηση στοχεύει στο να 
επιτύχει άμεσα κέρδη, παραμερίζοντας έστω και προσωρινά, τη μελλοντική της 
ανάπτυξη. 

- Στρατηγικό διάλειμμα, το οποίο υιοθετείται κυρίως κατόπιν μίας παρατεταμένης 
περιόδου μεγάλης ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται διότι δίνεται 
και η δυνατότητα της αξιολόγησης και του απολογισμού των αποτελεσμάτων των 
προηγούμενων στρατηγικών χειρισμών. 
 

β) Στρατηγική Ανάπτυξης 
 
Αποτελούν τις πιο διαδεδομένες εταιρικές στρατηγικές, διότι στοχεύουν στην 
ανάπτυξη των πωλήσεων και κερδών και κατ’ επέκταση των κεφαλαίων της 
επιχείρησης.  Η δυναμικότητα που διακατέχει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
διαδικασία ανάπτυξης, προκύπτει από τη συναίσθηση που έχουν πως ανήκουν σε 
ένα εξελισσόμενο περιβάλλον, μέσα στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν, διαφορετικά 
δε θα επιβιώσουν. Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες στρατηγικές ανάπτυξης: 
 
- Κάθετη ολοκλήρωση, όπου η επιχείρηση στοχεύει στο να αναπτυχθεί προς τα 

μπροστά, για παράδειγμα να αποκτήσει διανομείς ή καταστήματα πώλησης, είτε 
η επιχείρηση αναπτύσσεται προς τα πίσω για παράδειγμα αποκτά δικά της 
εργοστάσια παραγωγής πρώτων υλών. 

- Οριζόντια ολοκλήρωση, με την οποία η επιχείρηση εξαπλώνεται σε παρόμοιες 
αγορές. Παράδειγμα οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι οι αλυσίδες καταστημάτων, 
όπου η επιχείρηση στοχεύει στην ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς. 

- Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη. Με τη 
διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, η επιχείρηση τολμά να αναπτυχθεί σε αγορές 
με καινούρια προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα προϊόντα αυτά πιθανόν να έχουν άμεση 
σχέση με τα προϊόντα που προσφέρει τώρα, οπότε έχουμε τη συσχετισμένη 
διαφοροποίηση ή μπορούν να είναι διαφοροποιημένα τα υπάρχοντα προϊόντα, 
όπου αναφερόμαστε στην ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. 

- Συγκέντρωση - Διείσδυση αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 
αποφασίζει να διαθέσει πόρους για την ανάπτυξη ενός από τα προϊόντα της, διότι 
προβλέπει πως θα αποκομίσει υψηλά κέρδη. Στόχος της επιχείρησης είναι να 
προσελκύσει καταναλωτές από τον ανταγωνισμό, να δημιουργήσει νέες ανάγκες 
σε πληθυσμιακές ομάδες που δεν καταναλώνουν τέτοιας κατηγορίας προϊόντα ή 
να αυξήσει το ρυθμό κατανάλωσης των προϊόντων ώστε να αυξηθούν οι 
πωλήσεις. 

- Ανάπτυξη προϊόντων. Με αυτού του τύπου τη στρατηγική, η επιχείρηση 
επενδύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις πολλές φορές προβαίνουν σε καθοριστικές 
τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, ώστε να συναγωνιστούν τα 
ανταγωνιστικά προϊόντα. Για παράδειγμα κάνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις ή 
προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών κ.α. 

- Ανάπτυξη αγοράς, όπου στόχος είναι η επιχείρηση να διεισδύσει σε νέες αγορές 
και να προσελκύσει νέους καταναλωτές από άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

 

Ε3. Στρατηγική Προμηθειών  
 
Από την πιο πάνω σύντομη παρουσίαση των διαφορετικών σεναρίων στρατηγικής 
που μπορεί κάποια επιχείρηση να υιοθετήσει, εύλογα μπορεί κανείς να συμπεράνει 
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πως και η στρατηγική προμηθειών που θα ακολουθηθεί, πρέπει να συμπίπτει με τη 
φιλοσοφία και τους στόχους του γενικότερου στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης.  
 
Η πληροφόρηση και η παροχή χρήσιμων γνώσεων από τα στελέχη του τμήματος 
προμηθειών, μπορούν να συμβάλουν στην οριοθέτηση και χάραξη των στρατηγικών 
που θα ακολουθηθούν. Επίσης μπορούν να επηρεάσουν αποτελεσματικά στη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων. Τα στελέχη των προμηθειών που συνεργάζονται με τα 
ανώτατα διοικητικά κλιμάκια, μπορούν να αναφέρονται σε αυτά με παρουσίαση 
στοιχείων και προϋπολογισμούς που αποδεικνύουν πως ο τομέας των προμηθειών 
και οι αντίστοιχοι χειρισμοί που γίνονται, μπορούν να συνεισφέρουν στη γενικότερη 
στρατηγική της επιχείρησης και στις επιλογές κινήσεων που λαμβάνουν χώρα. 
Επίσης ο ορθολογική διοίκηση των προμηθειών και η συνεχής βελτίωση της 
διαχείριση τους δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλει στην επιδίωξη 
των ευρύτερων στόχων που έχουν τεθεί. 
 
Για όλους αυτού τους λόγους ένα τμήμα προμηθειών εκτός του ότι είναι σημαντικό να 
γνωρίζει τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να 
οριοθετεί και τη δική της στρατηγική προμηθειών που θα συμβαδίζει με τους στόχους 
της επιχείρησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμο να γίνεται μία ανάλυση του 
περιβάλλοντος της επιχείρησης, μία διαμόρφωση στρατηγικής, η εφαρμογή της 
στρατηγικής και η αξιολόγηση της. 
 

Ε4. Ανάλυση περιβάλλοντος επιχείρησης για τη διαμόρφωση 
στρατηγικής προμηθειών 
 
Μελετώντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, αντιλαμβάνεται 
κανείς πως αφετηρία για τη διαμόρφωση στρατηγικής, είναι η έρευνα και ανάλυση 
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
 
Το περιβάλλον της επιχείρησης διακρίνεται στο εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον. 
 
Με την έννοια εσωτερικό περιβάλλον, αναφερόμαστε στα στοιχεία που επηρεάζουν 
την επιχείρηση και που ξεκινούν από εσωτερικές πηγές, όπως τους ίδιους του 
πόρους της επιχείρησης, τις στρατηγικές που ακολουθεί, τα στελέχη που επιλέγει. 
Συνοπτικά θα λέγαμε πως εσωτερικό περιβάλλον είναι οι πόροι και οι ικανότητες της 
επιχείρησης. Ποιο συγκεκριμένα έχουμε: 
 
- Υλικούς πόρους, όπως είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι αποθηκευτικοί 

χώροι, οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις. 
- Ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δυναμικότητα της 

επιχείρησης σε ανθρώπινο προσωπικό, στελέχη με διοικητικές ικανότητες, 
εξειδικευμένο προσωπικό με ιδιαίτερη κατάρτιση, εργατικό προσωπικό. 

- Συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, τα οποία συντονίζουν την 
αποτελεσματική εργασία των ανθρώπινων πόρων και την εκμετάλλευση των 
υλικών πόρων. 

- Άυλοι πόροι, όπως είναι η φήμη και το όνομα της επιχείρησης στην αγορά. 
 
Αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον, μία προσέγγιση ανάλυσης του (Μίκρο) 
περιβάλλοντος μίας επιχείρησης γίνεται από το Michael Porter, γνωστή ως ανάλυση 
των πέντε δυνάμεων της δομικής ανάλυσης της αγοράς (structural analysis of an 
industry). Με αυτό το μοντέλο ο Porter, προσδιορίζει τη φύση του ανταγωνισμού στον 
κλάδο, αναλύοντας πέντε στοιχεία που επηρεάζουν τη στρατηγική της επιχείρησης: 
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α) Η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, ο οποίος εξαρτάται από  
οικονομίες κλίμακας, απαιτήσεις σε κεφάλαια, διαφοροποίηση προϊόντων, πρόσβαση 
σε κανάλια διανομής, νομικούς περιορισμούς, φόβο αντίδρασης από τις υπάρχουσες 
επιχειρήσεις. 
 
β) Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, η οποία προσδιορίζεται από την 
ύπαρξη παρόμοιων υποκατάστατων προϊόντων, από την επίδραση της τιμής τους 
και από τη διάθεση των καταναλωτών να προτιμήσουν υποκατάστατα προϊόντα. 
 
γ) Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, που εξαρτάται από το μέγεθος 
του αγοραστή, τον αριθμό των προμηθευτών, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την 
αγοραστική δύναμη των αγοραστών, τη δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των 
αγοραστών προς τα πίσω. 
 
δ) Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, που προσδιορίζεται από των 
αριθμό των προμηθευτών, το μέγεθος και τη σημασία του αγοραστή, το βαθμό 
διαφοροποίησης των προϊόντων του προμηθευτή, τη δυνατότητα αντικατάστασης 
των προϊόντων του προμηθευτή, τη δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των 
προμηθευτών προς τα εμπρός. 
 
ε) Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων, 
εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των 
ανταγωνιστών, από το αν ο τομέας επιφέρει υψηλά σταθερά κόστη και οικονομίες 
κλίμακας, την προσπάθεια για αύξηση του μεριδίου αγοράς, την έλλειψη 
διαφοροποίησης στα προϊόντα και την ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου από την 
αγορά. 
 
Ένας άλλος τρόπος ανίχνευσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για τη 
διαμόρφωση μίας στρατηγικής, είναι η ανάλυση των εσωτερικών δυνάμεων και 
αδυναμιών (strengths and weaknesses), σε συνδυασμό με τις εξωτερικές ευκαιρίες 
και απειλές (opportunities and strengths). Παίρνοντας τα αρχικά των εννοιών που 
αναλύονται η μέθοδος αυτή ονομάζεται SWOT analysis. Συνοπτικά έχουμε: 
 
Μία άλλη προσέγγιση για την ανάλυση του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος 
είναι το PEST analysis. Η ονομασία αυτή προέρχεται και πάλι από τα αρχικά των 
λέξεων – εννοιών Political / Πολιτικό, Εconomic / Οικονομικό, Social / Κοινωνικό και 
Technological / Τεχνολογικό. Όλα αυτά τα στοιχεία περιγράφουν το γενικότερο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και δραστηριοποιείται μία επιχείρηση.  
 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά, πρέπει 
η επιχείρηση να διαμορφώσει και να χαράξει τη δική της στρατηγική. Όπως 
μπορούμε να συμπεράνουμε οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες δεν μπορούν να 
αφήσουν αδιάφορη μία επιχείρηση στη διαμόρφωση στρατηγικής. Συνεπώς και η 
διαμόρφωση στρατηγικής προμηθειών, επιβάλλεται να συμπορεύεται με το 
γενικότερο πνεύμα της επιχείρησης. 
 
Αναφορικά με τον τομέα των προμηθειών, ο Kraljic διατείνεται πως τα στοιχεία του 
εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορούν να ελεγχθούν διαμορφώνοντας μία 
στρατηγική προμηθειών είναι: 

• Η διαθεσιμότητα προμηθευτών. 
• Το πλήθος των προμηθευτών. 
• Η ζήτηση από τους ανταγωνιστές 
• Η απόφαση της ιδιοκατασκευής ή της ανάθεσης σε τρίτους 
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• Το ρίσκο της επένδυσης σε απόθεμα. 
• Οι ευκαιρίες για υποκατάστατα προϊόντα λύσεις. 

