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Διαχείρηση αποθεμάτων σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο 

Περίληψη 
Ο καθένας μας σήμερα διαχειρίζεται αποθέματα, τόσο στο σπίτι μας όσο και στην 

εργασία μας. Καθημερινά κάνουμε ελέγχους για ελλείψεις και αγορές προϊόντων που 

έχουμε θέσει ως αναγκαία. Έτσι, η διαχείριση αποθεμάτων είναι ένα φυσικό επάγγελμα 

που ο καθένας με το δικό του τρόπο φέρνει εις πέρας. Ακόμη και ο πλούτος μιας χώρας 

μετριέται με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στην εξαγωγή και εισαγωγή της, από αγαθά 

και υπηρεσίες που παράγει το έθνος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

   Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι επιχειρήσεις προωθούν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απαιτήσεις για την 

ποιότητα αυτών αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Η κύρια απαίτηση των καταναλωτών είναι 

η ικανοποίηση της ζήτησης τους αξιόπιστα και γρήγορα. Η διαχείριση των αποθεμάτων 

είναι μια τεχνική με επιστημονικές βάσεις που σκοπό έχει να παρακολουθεί την 

αποθηκευμένη ποσότητα του αγαθού και να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις όπως 

πότε και σε τι ποσότητα θα πρέπει να παραγγελθεί ένα απόθεμα. 

   Σε αυτή την  διπλωματική εργασία μελετάται το σύστημα διαχείρισης προϊόντων σε 

μια τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, ώστε να έχουμε μια εικόνα των μεθόδων που έχουν 

προταθεί για την επίλυσή προβλημάτων στη διαχείρηση αποθεμάτων. Οι τεχνικές που 

περιγράφονται είναι οι βασικές έννοιες οι οποίες θα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή 

διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης. Έτσι γνωρίζοντας αυτές τις τεχνικές ο 

καθένας μπορεί να τις προσαρμόσει στις δικιές του ανάγκες. 
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STOCK MANAGEMENT TOWARDS A 

TELECOMMUNICATION PROVIDER 

Abstract 
Nowadays stocks are managed by each one of us both in our homes and our workplace 

as well. We keep on checking for shortages and purchases that we consider as nessecary 

on a daily basis. Therefore, stock management  is a natural occupation that each one of 

us is handling in his own way. Even a country's wealth is measured by the Gross 

National Product, the export and inport of goods and services that the nation produces 

in a given time. 

   In the current globalized environment, companies are promoting their products and 

services worldwide. The demands for their quality are increasing day-by-day. The main 

demand of consumers is the satisfaction of their demand in a reliable and fast way. 

Stock management is a technique with scientific foundations aiming at the observance 

of stored quantity of the good and receiving the relevant desicions such as when and in 

what quantity a stock should be ordered. 

   This senior thesis is studying the system of product's management in a 

telecommunication business, so that we can have a picture of the methods that have 

been proposed for problem solving concerning the stock management. The techniques 

that are described are the basic notions which we should know of for the proper stock 

management of a business. Therefore, by knowing these techniques, each one can adjust 

them according to his own needs. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.Διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας  
Αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του τρέχοντος ανταγωνιστικού περιβάλλοντος οι 

σημερινές επιχειρήσεις έχουν καταλάβει πως πλέον δεν αρκεί να ελέγχουν απλά τις 

δικές τους ενέργειες αλλά απαιτείται και έλεγχος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίζεται πλέον ως 

μία από τις βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές και έχει απασχολήσει την 

επιστημονική κοινότητα αρκετά. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν συνεχώς να παρέχουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους πελάτες ταχύτερα, φθηνότερα και πιο ποιοτικά 

από τον ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να 

λειτουργούν σε συνεργατική βάση με τις καλύτερες εταιρείες της αλυσίδας εφοδιασμού 

, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Βέβαια ποτέ δεν υπάρχει ο σίγουρος 

δρόμος. 