 

Ε5. Διαμόρφωση στρατηγικής προμηθειών και Πολιτικής Αγορών 
 
Η διαμόρφωση στρατηγικής προμηθειών καθορίζει και την πολιτική των αγορών, 
διαμορφώνοντας κανόνες που οδηγίες, απαραίτητους για την εφαρμογή του σχεδίου 
στρατηγικής της επιχείρησης. 
 
Οι κανόνες αυτοί ορίζονται από τη διοίκηση της επιχείρησης και αντικατοπτρίζουν 
τους στόχους και τους σκοπούς που έχουν τεθεί. Η λειτουργία των αγορών αποτελεί 
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας Logistics της επιχείρησης και ακόμα, λόγω 
της εμπλοκής της στη διοίκηση σημαντικών κεφαλαίων δεν μπορεί να μην επηρεάζει 
τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης. Συνεπώς η διαμόρφωση πολιτικής αγορών 
επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως: 
 
• Βοηθά στο συντονισμό δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων π.χ. 

(παραγωγής, Marketing, έρευνας και ανάπτυξης) 
• Προδιαγράφει τη δικαιοδοσία, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των στελεχών 

του τμήματος προμηθειών αλλά και άλλων τμημάτων. 
• Προστατεύει τα στελέχη της επιχείρησης και τις δραστηριότητες τους από 

αμφιβολίες και παρεξηγήσεις ως προς την διαφάνεια των διαδικασιών. 
 
Τα θέματα τα οποία μπορεί να ορίζει η πολιτική των αγορών αφορούν: 
 
-  Σχέσεις με τους προμηθευτές. 
Πολλές φορές στη σχέση αγοραστή και προμηθευτή μπορούν να προκύψουν θέματα 
ηθικής τάξης. Για το λόγο αυτό η στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων κανονισμών 
αγορών, συμβάλλουν στην εξασφάλιση μίας τίμιας και καθαρής επαγγελματικής 
συναλλαγής και τα φαινόμενα ανηθικότητας απομονώνονται. 
 
-  Την έρευνα εξεύρεσης πηγών προμήθειας υλικών. 
Η διοίκηση θέτει οδηγίες και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ανευρίσκονται 
προμηθευτές. Επίσης, υποδεικνύει τους τρόπους αξιολόγησης των προμηθευτών με 
βαθμολογικές κλίμακες, την κατηγοριοποίηση τους σε «άριστους», «πολύ καλούς», 
«καλούς», «μη εγκεκριμένους». 
 
-  Θέματα εσωτερικής λειτουργίας. 
Η πολιτική στο χώρο αυτό, καθορίζει του διοικητικούς κανόνες, τις διαδικασίες και 
γενικά τις αρχές που πρέπει να τηρούνται στην εκτέλεση των αγορών. 
 
Σημαντικό, είναι οι κανόνες αγορών, να είναι σταθεροί, να εφαρμόζονται με συνέπεια 
από τα στελέχη του τμήματος προμηθειών και μόνο από τα άτομα που έχουν την 
αρμοδιότητα.  
 
Συνοπτικά ο Kraljic αναφέρει πως για την ορθολογική διαχείριση των αγορών σε μία 
επιχείρηση, απαιτείται η ιεράρχηση της αξίας των υλικών και η κατανομή τους σε 
επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο ακολουθείται η κατάλληλη στρατηγική για την κάθε 
ομάδα, ενώ απασχολούνται τα σωστά άτομα με τις απαιτούμενες γνώσεις. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
Ανώτατο κλιμάκιο: Είναι τα στρατηγικής σημασίας υλικά ή υπηρεσίες ή προϊόντα, τα 
οποία απαιτούν λεπτομερή πρόβλεψη ζήτησης, λεπτομερή έρευνα αγοράς, 
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ανάπτυξη με του προμηθευτές μακροχρόνιων σχέσεων και υπογραφή συμβάσεων, 
έλεγχο του αποθέματος, των τιμών τους και του κόστους τους, έρευνα για αγορά ή 
ιδιοκατασκευή, ανάλυση του ρίσκου της αγοράς τους. Με αυτού του τύπου τις 
προμήθειες ασχολείται η διοίκηση της επιχείρησης και η πληροφόρηση που 
χρειάζεται απαιτεί ακρίβεια, παρουσίαση γραφημάτων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη στενή παρακολούθηση των αγορών. 
 
Ανώτερο κλιμάκιο: Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται υλικά που αποφέρουν 
χαμηλά έσοδα για την επιχείρηση αλλά κρύβουν μεγάλο ρίσκο για τη προμήθεια 
τους. Σε αυτή την κατηγορία προμηθειών, απαιτείται η στενή παρακολούθηση των 
προμηθευτών, η οργάνωση διαγωνισμών προμήθειας, η ασφάλεια των αποθεμάτων 
καθώς και η διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου δράσης, σε περίπτωση που το 
αρχικό σχέδιο δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρειάζεται επίσης, η 
παρακολούθηση του κόστους αποθέματος, η παρακολούθηση των προβλέψεων 
ζήτησης από την αγορά. Οι αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο λαμβάνονται από 
ανώτατα στελέχη και διευθυντές των τμημάτων προμηθειών. 
 
Μεσαίο κλιμάκιο: Σε αυτό το κλιμάκιο αναφερόμαστε σε υλικά που έχουν υψηλά 
έσοδα για την επιχείρηση αλλά δεν κρύβουν υψηλό ρίσκο για την προμήθεια τους. 
Εδώ, απαιτείται η διαπραγμάτευση τιμών, η διαπραγμάτευση και η συμφωνίες με 
προμηθευτές. Χρειάζεται επίσης η σωστή πληροφόρηση από την αγορά με τη 
διαμόρφωση ενός μεσοπρόθεσμου πλάνου ζήτησης, καθώς και  προβλέψεις για 
έξοδα μεταφορών. Σε αυτό το επίπεδο απασχολούνται με τις προμήθειες ανώτερα 
στελέχη. 
 
Χαμηλό κλιμάκιο: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χαμηλού κόστους υλικά 
με χαμηλό ρίσκο προμήθειας. Σημασία σε αυτή την κατηγορία έχει η τυποποίηση των 
υλικών, η ορθολογική διαχείριση του αποθέματος, η παρακολούθηση των 
ποσοτήτων παραγγελίας, η παρακολούθηση των τιμών στη αγορά, οι τιμές κλίμακας. 
Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην πιο απλή μορφή αγορών, που απαιτεί όμως το δικό 
της χειρισμό και που συνήθως την επιμελούνται απλοί αγοραστές τις επιχείρησης. 

Ε6. Αξιολόγηση στρατηγικής προμηθειών. 
 
Για να σχηματιστεί μία γνώμη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής 
προμηθειών, είναι απαραίτητο να γίνει μία σχετική αξιολόγηση, ώστε να είναι σε θέση 
η επιχείρηση και ένα τμήμα προμηθειών να κρίνει κατά πόσο οι επιλογές της ήταν 
ωφέλιμες ή όχι για τον οργανισμό. 
 
Σύμφωνα με τον Richard Rumelt, προτείνονται τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης 
στρατηγικής, τα οποία και είναι: 
 
• Η συνέπεια. Είναι απαραίτητο η στρατηγική προμηθειών να συμβαδίζει με τους 

στόχους και τη στρατηγική της επιχείρησης. 
• Η συμφωνία και ταύτιση. Η στρατηγική προμηθειών πρέπει να ανταποκρίνεται 

και να προσαρμόζεται στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Η στρατηγική θα πρέπει να αποβλέπει στη 

διατήρηση ή τη δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. 
• Εφικτότητα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πόσο η στρατηγική που επιλέγεται 

είναι δυνατό να εφαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της 
επιχείρησης, του διαθέσιμους πόρους και να μην υπάρχει ο κίνδυνος της 
εξάντλησης τους με σοβαρές συνέπειες για τον οργανισμό. 
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Στην ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία συναντάμε ποικιλία από μεθόδους αξιολόγησης 
στρατηγικών, ορισμένες από τις οποίες είναι: 
 
- Ανάλυση του κύκλου ζωής της επιχείρησης (Life Cycle Analysis), όπου 

εξετάζεται η καταλληλότητα της στρατηγικής που έχουμε επιλέξει ανάλογα με το 
επίπεδο ανάπτυξης της επιχείρησης. 

- Ανάλυση κόστους οφέλους (Cost – Benefit analysis), η οποία χρησιμοποιείται 
για την αξιολόγηση στρατηγικών με βάση τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και 
τους πόρους που διατέθηκαν, σε συνδυασμό με τα έσοδα και το κέρδος που 
αποκομίστηκε. 

- Ανάλυση κινδύνου (Risk analysis), όπου εξετάζεται ο βαθμός επικινδυνότητας 
της στρατηγικής και κατά πόσο βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, χωρίς να 
ριψοκινδυνεύει η βιωσιμότητα και η κερδοφορία της επιχείρησης.  

 
Ωστόσο, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας μία στρατηγικής, είναι απαραίτητο 
να τεθούν ορισμένα ερωτήματα, από τις απαντήσεις των οποίων θα συλλέξουμε 
πολύτιμα στοιχεία, τέτοια ώστε να κατανοήσουμε πόσο σωστές είναι οι επιλογές που 
έχουμε κάνει. Όπως για παράδειγμα, ερωτήσεις έχουν άμεση σχέση με:  
 
- Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

 
1. Είναι η στρατηγική προμηθειών εφικτή και εναρμονισμένη με τους πόρους και τις 

δυνάμεις της επιχείρησης; 
2. Ευθυγραμμίζεται η στρατηγική προμηθειών με τη στρατηγική και το όραμα του 

οργανισμού ή της επιχείρησης; 
3. Υπάρχει η συμφωνία της διοίκησης στην στρατηγική που ακολουθείται; 
4. Συγκεντρώνεται η στρατηγική στα σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα των 

προμηθειών της επιχείρησης; 
 

- Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 
 

1. Εκμεταλλευόμαστε με τη στρατηγική προμηθειών τις ευκαιρίες του 
περιβάλλοντος; 

2. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας απέναντι σε επικείμενες ή υπάρχουσες απειλές; 
 
- Τους περιορισμούς για την πραγματοποίηση των προμηθειών. 

 
1. Συμβαδίζει η στρατηγική που ακολουθούμε με τους κανονισμούς προμηθειών; 
2. Είναι κατάλληλη η στιγμή για τη επιχείρηση ή το τμήμα προμηθειών, να 

υιοθετήσει τη στρατηγική που θέλουμε να εφαρμόσουμε; 
 
- Την επικοινωνία και την εφαρμογή. 

 
1. Είναι απόλυτα κατανοητή η στρατηγική προμηθειών από τα άτομα που είναι 

άμεσα εμπλεκόμενα με τις προμήθειες και / ή θα την εφαρμόσουν; 
2. Υπάρχει από τα στελέχη του τμήματος προμηθειών, αφοσίωση στην επιχείρηση 

και στους στόχους της; 
3. Υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες διοικητικές 

ικανότητες να υποστηρίζουν το στρατηγικό σχέδιο προμηθειών; 
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Συμπεράσματα. 
 
Η διαχείριση των αποθεμάτων μίας επιχείρησης και η οργάνωση των προμηθειών, 
έχουν απασχολήσει, σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη τους. 
Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από τις δύο αυτές άμεσα 
συνδεδεμένες δραστηριότητες μίας επιχείρησης, είναι πολλοί.  
 
Μέχρι πρόσφατα οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων, 
χρησιμοποιούσαν εμπειρικές μεθόδους για τις δραστηριότητες αυτές. Ωστόσο, η 
συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή ορισμένων γεγονότων σε παγκόσμια 
κλίμακα, από τον ακαδημαϊκό κυρίως χώρο, οδήγησε στην καταγραφή σημαντικών 
κανόνων που βρίσκουν εφαρμογή με την ανάλογη προσαρμοστικότητα σε πολλές 
επιχειρήσεις. Η χρήση των μαθηματικών και της στατιστικής, συμβάλλει στη 
διαμόρφωση μαθηματικών μοντέλων διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων που 
προκύπτουν από τη διαχείριση των αποθεμάτων. Επίσης τα μαθηματικά αυτά 
μοντέλα, αναδεικνύουν  τον ορθολογισμό της διαχείρισης των αποθεμάτων και τις 
οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή, προς όφελος ή εις βάρος της 
επιχείρησης. 
 
Από την άλλη πλευρά η οργάνωση των προμηθειών ενός οργανισμού είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης του αποθέματος. Ο 
όγκος των κεφαλαίων που διαχειρίζονται τα στελέχη του τμήματος προμηθειών, δεν 
είναι μικρός. Η σύγχρονη επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων, επιβάλλει τη 
διαμόρφωση στρατηγικών προμηθειών, άμεσα συνδεδεμένων με τη στρατηγική που 
θέτει η επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο γίνεται άμεσα αντιληπτό πως πλέον οι 
προμήθειες μίας επιχείρησης έχουν στρατηγική σημασία για το μέλλον και την 
επίτευξη των στόχων της. 
 
Συνεπώς, τα στελέχη που ασχολούνται με τη διοίκηση αποθεμάτων και τις 
προμήθειες ενός οργανισμού, επιβάλλεται να έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση, να 
ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της δραστηριοποίησής τους, 
τόσο θεωρητικά, όσο και σχετικά με τον τομέα της επιχείρησης και να έχουν γνώση 
των στρατηγικών και στόχων του οργανισμού που υπηρετούν. 
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Case Study: Οργάνωση Προμηθειών και Διοίκηση Αποθέματος 
στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμακευτικής βιομηχανίας 

Σύντομη περιγραφή της εταιρείας – Ιστορικά στοιχεία: 
 
Πρόκειται για μία βιομηχανική επιχείρηση, η οποία παράγει, εισάγει, συσκευάζει, 
προωθεί και διανέμει στην Ελλάδα ένα μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων για ανθρώπινη χρήση, τα οποία καλύπτουν όλες τις θεραπευτικές 
κατηγορίες. Επίσης, παράγει και συσκευάζει φαρμακευτικά προϊόντα για λογαριασμό 
τρίτων εταιρειών της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
  
Η ιστορία της επιχείρησης ξεκινά περίπου το 1924. Μόλις εκείνη την εποχή κάνουν 
την εμφάνιση τους στην Ελλάδα τα έτοιμα φάρμακα, τα οποία εισάγονται από το 
εξωτερικό. Με διορατικότητα, ο τότε ιδιοκτήτης της επιχείρησης, αντιλαμβάνεται πως 
ο παραδοσιακό τρόπος παρασκευής φαρμάκων θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν 
και ιδρύει μία προσωπική εταιρεία διάθεσης ετοίμων φαρμάκων. Η εν λόγω εταιρεία 
συναντά μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει τη δραστηριοποίηση της με την εισαγωγή 
ετοίμων φαρμάκων από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης και 
της Αμερικής.  
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1951, η εταιρεία γίνεται ομόρρυθμη και επεκτείνει τη 
δραστηριότητα της σε όλη την Ελλάδα και το 1971 γίνεται ανώνυμη εταιρεία. 
Επόμενος μεγάλος σταθμός, το 1974, όταν η επιχείρηση κατασκευάζει το πρώτο της 
εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, αγοράζονται δύο 
ακόμα εργοστάσια  παραγωγής φαρμάκων, εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο τις 
γραμμές παραγωγής, την γκάμα των παραγόμενων προϊόντων της και παρεχόμενων 
υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.   
Το 1997, η επιχείρηση αγοράζει τις εγκαταστάσεις μίας γερμανικής φαρμακευτικής 
εταιρείας και εγκαθιστά της διοικητικές της υπηρεσίες και το Κέντρο Διανομής των 
τελικών προϊόντων, ενώ το 1999, αγοράζει μία εξειδικευμένη μονάδα παραγωγής 
αντιβιοτικών φαρμάκων αποκτώντας έτσι  το τέταρτο εργοστάσιο. 
 
Σήμερα η επιχείρηση έχει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων και ένα 
κεντρικό κτίριο διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Marketing / Πωλήσεων / 
Ιατρικής ενημέρωσης καθώς και το Κεντρικό πρατήριο διανομής ετοίμων προϊόντων, 
όπου συνολικά εργάζονται γύρω στα 1.000 άτομα. 

Σύστημα ποιότητας 
 
Και στα τέσσερα εργοστάσια εφαρμόζονται συστήματα ποιότητας Ευρωπαϊκών / 
Διεθνών Νομοθετικών πλαισίων και προτύπων καθώς επίσης και  κλασικών / 
παραδοσιακών τεχνικών GMP (Good Manufacturing Practices), GLP (Good 
Laboratory Practices), GDP (Good … Practices) GCP (Good Clinical Practices), τα 
οποία καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των εργοστασίων.  
Επίσης, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το 1994, από τον ΕΛΟΤ μέλος του 
Διεθνούς Δικτύου IQNET σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας EN 
ISO 9001:2000 για όλα τα εργοστάσια, για τον τομέα Διανομής και για τον τομέα 
Ιατρικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το 2003 πιστοποιήθηκε από το EFQM – EΕΔΕ για 
το Σύστημα Επιχειρηματικής Αριστείας / Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζεται. 

Μηχανογραφική υποστήριξη 
 
Για τη λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων της επιχείρησης, έχουν αναπτυχθεί 
in house εφαρμογές από στελέχη της επιχείρησης. 
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Το λογιστήριο, το κεντρικό πρατήριο όπου γίνεται η τιμολόγηση, το τμήμα 
προμηθειών και οι αποθήκες δύο εκ των τεσσάρων εργοστασίων χρησιμοποιούν 
κοινή εφαρμογή η οποία αποτελεί το κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Τα τμήματα 
ποιοτικού ελέγχου όλων των μονάδων παραγωγής και οι αποθήκες των άλλων δύο 
εργοστασίων χρησιμοποιούν κοινή, ξεχωριστή εφαρμογή. 
 
Οι δύο αυτές εφαρμογές δεν είναι συμβατές μεταξύ τους και η μεταφορά των 
στοιχείων των αποθηκών και του ποιοτικού ελέγχου στο κεντρικό σύστημα γίνεται με 
χειρονακτικό τρόπο. 

Διεθνείς Συμφωνίες 
 
Σημαντικό μέρος της επιτυχίας της επιχείρησης στο εμπόριο του φαρμάκου οφείλεται 
στη συνεργασία της με σημαντικούς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης, της 
Αμερικής και της Ιαπωνίας και των εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει, όπως: 
 
- Συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (License 

Agreements), για προϊόντα που παρασκευάζει ή/ και συσκευάζει και διαθέτει στην 
ελληνική αγορά. 

- Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (Distribution 
Agreements) στην ελληνική αγορά. 

- Συμφωνίες προμήθειας πρώτων υλών (Supply Agreements) 
 
Επίσης, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους έχει συνάψει αντίστοιχες 
συμφωνίες όπως: 
- Παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ’ αποκοπή (Facon, Contract Manufacturing) 
- Φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κα’ αποκοπή (Physical, Distribution 

Agreement), που αφορούν μόνο τη διανομή προϊόντων. 
 
Οι περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες σχετίζονται με χωρική αποκλειστικότητα 
διάθεσης (Τerritory Exclusivity). 

Εταιρικό Όραμα – Αποστολή  
 
Σύμφωνα με το Πρόεδρο και τη Γενική Διεύθυνση το Όραμα της επιχείρησης είναι να 
παραμείνει στην κορυφή της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας και να γίνει ένας 
σημαντικός φαρμακευτικός παραγωγός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Αποστολή της επιχείρησης, είναι να παραμείνει ένα υγιές επιχειρηματικό κύτταρο 
προς όφελος των ασθενών, των πελατών, των Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται, 
του ανθρώπινου δυναμικού της, των μετόχων της αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. 
Επίσης, αποστολή  της επιχείρησης είναι να παρέχει στους ιατρούς, ασθενείς, 
φαρμακοποιούς, φαρμακαποθήκες και οργανισμούς υγείας, προϊόντα και υπηρεσίες  
υψηλής ποιότητας.  

Περιβάλλον της Επιχείρησης 
Σκοπός της παρούσας παρουσίασης είναι να μελετηθεί πως η οργάνωση και 
διοίκηση των προμηθειών και η ορθολογική διαχείριση αποθέματος, θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης βιομηχανίας και θα αποτελέσει 
υποστηρικτικό κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης. ΠΑ
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Εξωτερικό περιβάλλον: 
Σημαντικό είναι να εξετάσουμε ποια είναι η θέση της επιχείρησης μέσα στο 
γενικότερο επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, αλλά και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες 
του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. 
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω η επιχείρηση κατέχει την πρώτη θέση ως Ελληνική 
φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός 
ιδιαίτερα στον τομέα των εξαγωγών, επιβάλλει τη συνεχή επαγρύπνηση της 
επιχείρησης.   
 
Τα φαρμακευτικά προϊόντα, ξεχωρίζουν από άλλα προϊόντα στο ότι είναι είδη 
πρώτης ανάγκης. Η έλλειψη τους από την αγορά δε δημιουργεί μονάχα μείωση 
πωλήσεων και μείωση κερδών, αλλά σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, 
μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα, διότι θέτονται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 
Συγκεκριμένα, οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν 3 μηνών απόθεμα 
ετοίμων προϊόντων. Σε περίπτωση που ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη στην αγορά, 
επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές, ώστε να λάβουν μέτρα 
αντιμετώπισης. Από την άλλη πλευρά, τα φάρμακα έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής 
και επομένως η διαχείριση αποθέματος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη 
συσσωρεύεται απόθεμα το οποίο σύντομα θα απαξιωθεί και θα πρέπει να 
καταστραφεί με το ανάλογο κόστος. 
 
Ένα επιπλέον ζήτημα που είναι χρήσιμο να αναφερθεί, είναι η λεγόμενη «διατίμηση» 
φαρμάκων. Τα φαρμακευτικά προϊόντα υφίστανται περιορισμό τιμών από το κράτος 
και η αύξηση των τιμών, αποφασίζεται από το κράτος, ανεξάρτητα από τις τάσεις του 
πληθωρισμού, τις τιμές των καυσίμων και άλλους παράγοντες. 
Ο ανταγωνισμός στις πωλήσεις μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών είναι πολύ 
μεγάλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο 
κατέχει ένα μικρό ποσοστό της αγοράς και τούτο διότι η πληθώρα των ανταγωνιστών 
είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές φαρμακευτικές εταιρείες και η 
μεγαλύτερη κατέχει ένα μικρό ποσοστό της αγοράς. 
 