 Δεν υπάρχει στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι πάντα σωστή. 

 Δεν υπάρχει σωστή στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα για κάθε 

ανταγωνιστική στρατηγική. (Chopra και Meindl 2003) 

Στη δεκαετία του 1960 και του 1970, οι εταιρείες άρχισαν να αναπτύσουν 

αναλυτικές στρατηγικές της αγοράς επικεντρώμενες στην προσπάθεια τους να 

δημιουργήσουν πιστούς πελάτες. Έτσι οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν πως μέσω της 

ανάπτυξης, το σχεδιασμό, και τις λειτουργίες παραγωγής θα μπορούσαν να 

μεταφράσουν τις ανάγκες των πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε 

να παράγονται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και με λογικό κόστος.  

Αργότερα το 1980 η ανάγκη των καταναλωτών για νέα προιόντα οδήγησε τις 

εταιρείες στο να γίνουν πιο ευέλικτες ωστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της εποχής 

και να δημιουργήσουν νέα προιόντα η να εξελίξουν τα ήδη υπάρχοντα. 

Στη δεκαετία του 1990, όπου και οι παραγωγικές δυνατότητες βελτιώθηκαν 

συμαντικά, οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν ότι οι προμηθευτές είχαν σημαντικό 

αντίκτυπο στην ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Αυτό 

οδήγησε σε μια αυξημένη εστίαση στη στρατηγικής των προμήθειων της εκάστοτε 

επιχείρησης. 
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Οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν επίσης ότι η παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος 

δεν ήταν αρκετή ώστε να τους δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που επιθυμούσαν, 

αλλά το να δώσουν τα προϊόντα τους στους πελάτες τη στιγμή, στον τόπο, και στην 

ποσότητα που ήθελαν, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αποτελούσε ένα εντελώς νέο 

είδος πρόκλησης. 

Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση 

όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, 

την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνει το συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους εταίρους του 

καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) και πελάτες. Κατ' ουσία, η Διαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την 

παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο μέσα στις 

επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών. Ο αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της Διαχείρισης 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας κατά μήκος 

της αλυσίδας που συνεπάγεται την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών 

στον απαιτούμενο χρόνο, και με την προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας και ανταγωνιστικού κόστους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 

απαραίτητα χαρακτηριστικά των εφοδιαστικών αλυσίδων που ανταγωνίζονται μέσα 

στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι η ευελιξία και η ταχεία 

προσαρμοστικότητα τους στις δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι η 

προσπάθεια που καταβάλλει για τον προγραμματισμό των προμηθειών της και των 

αποθεμάτων της. Η δυσκολία αυτών των προβλημάτων προκύπτει από το γεγονός ότι 

η επιχείρηση προσπαθεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα δυο στόχους. 

  Κατά πρώτον προσπαθεί να μειώσει τα διαθέσιμα αποθέματα των προϊόντων της 

και των πρώτων υλών της. Η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα έχει θετική επίδραση στο 

κόστος λειτουργίας της, στα ταμειακά της διαθέσιμα και σε άλλους οικονομικούς 

δείκτες, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων, κάτι 

πολύ σημαντικό σήμερα με τον μικρό κύκλο ζωής των προϊόντων. 
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  Δεύτερον προσπαθεί να έχει διαθέσιμο το προϊόν, όταν αυτό ζητηθεί. Καθώς σε ένα 

πολύ ανταγωνιστικό και σύγχρονο περιβάλλον η ταχύτητα και η ποιότητα της 

εξυπηρέτησης είναι βασικά χαρακτηριστικά της ικανοποίησης του πελάτη της 

εκάστοτε επιχείρησης. 

  Οι διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού θεωρούνται σημαντικές επειδή συμβάλλουν 

στην οργάνωση και βελτίωση ροής προϊόντων και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση. 