Οι πελάτες της επιχείρησης είναι κυρίως φαρμακαποθήκες και νοσοκομεία καθώς και 
θεραπευτικά κέντρα. Oι πελάτες, εξυπηρετούνται από το κεντρικό σημείο διανομής 
της επιχείρησης (πρατήριο), όπου διατίθενται όλα τα προϊόντα. Η επιχείρηση δε 
διαθέτει στόλο οχημάτων για την αποστολή προϊόντων εντός της Αθήνας. Σε ότι 
αφορά τους πελάτες που βρίσκονται εκτός Αθηνών ή και εκτός Ελλάδος, υπάρχει 
συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες και πρακτορεία. 
 
Ακόμα, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
“facon”. Και σε αυτό τον τομέα ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, ιδιαίτερα με την 
είσοδο των Ασιατικών χωρών στο διεθνή επιχειρηματικό κόσμο. Χαρακτηριστικό των 
προϊόντων και υπηρεσιών αυτών των χωρών, είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος και 
η τάση για βελτίωση της ποιότητας στοχεύοντας στα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η 
συγκεκριμένη εταιρεία έχει πελάτες για τους οποίους προσφέρει παροχή υπηρεσιών 
παραγωγής, συσκευασίας και αποστολής φαρμακευτικών προϊόντων σε Ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία. 
 
Θα μπορούσαμε για χάριν ευκολίας αποσαφήνισης των διαδικασιών που συνθέτουν 
την εφοδιαστική αλυσίδα να διαχωρίσουμε τους πελάτες σε δύο βασικές κατηγορίες. 
α) Τους εσωτερικούς πελάτες, δηλαδή το πρατήριο της επιχείρησης, που θέτει 
εσωτερικές παραγγελίες προς το τμήμα αγορών. 
β) Τους εξωτερικούς πελάτες, τις εταιρείες δηλαδή για τις οποίες παρέχεται 
υπηρεσία παραγωγής προϊόντων και στέλνουν τις εξωτερικές παραγγελίες τους στο 
τμήμα αγορών. 
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 Αριθμοί 
κωδικών 

Ετήσια Ποσότητα ετοίμων 
προϊόντων σε τεμάχια 

Ποσοστά  

Προϊόντα παραγόμενα για 
την Ελληνική αγορά 

106 21.633.000 32,5 % 

Προϊόντα έτοιμα εισαγόμενα 
για την Ελληνική αγορά 

76 8.285.000 12,5 % 

Προϊόντα  παραγόμενα façon 
για την Ελληνική αγορά  

72 19.892.000 30 % 

Προϊόντα  παραγόμενα façon 
για την αγορά του εξωτερικού  

73 16.684.000 25 % 

Σύνολο: 327 66.494.000 100 % 
 
Σχετικά με τους προμηθευτές της επιχείρησης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στα φάρμακα, Α’ ύλες και πρωτογενή υλικά συσκευασίας (υλικά 
συσκευασίας που έρχονται σε άμεση επαφή με το φάρμακο) δεν μπορούν να 
προμηθεύονται από εναλλακτικούς προμηθευτές, χωρίς την πρότερη τροποποίηση 
του φακέλου του προϊόντος και της άδειας κυκλοφορίας του, ο οποίος είναι 
κατατεθειμένος στην αρμόδια αρχή (Ε.Ο.Φ.). Μία τέτοια τροποποίηση, χρειάζεται 
τουλάχιστον 3 μήνες μελέτη από την πλευρά της φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία 
θα εξετάσει το εναλλακτικό αυτό υλικό και τουλάχιστον 1 μήνα από την πλευρά του 
Ε.Ο.Φ. για έγκριση και τροποποίησης του φακέλου και της άδειας κυκλοφορίας του 
προϊόντος. Συνεπώς, πρόκειται για μία διαδικασία χρονοβόρα και αρκετά 
αποθαρρυντική, διότι ενέχει και ορισμένους κινδύνους για την ποιότητα του 
προϊόντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι σχέσεις μεταξύ παραγωγών και 
προμηθευτών να είναι σε μεγάλο βαθμό δεσμευτικές και ανελαστικές. 
Οι προμηθευτές της επιχείρησης είναι παραγωγοί Α’ υλών και πρωτογενών υλικών 
συσκευασίας του εξωτερικού, ελληνικές αντιπροσωπείες των οίκων αυτών και 
εγχώριοι προμηθευτές δευτερογενών υλικών συσκευασίας. 
 
Λαμβάνοντας  υπόψη τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο 
δραστηριοποιείται αυτός ο οργανισμός και έχοντας κατά νου το όραμα και τους 
στόχους της εταιρείας, το τμήμα προμηθειών, καλείται να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο. 
Οι διαδικασίες λειτουργίας αυτού του τμήματος και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, 
πρέπει να έχουν πάντα σα στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, την όσο το δυνατό βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, 
επιτυγχάνοντας όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος, προς όφελος της ανάπτυξης και 
εξέλιξης της επιχείρησης. 

ΕξωτερικόΕξωτερικό ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

Προμηθευτές

Α’ Ύλες

Υλικά
συσκευασίας

Έκδοχα

Δευτερογενή
υλικά

Έτοιμα προϊόντα

Πελάτες

Νοσοκομεία

Φαρμακαποθήκες

Ανταγωνιστές

Φαρμακευτικές
εταιρείες

Επιχείρηση
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γενική Διεύθυνση 

Λογιστήριο / 
Κοστολόγηση 

Διεύθυνση  
Προμηθειών 

Διεύθυνση  
Εργοστασίοu 

Διεύθυνση  
Αγορών &  

Προγραμματισμού  
Υλικών 

Διεύθυνση  
Εισ/γών- Εξ/γών 

Διεύθυνση  
Ποιοτικού Ελέγχου 

Έρευνα &  
Ανάπτυξη  

νέων προϊόντων 

Διεύθυνση  
Παραγωγής 

Διεύθυνση  
Μarketing 

Διεύθυνση  
Αποθήκης 

Διεύθυνση  
Μηχαν/σης 

Administrator Διευθυντές  
Business Unit 

Διεύθυνση 
Ποιότητας 

Διέυθυνση  
πρατηρίου 

Ιατρικοί  
Επισκέπτες 
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Εσωτερικό περιβάλλον: 
 
Βλέποντας κανείς το οργανόγραμμα της επιχείρησης, παρατηρούμε η οργάνωση της 
είναι σε οριζόντια διάταξη με τις εξής διευθύνσεις: 

• Διεύθυνση Λογιστηρίου 
• Διεύθυνση προμηθειών 
• 4 Διευθυντές εργοστασίων  
• Διεύθυνση κέντρου διανομής 
• 5 Διευθυντές Marketing 
• Διεύθυνση Πιστοποίησης Ποιότητας 
• Διεύθυνση μηχανοργάνωσης 
• Διεύθυνση ανάπτυξης και έρευνας νέων προϊόντων 

 
Από το διάγραμμα λειτουργίας της επιχείρησης παρατηρούμε πως, το τμήμα 
προμηθειών, αποτελεί κομβικό σημείο για την εφοδιαστική αλυσίδα του παραγωγικού 
αυτού οργανισμού. Η επικοινωνία και συνεργασία με το τμήμα marketing και τα 
εργοστάσια παραγωγής καθώς και το κέντρο διανομής/πρατήριο είναι απαραίτητη 
σχεδόν σε καθημερινή βάση. 
Επίσης σημαντική είναι και η συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
διότι χρειάζεται την υποστήριξη για την εξεύρεση νέων υλικών ή νέων προμηθευτών 
για τα νέα προϊόντα. Η συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση είναι απαραίτητη για 
τον προϋπολογισμό των αγορών, τον απολογισμό των ετήσιων δαπανών καθώς και 
την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν σε αποθέματα, κόστη 
παραγωγής, μεταφορικά κόστη, κόστη ασφάλειας αποθεμάτων, κόστη καταστροφών 
ακαταλλήλων υλικών και άλλα ζητήματα.  
 
Το τμήμα πιστοποίησης ποιότητας, καταγράφει τις διαδικασίες λειτουργίας της 
επιχείρησης. Συνεπώς η συνεργασία και με αυτό το τμήμα, που παρακολουθεί με 
μετρήσεις δεικτών την απόδοση των επιμέρους τμημάτων και αναθεωρεί όπου 
χρειάζεται  τις διαδικασίες είναι αρκετά συχνή. 
 
Η διεύθυνση μηχανοργάνωσης υποστηρίζει τη λειτουργία όλης της επιχείρησης με τη 
σύγχρονη τεχνολογία. Οπωσδήποτε, το τμήμα προμηθειών συνεργάζεται με τη 
μηχανοργάνωση κυρίως για την ανεύρεση στοιχείων που θα βοηθήσουν το τμήμα να 
βελτιώσει τη λειτουργία του και να χρησιμοποιήσει με το βέλτιστο τρόπο τα εργαλεία 
της πληροφορικής. 
 

ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εργοστάσιο Α’

Εργοστάσιο Β’

Εργοστάσιο Γ’

Εργοστάσιο Δ’

Πελάτες

Φαρμακαποθήκες

Πελάτες

Κρατικά Ιδρύματα

Πελάτες

Νοσοκομεία
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Περιγραφή της παρούσας λειτουργίας της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

Χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υλικών 
 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η εν λόγω επιχείρησης λειτουργεί τέσσερα 
εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας ετοίμων φαρμάκων. Τα προϊόντα τα οποία 
διακινεί η επιχείρηση χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες: 
 
α) Εισαγόμενα έτοιμα προϊόντα 
Η κατηγορία αυτή των προϊόντα είναι πολύ απλή στον προγραμματισμό του 
αποθέματος τους, διότι δεν απαιτούνται στάδια παραγωγικής διαδικασίας που 
προσθέτουν χρόνους υστέρισης στον υπολογισμό του χρόνου άφιξης τους στο 
σημείο διανομής. Τα προϊόντα αυτά παραλαμβάνονται συσκευασμένα έτοιμα προς 
πώληση. Στα εργοστάσια όπου παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα αυτά επικολλείται 
μονάχα η ετικέτα Ε.Ο.Φ. και στη συνέχεια αποστέλλονται στο πρατήρια για διανομή.  
 
β) Εισαγόμενα ημιέτοιμα προϊόντα 
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται 
χωρίς την τελική συσκευασία τους. Για παράδειγμα σιρόπια, κολλύρια, χάπια και 
άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία είναι συσκευασμένα στην πρωτογενή τους 
συσκευασία (μπουκάλι με ετικέτα, blister κ.α.) και τα οποία συσκευάζονται στα 
εργοστάσια της εταιρείας σε κουτί, με οδηγία και άλλα απαραίτητα υλικά, ώστε να 
είναι έτοιμα προς διάθεση από το κεντρικό πρατήριο. Η διαδικασία αυτή της 
συσκευασίας απαιτεί κάποιο χρόνο, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη για κατά τον 
προγραμματισμό παραγωγής. 
 
γ) Παραγόμενα προϊόντα 
Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας παράγονται εξ ολοκλήρου στα εργοστάσια 
παραγωγής. Όλη η διαδικασία παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας είναι 
αποκλειστικής ευθύνης της επιχείρησης και ο προγραμματισμός όλων αυτών των 
διαδικασιών είναι απαραίτητος για τον ορθολογικό εφοδιασμό του πρατηρίου με αυτά 
τα είδη. 
 
Το τμήμα προμηθειών απασχολείται με την προμήθεια των υλικών που φαίνονται 
παρακάτω στο συγκεντρωτικό πίνακα 
 

Είδος Αριθμοί 
κωδικών Ετήσιες ποσότητες 

Έτοιμα προϊόντα 76 8.300.000 τεμ. 
Ημιέτοιμα προϊόντα 37 6.700.000 τεμ. 
Δραστικές ουσίες 33 10 τόνοι 
Έκδοχα 116 100 τόνοι 
Πρωτογενή υλικά συσκευασίας 150 80 τόνοι & 15.000.000 τεμ. 
Σύνολο: 412 190 τόνοι   &  30.000.000 τεμ.     

 
Όλα τα παραπάνω υλικά είναι κρίσιμα για την παραγωγή των προϊόντων 

 
• Δραστικές ουσίες. Είναι το βασικό συστατικό των φαρμάκων και είναι η 

ουσία που δρά στον οργανισμό με στόχο την καταστολή της πάθησης. Είναι ευπαθή 
είδη με πολύ υψηλό κόστος αγοράς. Έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής και η 
αποστολή των παραγγελιών στους προμηθευτές πρέπει να γίνεται 3 με 4 μήνες 
νωρίτερα. Ο χρόνος παράδοσης τους μπορεί να είναι 2 με 3 μήνες, όμως έχει 
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διαπιστωθεί ότι η έγκαιρη παραλαβή της παραγγελίας εξασφαλίζεται με την έγκαιρη 
αποστολή της παραγγελίας στον προμηθευτή.  
 

• Έκδοχα. Είναι τα συστατικά των φαρμάκων που δίνουν στη δραστική ουσία 
την τελική της μορφή, αφού αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί αυτοφυής στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Είναι ευπαθή είδη με χαμηλό κόστος αγοράς. Έχουν 
περιορισμένο χρόνο ζωής και η προμήθεια τους μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμα και 
την ίδια μέρα που τοποθετείται μία παραγγελία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα έκδοχα 
περισσότερο δυσεύρετα, τα οποία έχουν μεγαλύτερο χρόνο υστέρησης, 2 με 3 μήνες 
και πρέπει η παραγγελία να αποστέλλεται έγκαιρα στον προμηθευτή. 
 

• Πρωτογενή υλικά συσκευασίας. Είναι τα υλικά συσκευασίας που έρχονται 
σε άμεση επαφή με το προϊόν. (Φιαλίδια, αμπούλες, κενές κάψουλες, PVC, 
αλουμινόφυλλο, ελαστικά πώματα, δοσομετρικά κουταλάκια, γάζες αλκοόλης) 
Ορισμένα από αυτά είναι εύθραυστα όπως οι αμπούλες και τα φιαλίδια. Ορισμένα 
επίσης έχουν περιορισμένο χρόνο λήξης όπως τα ελαστικά πώματα, τα οποία 
προορίζονται για αποστειρωμένα προϊόντα και είναι συσκευασμένα σε 
αποστειρωμένες σακούλες. Όλα έχουν υψηλό κόστος αγοράς και οι ιδιαίτερες 
προδιαγραφές που τα χαρακτηρίζουν τα καθιστούν δυσεύρετα.  Για το λόγο αυτό 
είναι απαραίτητη η παραγγελία τους 2 με 3 μήνες νωρίτερα. 
 
Αφετηρία για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων υλικών είναι οι προβλέψεις 
πωλήσεων που λαμβάνονται από το τμήμα Marketing. To τμήμα Marketing δίνει κάθε 
μήνα στο τμήμα προμηθειών, δωδεκάμηνο κυλιόμενο πρόγραμμα πωλήσεων. Με 
βάση αυτό το πρόγραμμα πωλήσεων, καταρτίζεται πρόγραμμα αγορών από το 
τμήμα προμηθειών.  
 
Το τμήμα προμηθειών, καλείται από τους προμηθευτές Α’ υλών, ημιετοίμων και 
ετοίμων προϊόντων, να αποστέλλει κάθε μήνα, κυλιόμενο δωδεκάμηνο πρόγραμμα 
αγορών. Επίσης οι παραγγελίες αυτών των υλικών πρέπει να αποστέλλονται 
τέσσερις μήνες νωρίτερα από το χρόνο παράδοσης. 
 
Τα έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα έχουν πάντα τον ίδιο προορισμό παράδοσης, ένα 
από τα τέσσερα εργοστάσια, το εργοστάσιο δηλαδή το οποίο φέρει την άδεια της 
επεξεργασίας του. Ένας περιορισμένος αριθμός ετοίμων προϊόντων αποστέλλεται 
κατευθείαν στο πρατήριο της επιχείρησης. Οι δραστικές ουσίες, τα έκδοχα καθώς και 
τα υλικά συσκευασίας σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται από κοινού σε 
δύο ή παραπάνω εργοστάσια. Ο τόπος παράδοσης, καθορίζεται από την ποσότητα 
κατανάλωσης που κάνει κάθε εργοστάσιο και επιλέγεται το εργοστάσιο που έχει τις 
μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ποσότητες υλικού. 

Κωδικοποίηση των υλικών και των προϊόντων  
 
Η παρακολούθηση των αποθεμάτων γίνεται με τη χρήση των κωδικών των υλικών. 
Ο κωδικός του υλικού υποδηλώνει το είδος και το τόπο όπου γίνεται η χρήση. 
Εάν ένα υλικό χρησιμοποιείται από διαφορετικά εργοστάσια παίρνει διαφορετικό 
κωδικό ανάλογα με το εργοστάσιο. Συνεπώς εάν ένα υλικό χρησιμοποιείται σε 
παραπάνω του ενός εργοστάσια, για να δούμε την καρτέλα διακίνησης του κωδικού, 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό του είδους του συγκεκριμένου 
εργοστασίου. 
 
Τα εισαγόμενα ημιέτοιμα προϊόντα έχουν κωδικό ως ημιέτοιμα και όταν πλέον γίνουν 
έτοιμα προϊόντα, παίρνουν τον κωδικό του ετοίμου προϊόντος. 
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Προϊόντα τα οποία περνούν από διαφορετικές φάσεις παραγωγής, (για παράδειγμα 
Α’ ύλη γίνεται ταμπλέτες και στη συνέχεια έτοιμο προϊόν), συχνά παίρνουν 
διαφορετικό κωδικό στις διάφορες φάσεις παραγωγής τους. 

Παρακολούθηση αποθέματος 
 
Μία φορά το μήνα γίνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων όλων των υλικών. 
Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχων απόθεμα τις αναμενόμενες παραγγελίες καθώς και 
τις προβλεπόμενες καταναλώσεις υπολογίζονται οι ποσότητες που πρέπει να 
παραγγελθούν και ο χρόνος παράδοσής τους (MRP).  
 
Όλα τα παραγόμενα προϊόντα έχουν τη δική τους «συνταγή» το bill of materials 
(BOM), όπου καταγράφεται ανά παρτίδα παραγωγής προϊόντος, ο κατάλογος των 
απαιτούμενων υλικών, οι κωδικοί υλικών, η περιγραφή, η απαιτούμενη ποσότητα 
κάθε υλικού και τη τελική ποσότητα παραγωγής ετοίμου προϊόντος. Οι συνταγές 
αυτές είναι απαραίτητες για το τμήμα προμηθειών, ώστε να υπολογίζονται τα 
απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των προγραμμάτων παραγωγής. 
 
Ως προς τη διαχείριση των υλικών και τον προγραμματισμό των αποθεμάτων όλων 
των κωδικών που διαχειρίζεται το τμήμα, υπάρχει διαφορετική τακτική ανάλογα με 
την κατηγορία του υλικού.  
 
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μία αξιολόγηση με βαθμολόγηση των υλικών από 
διαφορετικές παραμέτρους με Α,Β και C. 
 

 Κόστος 
Αγοράς  

Κόστος 
Έλλειψης 

Δυσκολία 
ανεφοδιασμού Όγκος  Σύνολο 

Έτοιμα προϊόντα Α A A C A 
Ημιέτοιμα 
προϊόντα Α A A C A 

Δραστικές ουσίες Α A B C A 

Έκδοχα C A C B C 
Πρωτογενή υλικά 
συσκευασίας B A B A B 

 
 
Όλοι οι κωδικοί ελέγχονται ως προς το απόθεμα τους τουλάχιστον 1 φορά το μήνα.  
Η τοποθέτηση των νέων παραγγελιών γίνεται για  κάθε κατηγορία υλικού με 
διαφορετικό τρόπο. 
 
Τα έτοιμα προϊόντα, ημιέτοιμα και οι δραστικές ουσίες, όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν 
υψηλό κόστος. Επίσης είναι υλικά με περιορισμένο χρόνο ζωής. Για αυτούς τους 
λόγους είναι προτιμότερο να διατηρείται όσο τα δυνατό χαμηλότερο απόθεμα, ώστε 
να μη δεσμεύεται μεγάλος όγκος κεφαλαίων.  
 
Στα έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα τοποθετούνται παραγγελίες κάθε ένα ή δύο μήνες 
(σταθερή περίοδος αναπαραγγελίας) και ποσότητα για ένα ή δύο μήνες πωλήσεων 
(σταθερή ποσότητα παραγγελίας), ανάλογα με το προϊόν. 
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Για την παραγγελία των δραστικών ουσιών γίνεται μία πρόβλεψη του προγράμματος 
παραγωγής, που βασίζεται στις προβλέψεις πωλήσεων. Τοποθετούνται παραγγελίες  
οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην παραγωγή τόσων αριθμών παρτίδων, όσων να 
καλύψουν με την παραγωγή των προϊόντων τέσσερις μήνες περίπου πωλήσεων. 
 
Τα έκδοχα έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και τυχόν ελλείψεις δημιουργούν κρίσιμα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ένα έκδοχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων. Σε αυτά τα υλικά ακολουθείται η τακτική της 
διατήρησης μεγάλου αποθέματος και αποθέματος ασφαλείας, από τέσσερις έως έξι 
μήνες μέσης κατανάλωσης. Οι ποσότητες που παραγγέλλονται σε αυτά τα υλικά, 
προκύπτουν από τις ετήσιες καταναλώσεις τους. Εάν για παράδειγμα ένα  υλικό έχει 
κατανάλωση 1.000 κιλά το χρόνο, η μέση μηνιαία κατανάλωση του είναι 1.000 
κιλά/11 μήνες (Αύγουστος μήνας, νεκρός μήνας), περίπου 90 κιλά το μήνα. 
Επομένως η μέση στάθμη του αποθέματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 4 x 90 
κιλά = 560 κιλά. 
 