Η σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των 

πελατών, των προμηθευτών, του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την μέγιστη 

δυνατή ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας του αυτό που επιθυμεί την στιγμή που 

το χρειάζεται με την κατάλληλη ποσότητα. 

  Σε μερικές επιχείρησεις, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολύ 

περίπλοκη για τον λόγο ότι τα περισσότερα από τα αγαθά που αγοράζονται είναι 

φθαρτά, και ως εκ τούτου αγοράζονται και παραδίδονται σε καθημερινή βάση. Αν 

παρατηρήσουμε, το μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού στον ξενοδοχείακό 

τομέα αφορά τους προμηθευτές τροφίμων και ποτών. Φυσικά υπάρχουν και άλλα είδη 

προμηθευτών. Ωστόσο, για το σκοπό της μελέτης και επειδή είναι ένα σημαντικό μέρος 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο και κυρίως 

στην Ελλάδα, η έρευνα πρόκειται να είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην προμήθεια 

τροφίμων και ποτών σε ξενοδοχεία. 

  Μια άστοχη σειρά από παραγγελίες μπορεί να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για την 

επιχείρηση, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι η επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει 

το μενού, το φαγητό, το ποτό που ο πελάτης αναμένει. Όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, 

είναι όλα σχετικά με τις παροχές που αναμένει να λάβει ο πελάτης, προκειμένου να 

μείνει ικανοποιημένος. 

 Σύμφωνα με τους (Chopra και Meindl 2003), η  εφοδιαστική αλυσίδα είναι σύνολο 

όλων των σταδίων που εμπλέκονται , άμεσα ή έμμεσα , στην εκπλήρωση του αίτηματος 

του πελάτη . Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όχι μόνο τον κατασκευαστή και 

τους προμηθευτές, αλλά και τους μεταφορείς , τις αποθήκες, τους λιανοπωλητές και 

ακόμα και τους ίδιους τους πελάτες . Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι 

επιθυμίες του πελάτη στην εκάστοτε επιχείρηση δεν αφορά μόνο τον έμπορο αλλά και 

τους προμηθευτές οι οποίοι πρεπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 
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τελικού καταναλωτή. Οι πελάτες είναι πλήρες μέρος της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τόσο τα εμπλεκόμενα μέλη 

στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (διευθυντής, υπεύθυνος προμηθειών κτλ), όσο και τα 

άτομα που βρίσκονται έξω από αυτό (προμηθευτές, διανομείς). Ένας από τους 

συμαντικότερους ρόλους της διαδικασία εφοδιασμού τροφίμων, ποτών, υλικών 

καθαρισμού, περιλαμβάνει τον έλεγχο αγοράς ώστε να επιλεχθούν οι κατάλληλοι 

προμηθευτές, η κατάλληλη λήψη προσφορών ανά κατηγορία προϊόντος, η αντίστοιχη 

παραγγελία του υπεύθυνου προμηθειών όπου αναγράφονται αναλυτικά οι πρώτες ύλες 

τροφίμων που απαιτούνται. Στη συνέχεια αφού οι προμηθευτές λάβουν την παραγγελία 

την διεκπεραιώνουν, ύστερα την διανέμουν στο ξενοδοχείο με δικά τους μέσα και αφού 

πραγματοποιείθεί η παραλαβή των εμπορευμάτων ακολουθεί η καταγραφή τους και η 

ταξινόμησή τους στους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους. 

Κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν δοθεί ανα περιόδους σχετικά με τη 

διαχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:  

Η διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η συντονισμένη ροή των υλικών και 

προϊόντων σε ολόκληρη την επιχείρηση και στους εμπορικούς της εταίρους. 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση της ροής πληροφοριών, τις ταμειακές ροές και τη 

διαδικασία ή ροή των εργασίων. (Tyndall, Gopal, Partsch, & Kamauff, 1998) 

Η διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το παγκόσμιο δίκτυο που 

χρησιμοποιείται για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από τις πρώτες ύλες μέχρι 