Στα πρωτογενή υλικά συσκευασίας ακολουθείται περίπου ή ίδια τακτική που 
ακολουθείται με τα έκδοχα. Παρόλο που είναι υλικά υψηλού κόστους, η διατήρηση 
ενός μεγάλου αποθέματος ασφαλείας (περίπου πέντε μηνών), γίνεται για λόγους 
πρακτικούς. Πιο συγκεκριμένα, η παράδοση των υλικών αυτών από τους 
προμηθευτές έχει μεγάλο χρόνο παράδοσης (lead time), διότι πρόκειται για 
εξειδικευμένα υλικά συσκευασίας, με ιδιαίτερες απαιτήσεις για την παραγωγή τους, το 
ποιοτικό έλεγχο, τη μεταφορά τους. Επίσης, η παρουσίαση έλλειψης σε αυτά τα 
υλικά δημιουργεί πιθανόν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα απ’ ότι η έλλειψη σε κάποιο 
άλλο υλικό κατά την παραγωγική διαδικασία. Εάν δεν επαρκεί η πρώτη ύλη ή ένα 
έκδοχο για την παραγωγή μίας παρτίδας προϊόντος,  η παραγωγή ενός μείγματος 
φαρμάκου δε θα ξεκινήσει. Εάν όμως ολοκληρωθεί η παραγωγή ενός μείγματος και 
διαπιστωθεί ότι λείπει το υλικό συσκευασίας, τότε μπορεί αυτό να είναι καταστροφικό 
για όλη την παρτίδα παραγωγής, με επακόλουθες οικονομικές συνέπειες για την 
εφοδιαστική αλυσίδα του συστήματος. 

Προγραμματισμός παραγωγής. 
 
Τα εργοστάσια και οι διευθυντές παραγωγής καταρτίζουν πρόγραμμα παραγωγής, το 
οποίο χρησιμοποιείται εσωτερικά στα εργοστάσια για την προετοιμασία των υλικών 
για την παραγωγική διαδικασία, τις γραμμές δευτερογενούς συσκευασίας, την 
προετοιμασία της αποθήκης ετοίμων προϊόντων. 
 
Το πρόγραμμα παραγωγής δε συνηθίζεται να κοινοποιείται στο τμήμα προμηθειών, 
ούτε εμφανίζεται στο κεντρικό ΕRP σύστημα της εταιρείας. 
 
Ο προγραμματισμός παραγωγής βασίζεται στη φιλοσοφία του MRP. Λαμβάνεται 
υπόψη το τρέχων απόθεμα, τα υπό κατεργασία προϊόντα και οι προβλεπόμενες 
πωλήσεις ή παραγγελίες, εάν πρόκειται για παραγγελίες εξωτερικών πελατών. 

• Απαιτούμενος χρόνος παραγωγής 
• Απαιτούμενος χρόνος συσκευασίας 
• Υπάρχον μηχανολογικός εξοπλισμός. 
• Υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. 
• Φάσεις  παραγωγής προϊόντων.  
• Ομαδοποίηση προϊόντων 
• Διαθεσιμότητα τμημάτων παραγωγής. 
• Απαιτούμενος χρόνος μικροβιολογικού ελέγχου Α’ υλών πριν την παραγωγή. 
• Απαιτούμενος χρόνος μικροβιολογικού ελέγχου ετοίμων προϊόντων πριν 

σταλούν στο πρατήριο. 
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Αποστολή παραγγελιών 
 
Οι παραγγελίες που πρέπει να σταλούν στους προμηθευτές, καταχωρούνται στο 
σύστημα μηχανογράφησης και αποστέλλονται στους προμηθευτές με fax ή e-mail. 
Κατόπιν, λαμβάνεται η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον προμηθευτή και 
ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης του υλικού, η ποσότητα, η τιμή.  
 
Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια απόκλιση στο χρόνο παράδοσης και 
προβλέπεται οποιαδήποτε πρόβλημα στην αλυσίδα εφοδιασμού, ειδοποιούνται τα 
αντίστοιχα τμήματα, όπως για παράδειγμα, η παραγωγή ή το πρατήριο ή το τμήμα 
Marketing. 

Αρχείο προμηθευτών και έρευνα αγοράς 
 
Το τμήμα προμηθειών, διατηρεί το αρχείο των προμηθευτών της επιχείρησης, αρχείο 
με τις προδιαγραφές των υλικών που αγοράζει καθώς και αρχείο με τα ιστορικά 
στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία. 
 
Η χρήση εναλλακτικών προμηθευτών για ίδια υλικά δεν είναι πάντα εύκολη. Ελάχιστα 
είναι τα υλικά εκείνα για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί 
προμηθευτές, λόγω της φύσης του είδους και των ιδιαίτερων προδιαγραφών που το 
χαρακτηρίζουν. 
 
Ωστόσο, η διατήρηση ενός αρχείου υποψήφιων προμηθευτών με έντυπα, CD 
παρουσίασης, δείγματα είναι απαραίτητη, διότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα 
διάλυσης μίας συνεργασίας και η άμεση ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου προμηθευτή.  
 
Επιπλέον, η επιχείρηση προσβλέπει στην ανάπτυξη της παραγωγής νέων 
προϊόντων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ήδη αναπτύσσει έρευνα πάνω σε αυτό 
τον τομέα. Συνεπώς, το τμήμα προμηθειών καλείται να υποστηρίξει αυτή την 
προσπάθεια και να βοηθήσει στην εύρεση προμηθευτών των απαραίτητων υλικών. 
 
Επίσης, η παρακολούθηση των τιμών στην αγορά και η συλλογή προσφορών για τα 
υλικά που προμηθεύεται η επιχείρηση από άλλους υποψήφιους προμηθευτές είναι 
απαραίτητη για τη διαπραγμάτευση των τρεχουσών τιμών. 
 

Αποθήκευση και διανομή ετοίμων προϊόντων. 
 
Tα έτοιμα προϊόντα της επιχείρησης τα οποία προορίζονται για την εγχώρια αγορά, 
αποστέλλονται στο κεντρικό πρατήριο της επιχείρησης. 
 
Οι πελάτες της εταιρείας προμηθεύονται τα προϊόντα κατευθείαν από το πρατήριο. 
Για τους πελάτες που βρίσκονται στην επαρχεία και εκτός Αττικής, χρησιμοποιούνται 
μεταφορικές εταιρείες και πρακτορεία.  
 
Η εταιρεία δε διαθέτει ιδιόκτητο στόλο για την αποστολή εμπορευμάτων. Διαθέτει 
φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων από τα εργοστάσια στο πρατήριο και υλικών 
μεταξύ των εργοστασίων. 
 
Σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς του Ε.Ο.Φ. και του υπουργείου εμπορίου, 
τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να έχουν λιγότερο από έξι μήνες ζωής. 
Επομένως η παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των προϊόντων είναι 
απαραίτητη και αυτή γίνεται μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας, ενώ 
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πάντα εφαρμόζεται το σύστημα FIFO (First In First Out) δηλαδή η πρώτη παρτίδα 
παραλαβής φεύγει πρώτη προς την αγορά. 
 
Το πρατήριο είναι εξοπλισμένο με απλά ράφια τύπου picking. H διακίνηση γίνεται 
χειρονακτικά, με την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων.  
 
Στο πρατήριο της επιχείρησης, εκδίδονται τα τιμολόγια πελατών, γίνονται οι 
εισπράξεις τιμολογίων και το «κλείσιμο» του ταμείου. 

Διαχείριση επιστροφών και ακατάλληλων υλικών. 
 
Τα φαρμακευτικά προϊόντα όπως είναι γνωστό έχουν περιορισμένο χρόνο λήξης. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν επιστροφές προϊόντων από την αγορά, λόγω 
της παρόδου του χρόνου ζωής τους. Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, τα 
φάρμακα που πωλούνται από το πρατήριο επιβάλλεται να έχουν το λιγότερο έξη 
μήνες περιθώριο από την ημερομηνία λήξης. Διαφορετικά, ο πελάτης δικαιούται να το 
επιστρέψει στην εταιρεία. 
 
Επίσης, όλα τα προϊόντα που είναι ληγμένα ή τυχόν ακατάλληλα λόγω αλλοίωσης 
τους κατά την μεταφορά κ.τ.λ. επιστρέφουν στην εταιρεία για καταστροφή. 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως, μία παράμετρος που συμβάλλει στην ποσότητα των 
επιστροφών είναι η διαχείριση του αποθέματος, το γύρισμα του αποθέματος και οι 
ποσότητες που διατηρούνται στις αποθήκες, η παρακολούθηση των ημερομηνιών 
λήξης των προϊόντων, όπως επίσης και η διαχείρισης των παραγγελιών από την 
πλευρά των πελατών. 
 

Αποθήκευση

Μεταφορά
Αγορά
Α’ Υλών

Παραγωγή
προϊόντων

ΑποθήκευσηΜεταφορά

Αποθήκευση
Κέντρο διανομής

Πωλήσεις
Επικοινωνία με την αγορά

Εφοδιαστική

Αλυσίδα
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Προβλήματα και δυσκολίες – Προτάσεις ομαλοποίησης και 
βελτίωσης της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
Στην ενότητα αυτή θα γίνει μία παρουσίαση των σημείων εκείνων όπου 
αντιμετωπίζονται δυσκολίες και αστοχίες στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης. 
Επίσης, παρουσιάζονται προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων και ενέργειες οι 
οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
Ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζονται από το τμήμα είναι οι ελλείψεις 
υλικών. Οι ελλείψεις υλικών δημιουργούν πρόβλημα στην αλυσίδα εφοδιασμού, διότι 
όταν υπάρχει ανεπάρκεια υλικών διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία. Αυτό μπορεί 
να επιφέρει κόστη από ελλείψεις προϊόντων, κόστη από ανωμαλίες στην παραγωγική 
διαδικασία, στις βάρδιες παραγωγής, σε έκτακτες βάρδιες και άλλα προβλήματα. 
 
Η διατήρηση ενός μεγάλου αποθέματος δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, διότι 
προκύπτουν μεγάλα κόστη αποθήκευσης καθώς και κίνδυνοι λήξης των υλικών και 
απαξίωσης του αποθέματος.  
Επιπλέον έχει τεθεί ένας στόχος για διατήρηση ενός μέσου αποθέματος τριών 
μηνών.  
 
Προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων: 
 
1) Πλήρης καταγραφή όλων των υλικών – κωδικών που διαχειρίζεται το τμήμα 
προμηθειών.  
 
Αφετηρία για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υλικών που παραγγέλλονται από 
το τμήμα προμηθειών είναι γίνει ένας πλήρης κατάλογος όλων των κωδικών που 
διαχειρίζεται το τμήμα προμηθειών. 
Επίσης απαραίτητο είναι να γίνει μία κατηγοριοποίηση στις πέντε βασικές ομάδες 
υλικών που αναφέρθηκαν και πιο πάνω: 
Έτοιμα προϊόντα – Ημιέτοιμα προϊόντα – Δραστικές ουσίες – Έκδοχα – Υλικά 
συσκευασίας.  
 
Κωδικοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον από κανένα τμήμα, θα πρέπει να 
σβηστούν από το μηχανογραφικό σύστημα, να διορθωθούν επίσης περιγραφές όπου 
χρειάζεται. 
 
Πλεονεκτήματα: 
• Πλήρης γνώση των υλικών που διαχειρίζεται το τμήμα. 
• Ευκολία στην ανεύρεση υλικών που θα εξυπηρετήσουν στην ανάπτυξη των νέων 

προϊόντων. 
 
2) Καταγραφή κόστους υλικών και ιεράρχηση κατά ABC.  
 
Έχει διαπιστωθεί πως πολλές φορές κατά την αποστολή παραγγελιών δεν υπάρχει 
συνείδηση του κόστους του υλικού που παραγγέλλεται.   
 
Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να καταγράφει το κόστος αγοράς όλων των υλικών που 
παραγγέλλονται και να γίνει μία ιεράρχηση κατά ABC, ανάλογα με το κόστος 
Πλεονεκτήματα: 
• Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διατηρούμε ένα μικρότερο απόθεμα στα Α 

προϊόντα και να το παρακολουθούμε πιο συστηματικά. Οι παραγγελίες σε αυτή 
την κατηγορία θα είναι σε πιο μικρές ποσότητες. Στα προϊόντα της κατηγορίας Β, 
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διατηρείται ένα λίγο μεγαλύτερο απόθεμα και στην κατηγορία C ακόμα 
μεγαλύτερο. 

 
3) Καταχώρηση όλων των παραγγελιών στο σύστημα. 
  
Ένας μέρος των παραγγελιών που αποστέλλονται στους προμηθευτές, δεν 
καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα, διότι παραγγέλλονται τηλεφωνικώς ή 
με έντυπο που δεν εκδίδεται από το σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν γίνεται 
έλεγχος του αποθέματος, να μην υπολογίζεται η ποσότητα κάποιας αναμενόμενης 
παραγγελίας, η οποία έχει σταλεί τηλεφωνικώς. Κα’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο 
κίνδυνος να γίνει επιπρόσθετη παραγγελία και να συσσωρευτεί μεγάλο απόθεμα. 
 
Συνεπώς είναι απαραίτητο όλες οι παραγγελίες να καταχωρούνται στο σύστημα, σε 
οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκει το υλικό και να αποστέλλονται εγγράφως με 
fax είτε με e-mail. 
 
Πλεονεκτήματα: 
• Πλήρης γνώση των αναμενόμενων παραγγελιών. 
• Καλύτερος υπολογισμός του αποθέματος και του σημείου αναπαραγγελίας. 
• Με την έγγραφη αποστολή των παραγγελιών, αποφεύγονται παρεξηγήσεις ή 

παρερμηνεία κάποιας τηλεφωνικής κατάθεσης παραγγελίας.  
 
4) Κεντρικοποίηση προμηθειών – παραγγελιών  
 
Σε ορισμένα υλικά που παραγγέλονται, όπως πρωτογενή υλικά συσκευασίας καθώς 
και δευτερογενή υλικά συσκευασία, οι παραγγελίες αποστέλλονται απευθείας από τα 
εργοστάσια στους εκάστοτε προμηθευτές. Η λειτουργία αυτή, προέκυψε κυρίως από 
το γεγονός ότι τα υλικά αυτά πρέπει να παραλαμβάνονται σε συμβατότητα με το 
πρόγραμμα συσκευασίας. Ένας άλλος λόγος επίσης, είναι η διαθεσιμότητα του 
αποθηκευτικού χώρου σε κάθε εργοστάσιο, η οποία γίνεται αντιληπτή μονάχα από το 
διευθυντή της εκάστοτε αποθήκης. 
 
Αυτός ο τρόπος αποστολής παραγγελιών, έχει ως επακόλουθο να παρουσιάζεται 
συχνά το φαινόμενο, οι ποσότητες υλικών ανά παραγγελία να υπολογίζονται τυχαία 
και χωρίς συγκεκριμένο προγραμματισμό 
 
Πλεονεκτήματα από την κεντρικοποίηση των παραγγελιών: 
• Μείωση του κόστους ανά παραγγελία. 
• Εκμετάλλευση των κλιμακωτών προσφορών. 
• Βελτίωση διαπραγματευτικής ικανότητας με τους προμηθευτές. 
• Μείωση κόστους αποθέματος. 
 
5) Προγραμματισμός παραγωγής 
 
Ο προγραμματισμός παραγωγής σχεδιάζεται από τους διευθυντές παραγωγής κάθε 
εργοστασίου ξεχωριστά. Τα εργοστάσια βασίζονται στις τρέχουσες πωλήσεις και στο 
απόθεμα των υλικών τους. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι προβλέψεις πωλήσεων που δίνονται από το τμήμα Marketing.  
 
Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι πως το πρόγραμμα παραγωγής, 
δεν κοινοποιείται συχνά στο τμήμα προμηθειών. Επίσης, το χρονικό διάστημα που 
καλύπτεται από το σύνηθες πρόγραμμα παραγωγής είναι οι επόμενοι τρεις μήνες. 
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Το σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι πως το τμήμα προμηθειών θα αποστέλλει 
τις παραγγελίες για τα υλικά που ανήκουν στις κατηγορίες των ημιετοίμων, 
δραστικών ουσιών και υλικών συσκευασίας, δηλαδή των υλικών που ανήκουν στις 
κατηγορίες Α και Β, περίπου τρεις μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης, 
χωρίς να υπάρξουν ελλείψεις ή διατήρηση μεγάλου αποθέματος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Στη παρούσα φάση διατηρείται ένα μεγαλύτερο απόθεμα ασφαλείας και 
γίνεται μία πρόβλεψη του προγράμματος παραγωγής από το τμήμα προμηθειών, με 
κίνδυνο να μη γίνει σωστή πρόβλεψη και να υπάρξουν όντως ελλείψεις. 
 
Συνεπώς η ανάπτυξη ενός προγράμματος παραγωγής που βασίζεται στις 
προβλέψεις πωλήσεων, καλύπτει έξι με δώδεκα μήνες και κοινοποιείται στο τμήμα 
προμηθειών  θα επέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα: 
 
Πλεονεκτήματα: 
• Καλύτερη εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε υλικά της παραγωγής και 

ορθολογικότερη αποστολή παραγγελιών ως προς τη συχνότητα και τις 
ποσότητες. 

• Περιορισμός των ελλείψεων υλικών, που διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα. 
• Περιορισμός του κόστους έλλειψης προϊόντων. 
• Αποφυγή υπεραποθέματος και μείωση του αποθέματος ασφαλείας. 
• Καλύτερος προγραμματισμός αποθέματος παραγόμενων προϊόντων.  
Η τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα, να προγραμματίζονται οι παραγωγές με 
βάση τις τρέχουσες πωλήσεις και να μη λαμβάνονται υπόψη οι δωδεκάμηνες 
προβλέψεις πωλήσεων, εμπεριέχει τον κίνδυνο να μην υπολογίζεται η εποχικότητα 
ορισμένων προϊόντων, η πρόβλεψη για αναπάντεχη αύξηση ή μείωση πωλήσεων. 
Αυτός ο παράγοντας μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην αλυσίδα εφοδιασμού της 
επιχείρησης. 
 
6) Έλλειψη συμβατότητας του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος και του 
συστήματος που χρησιμοποιείται από ορισμένα εργοστάσια και αποθήκες. 
 
Η έλλειψη ενός ενιαίου συστήματος μηχανογράφησης, το οποίο να συνδέει τους 
κεντρικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως αποθήκη, παραγωγή, ποιοτικό 
έλεγχο, τμήμα προμηθειών, πρατήριο, πωλήσεις, επιφέρει δυσκολίες στην 
πληροφόρηση που λαμβάνεται από το σύστημα. 
 
Το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικά προγράμματα από διαφορετικά 
εργοστάσια, οδηγεί στην ανάγκη ορισμένες εργασίες ενημέρωσης του κεντρικού 
συστήματος να γίνονται μεταχρονολογημένα και από στελέχη του λογιστηρίου που 
αναγκαστικά δεν εργάζονται στο τμήμα, στο οποίο αφορά και η συγκεκριμένη 
λειτουργία.  
Για παράδειγμα κλείσιμο ληφθέντων παραγγελιών ή ενημέρωση των ημερομηνιών 
λήξης προϊόντων και υλικών από στέλεχος του λογιστηρίου, το οποίο ενημερώνει το 
κεντρικό σύστημα. 
 
Πλεονεκτήματα από τη χρήση ενιαίου συστήματος: 
 
• Σαφέστερη ενημέρωση για το πραγματικό απόθεμα στις αποθήκες των 

εργοστασίων και του πρατηρίου, πραγματικές ποσότητες για τα υπό κατεργασία 
προϊόντα, προϊόντα και υλικά που βρίσκονται στο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου. 

• Ορθή ενημέρωση για τις παραληφθείσες παραγγελίες και το πραγματικό 
απόθεμα.  

• Ορθή ενημέρωση για τις ημερομηνίες λήξης των υλικών και προϊόντων. 
• Σαφής ενημέρωση για τα ακατάλληλα προϊόντα. 
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7) Καταχώρηση των συνταγών των προϊόντων στο μηχανογραφικό σύστημα 
 
Στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα που χρησιμοποιείται από την εταιρεία, είναι 
καταχωρημένες οι φόρμουλες (συνταγές) των προϊόντων. Ένα πρόβλημα που 
ανακύπτει είναι ότι οι συνταγές των προϊόντων που παράγονται για λογαριασμό 
τρίτων (facon) δεν είναι καταχωρημένες μέσα στο σύστημα. Επίσης, τα υλικά που 
αγοράζονται για λογαριασμό αυτών των πελατών από το τμήμα προμηθειών της 
εταιρείας, μεταφέρονται σε αποθήκη «τρίτων» και φυσικά και μηχανογραφικά με 
διαφορετικό κωδικό. Τούτο, έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η πραγματική εικόνα 
για τις καταναλώσεις των υλικών αλλά και η πληροφόρηση σε ποια προϊόντα 
χρησιμοποιείται ένα υλικό. 
 
Επί πλέον, οι συνταγές των προϊόντων υπάρχει πιθανότητα να υποστούν κάποιες 
αλλαγές, όπως αλλαγή κωδικών, αλλαγή υλικών και άλλα στοιχεία. Παρατηρείται το 
φαινόμενο, λόγω κυρίως της χρήσης διαφορετικών συστημάτων μηχανογράφησης 
από τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου και προμηθειών, να μην υπάρχει ταυτόχρονη 
ενημέρωση του δεύτερου συστήματος. 
 
 
Πλεονεκτήματα από άμεση ενημέρωση του συστήματος για τις φόρμουλες των 
προϊόντων τρίτων. 
 
• Σαφής εικόνα για τις ποσότητες που καταναλώνονται από τα υλικά. Διαφορετικά, 

σημειώνεται κάθετη μείωση του αποθέματος και κίνδυνοι παρουσίασης έλλειψης. 
• Πλήρης εικόνα για να γίνει ένα σωστό Bill Of Materials και MRP 

(προγραμματισμός υλικών) 
• Πλήρης εικόνα για τον προορισμό των υλικών. Γνώση του σε ποια προϊόντα 

χρησιμοποιείται το κάθε υλικό και αντίστροφα. 
• Αποφυγή λαθών και αποστολή παραγγελιών για υλικά που δεν χρησιμοποιούνται 

πλέον διότι έχουν αντικατασταθεί ή καταργηθεί. 
 