και τους τελικούς πελάτες μέσω μιας μηχανικής ροής πληροφοριών, φυσικής διανομής, 

και χρημάτων. (Alber and Walker, 1998) 

Η διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδα αγκαλιάζει και συνδέει όλους τους εταίρους 

στην αλυσίδα. Εκτός από τις υπηρεσίες εντός του οργανισμού περιλαμβάνουν 

προμηθευτές, φορείς, εταιρείες τρίτων, καθώς και φορείς παροχής πληροφοριακών 

συστημάτων. (Quinn, 1997) 

Η διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας  χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο ασκείται στη 

δικτύωση, την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταξύ των λειτουργικών, τις 

γεωγραφικές περιοχές και τις οργανωτικές διασυνδέσεις. (van Hoek, 1998) 
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Η διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδα είναι κάτι περισσότερο από τη φυσική 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων από  «τόπο σε τόπο». Είναι επίσης πληροφορίες, η 

κίνηση χρήματος, καθώς και η δημιουργία και η ανάπτυξη του κεφαλαίου. (Ayers, 

2000) 

Οι προσπάθειες να συνδέσει τις απαιτήσεις των πελατών, το νέο προϊόν , τη 

διαδικασία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών, και τις δραστηριότητες εκτέλεσης 

παραγγελιών, έτσι ώστε να να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Michigan 

State University) 

Είναι μια διαδικασία για την επίτευξη μια σαφή οπτική εικόνας βασισμένη στην 

προσφοράς προς τους πελάτες μας, με τον αγοραστή και τον πωλητή από κοινού να 

επιδιώκουν να διώξουν την προστιθέμενης αξίας του κόστους, τη βελτίωση της 

ποιότητας, την προσπάθεια για ταχύτητα, και την εισαγωγή νέων προϊόντων και 

διαδικασιών τεχνολογίας. (Porter, 1997) 

1.2.Ο σκοπός της διαχείρησης αποθεμάτων 
 

Τα αποθέματα είναι δαπανηρά, δεσμεύουν ένα σημαντικό κομμάτι από το κεφάλαιο 

της επιχείρησης. Ένας κόσμος που δε θα  χρειαζόμασταν αποθέματα και θα περνάγαμε 

σε μια ιδανική κατάσταση Just in Time (JIT) είναι μακριά από την πραγματικότητα. 

Στην JIT το απόθεμα θεωρείται άχρηστο. 

Στις επιχειρήσεις που υπάρχει έλλειψη ρευστού, ελλειπής οργάνωση, προβλήματα 

με τους προμηθευτές κ.α. αν δεν είχαμε τα αποθέματα θα εμφανίζονταν αρκετά συχνά 

προβλήματα με καθυστερήσης παραγωγής, ελλείψεις, καθυστερήσεις έργου. Ακόμα 

λοιπόν και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν JIT κρατάνε κάποια αποθέματα. Αυτό 

διότι η σύγκλιση διαφόρων παραγόντων ανταγωνισμού έχει οδηγήσει πολλούς 

διαχειριστές στο να αισθανθούν πως πρέπει να συμμετέχουν σε ολοκληρωμένα 

προγράμματα εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η επιτυχία ενός επιχειρηματικού οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητά του να 

παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες ή στους χρήστες και να παραμείνει οικονομικά 

βιώσιμος. Για ένα στοιχείο το οποίο είναι ήδη στην αγορά , η κύρια δραστηριότητα 

είναι η παροχή μιας συνέχειας του εφοδιασμού του στους πελάτες. Για έναν οργανισμό 

που προμηθεύει τα αγαθά στους πελάτες του , η κύρια δραστηριότητα είναι να έχουν 

το κατάλληλο προϊόν, να είναι διαθέσιμο σε μια αποδεκτή τιμή και εντός ενός εύλογου 
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χρονικού διαστήματος. Η διαχείρηση των αποθεμάτων είναι η δραστηριότητα που 

διοργανώνει τη διαθεσιμότητα των ειδών στους πελάτες.(Tony Wild 2002) 

Τα αποθέματα λοιπόν εξυπηρετούν πολλές σημαντικές λειτουργίες και προσθέτουν 

μεγάλη ευελιξία στην λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι βασικοί λόγοι που οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την διαχείρηση αποθεμάτων είναι οι παρακάτω. 