8) Κωδικοποίηση υλικών ανά εργοστάσιο 
 
Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και  έκδοχα είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιούνται 
από κοινού σε διαφορετικά εργοστάσια. Η κωδικοποίηση όλων των υλικών είναι 
διαφορετική ανά εργοστάσιο. Αυτό σημαίνει πως για τον έλεγχο του αποθέματος ενός 
κωδικού που χρησιμοποιείται σε διαφορετικά εργοστάσια, πρέπει να ελεγχθεί η 
καρτέλα κάθε εργοστασίου ξεχωριστά. 
 
Έχει διαπιστωθεί πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες παραγγελίες. Είναι 
πιθανό να μην υπολογιστεί το απόθεμα που υπάρχει στην αποθήκη κάποιου 
εργοστασίου και να σταλεί μία παραγγελία χωρίς να είναι απαραίτητη, με 
αποτέλεσμα τη διατήρηση ενός αποθέματος άσκοπα. Από την άλλη πλευρά είναι 
πιθανό να σταλεί μια παραγγελία για ποσότητα που θα καλύψει τη ζήτηση ενός μόνο 
εργοστασίου, χωρίς να υπολογιστεί η ανάγκη της άλλης παραγωγικής μονάδας. 
 
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως μία κοινή κωδικοποίηση των υλικών σε 
όλα τα εργοστάσια θα προλάβαινε κάποιες αστοχίες στις ποσότητες παραγγελίας. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ασφαλώς και ο τόπος αποθήκευσης της 
κάθε διαθέσιμης ποσότητας. 
 
Πλεονεκτήματα από την κοινή κωδικοποίηση των υλικών: 
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• Σαφέστερη εικόνα για το απόθεμα των υλικών και το χώρο αποθήκευσης της 
διαθέσιμης ποσότητας 

• Σωστή επιλογή της ποσότητας που θα παραγγελθεί εφόσον χρειαστεί. 
 
9) Νέα προϊόντα και καταναλώσεις υλικών. 
 
Πολλά από τα νέα προϊόντα που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, περιέχουν στη 
φόρμουλα τους υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται και στις τρέχουσες παραγωγές. 
Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται όταν καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες 
απροειδοποίητα. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι να μη γίνεται σωστός 
προγραμματισμός των παραγγελιών των υλικών και να παρουσιάζονται 
αιφνιδιαστικές ελλείψεις.  
 
Μία λύση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, είναι η καταγραφή μέσα στο 
κεντρικό σύστημα της συνταγής του νέου προϊόντος και η καταγραφή του προϊόντος 
μέσα στο πρόγραμμα παραγωγής. 
 
Πλεονεκτήματα: 
 
• Περιορισμός των αιφνιδιαστικών ελλείψεων υλικών. 
• Σαφής εικόνα του προγράμματος παραγωγής. 
• Σαφής εικόνα του αποθέματος και των πραγματικών καταναλώσεων των υλικών. 
 
10) Προβλέψεις πωλήσεων και αποκλείσεις 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η αφετηρία για τον προγραμματισμό 
των παραγγελιών και της παραγωγής είναι οι προβλέψεις πωλήσεων. Είναι φυσικό 
επακόλουθο, εάν οι προβλέψεις πωλήσεων αστοχήσουν, τούτο να επηρεάσει όλη 
την εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο να γίνονται προβλέψεις 
πωλήσεων πολύ μικρότερες από τις πραγματικές πωλήσεις, με αποτέλεσμα να 
γίνονται παραγγελίες για ποσότητα μικρότερη από τις πραγματικές ανάγκες και να 
παρουσιάζεται έλλειψη αποθέματος. Στην αντίθετη περίπτωση, οι υπερβολικά 
αισιόδοξες προβλέψεις πωλήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση 
αποθέματος, το οποίο λόγω του περιορισμένου χρόνου ζωής ίσως απαξιωθεί 
σύντομα. 
 
Μία λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η μέτρηση των αποκλίσεων πωλήσεων και η 
παρακολούθηση τους. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζονται οι προβλέψεις πιο κοντά 
στην πραγματικότητα. 
 
Επίσης, η έγκαιρη ενημέρωση για μεταβολή των προβλέψεων πωλήσεων, για 
διάφορους απρόβλεπτους λόγους. 
 
Πλεονεκτήματα: 
 
• Περιορισμός της συσσώρευσης αποθέματος ή της εμφάνισης ελλείψεων. 
• Ομαλότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μείωση των έκτακτων 

παραγγελιών και έκτακτων παραγωγών που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας της 
αλυσίδας εφοδιασμού. 

 
11) Λανσάρισμα νέων προϊόντων . 
 
Το λανσάρισμα των νέων προϊόντων είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις 
οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο λόγος της δυσκολίας είναι ότι οι πωλήσεις 
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των νέων προϊόντων είναι απρόβλεπτες και για αυτό το λόγο σε περίπτωση ραγδαίας 
αλλαγής της ζήτησης από την αγορά, όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί πρέπει να δράσουν 
πολύ γρήγορα. 
 
Το σύνηθες πρόβλημα είναι ότι οι πρώτες εισαγωγές ή παραγωγές των νέων 
προϊόντων είναι πολύ μικρές για να υπάρχει μικρό επιχειρηματικό ρίσκο. Στην 
περίπτωση όμως που το νέο προϊόν έχει μεγάλη επιτυχία, τότε η αλυσίδα 
εφοδιασμού πρέπει να κινητοποιηθεί πολύ γρήγορα. 
 
Πολύ σημαντικό είναι στις περιπτώσεις λανσαρίσματος νέων προϊόντων η καλή 
συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των τμημάτων που συμμετέχουν σε αυτή την 
εργασία. Τμήμα Marketing, τμήμα προμηθειών, τμήμα προγραμματισμού 
παραγωγής, τμήμα των registration προϊόντων και ασφαλώς η διοίκηση πρέπει να 
συνεργάζονται στενά για το σωστό προγραμματισμό του λανσαρίσματος ενός νέου 
προϊόντος.  
 
Χρειάζεται επιπλέον η στενή παρακολούθηση της αγοράς, ώστε να προβλέπονται 
έγκαιρα οι μεταβολές στη ζήτηση και να μεταφέρεται η σχετική πληροφόρηση στα 
αρμόδια άτομα που θα πράξουν αυτό που είναι απαραίτητο. 
 

Γενικά συμπεράσματα: 
 
Η εφοδιαστική αλυσίδα μίας φαρμακευτική επιχείρησης, συνθέτεται από την εργασία 
διαφορετικών τμημάτων τα οποία επιτελούν πολύ σοβαρές και δύσκολες λειτουργίες. 
Λόγο της ιδιαιτερότητας του προϊόντος και του γεγονότος ότι αυτό απευθύνεται σε 
άτομα που πάσχουν από κάποια ασθένεια, η υπευθυνότητα με την οποία οφείλει να 
λειτουργήσει το σύστημα εφοδιασμού είναι πολύ μεγάλη. Συνεπώς η εξυπηρέτηση 
της αγοράς με υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εναρμονίζονται 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών και ταυτόχρονα η υγιής λειτουργία και 
εξέλιξη του επιχειρηματικού αυτού οργανισμού, είναι αποτέλεσμα πολύ καλής 
οργάνωσης και συνεργασίας.  
 
Το κύκλωμα αυτό, αποτελείται από τους προμηθευτές της επιχείρησης, τα 
εργοστάσια παραγωγής, την οργάνωση των προμηθειών των υλικών, τον ποιοτικό 
έλεγχο, την αποθήκευση των υλικών και προϊόντων, του πωλητές και τα στελέχη του 
Marketing. Επίσης, μέσα σε αυτό το κύκλωμα λειτουργούν και υποστηρικτικές 
ομάδες, όπως το λογιστήριο, η μηχανογράφηση, το τμήμα διασφάλισης ποιότητας, το 
τμήμα των registration. Όλα αυτά τα τμήματα, συνεργαζόμενα και ενεργώντας κάτω 
από την καθοδήγηση της διοίκησης, συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών στόχων 
της επιχείρησης. 
 
Το τμήμα προμηθειών κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε αυτό το κύκλωμα. Με 
αυτό τον τρόπο, η βελτίωση της λειτουργίας του, μπορεί να επιφέρει πολύ 
σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργίας ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εκτός 
από την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης που μπορεί να 
προσφέρει, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ουσιαστικά στον τομέα της ανάπτυξης 
των νέων προϊόντων και των νέων συνεργασιών με πελάτες. Και τούτο διότι η 
ταύτιση του ονόματος της επιχείρησης με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, μπορεί να προσελκύσει νέους πελάτες 
και να διευρύνει τις συνεργασίες. 
 
Επιπλέον, η εφαρμογή των σύγχρονων λειτουργιών logistics δίνουν τη δυνατότητα 
να λειτουργήσει ο μηχανισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεσματικά, 
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περιορίζοντας τα κόστη λειτουργίας και εξοικονομώντας κεφάλαια προς όφελος της 
επιχείρησης. Τα κεφάλαια αυτά, μπορούν να επενδυθούν στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και στη διεύρυνση των συνεργασιών που επιδιώκει η επιχείρηση, προς 
νέες αγορές. 
 
Κατόπιν της προηγούμενης περιγραφής της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
αυτού του οργανισμού, διαπιστώνεται πως η βελτίωση των λειτουργιών του τμήματος 
προμηθειών έγκειται με μία σύντομη περιγραφή στα παρακάτω: 
 
• Πλήρης καταγραφή των υλικών που προμηθεύεται το τμήμα. 
• Καταγραφή όλων των παραγγελιών στο σύστημα. 
• Ομαδοποίηση των υλικών 
• Ιεράρχηση των υλικών κατά ABC  
• Τακτική παρακολούθηση της στάθμης αποθέματος, ανάλογα με την κρισιμότητα 

του υλικού. 
• Αναθεώρηση, του συστήματος παραγγελίας των υλικών 
 
Σε σχέση με τη συνεργασία του τμήματος προμηθειών με τα υπόλοιπα τμήματα, 
σημαντικές βελτιώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν με μια σύντομη περιγραφή στα 
παρακάτω: 
 
• Βελτίωση σου συστήματος μηχανογράφησης τη εταιρείας. 
• Ανάπτυξη προγραμματισμού παραγωγής σε εξάμηνη βάση και κοινοποίηση στο 

τμήμα προμηθειών. 
• Βελτίωση των προβλέψεων πωλήσεων. 
• Καλύτερη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων διακυμάνσεων της ζήτησης. 
• Βελτίωση του συστήματος κωδικοποίησης υλικών. 
 
Τα παραπάνω πως συνοψίζονται και αναλύονται σε προηγούμενες ενότητες, 
αποτελούν ορισμένες βελτιωτικές προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του τμήματος προμηθειών αλλά και 
ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 
Μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών, κάθε διόρθωση 
στη λειτουργία αυτού του παραγωγικού κυττάρου αποτελεί ένα βήμα προς την 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας 
μέσα στο χώρο του τομέα της, απαιτείται αποφασιστικότητα, συνεργασία και 
διοικητική υποστήριξη. Το μέγεθος της εταιρείας είναι τέτοιο, καθώς και το 
αντικείμενο που ασχολείται, που υποδεικνύουν πως οι αλλαγές δεν είναι δυνατό να 
γίνουν ακαριαία. Ωστόσο, με σωστά και σταθερά βήματα, καθώς και με την 
κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη, ένας τέτοιος στόχος δεν είναι δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί.  
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