 Προβλεψιμότητα: Προκειμένου να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό  της 

χωρητικότητας και στον προγραμματισμό της παραγωγής, θα πρέπει να 

ελέγξουμε το πόσο των πρώτων υλών, των εξαρτήματων και των 

συναρμολογημένων μερών που επεξεργάζεται η κάθε διαδικασία σε μια 

δεδομένη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή εμπορευμάτων 

αποθηκεύει προσωρινά ό, τι χρειάζεστε από αυτό που επεξεργάζονται. 

 Διακυμάνσεις της ζήτησης: Το να έχει ένας οργανισμός αποθέματα είναι μια 

ασφάλεια. Δεν μπορούμε πάντα να ξέρουμε ακριβώς πόσο θα χρειαστούμε από 

ένα στοιχείο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αλλά θα πρέπει οποιαδήποτε 

στιγμή να είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε έναν πελάτη. 

 Αναξιοπιστία στις προμήθειες: Η διαχείρηση αποθεμάτων μας προστατεύει από 

αναξιόπιστους προμηθευτές ή ακόμα και όταν ένα στοιχείο είναι σπάνιο και 

είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί μια σταθερή προμήθεια. Όποτε είναι δυνατόν 

ένας αναξιόπιστος προμηθευτής θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί μέσα από 

συζητήσεις ή θα πρέπει να είναι αντικατασταθεί. 

 προστασίας τιμών: Αγοράζοντας τις σωστές ποσότητες των αποθεμάτων σε 

κατάλληλες στιγμές βοηθά στην αποφυγή των επιπτώσεων του πληθωριστικού 

κόστους. Εδώ να σημειώσουμε πως αν κάνουμε ένα συμβόλαιο για να 

πετύχουμε μια τιμή δε σημαίνει πως και η παράδοση θα γίνει τη συγκεκριμένη 

στιγμή. Οι περισσότεροι προμηθευτές προτιμούν να κάνουν παραδόσεις ανα 

περιόδους παρά να κάνουν μια μεγάλη παράδοση (π.χ. ενός ολόκληρου χρόνου) 

στον πελάτη τους. 

 Εκπτώσεις σε ποσότητες: Συχνά μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερες 

εκπτώσεις εάν αγοράζουμε  μεγάλες ποσότητες παρά σε μικρές ποσότητες. 

 Χαμηλότερο κόστος παραγγελίας: Εάν αγοράσoυμε μεγαλύτερη ποσότητα ενός 

στοιχείου λιγότερο συχνά, το κόστος παραγγελίας θα είναι μικρότερο από την 

αγορά του σε μικρότερες ποσότητες ξανά και ξανά. 

 Αποφεύγοντας Stockouts και ελλείψεις: Εάν μια εταιρεία επανειλημμένα 

εξαντλει το απόθεμά της, οι πελάτες είναι πιθανό να απευθυνθούν αλλού για να 
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η χαμένη υπεραξία μπορεί να είναι ένα 

ακριβό τίμημα για να μην έχεις το σωστό προιόν τη σωστή στιγμή. 

Για να το θέσουμε απλά, χωρίς αποθέματα, οι οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν. Το σημαντικό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν πρέπει να διατηρούν 

αποθέματα, αλλά πώς να διαχειριστούν τα αποθέματα που πρέπει να έχουν στην κατοχή 

τους. 

Ο σκοπός λοιπόν της  διαχείρισης αποθεμάτων ώς προς την υποστήριξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι η βελτιστοποίηση των τριών στόχων: (Donald 

Waters 2008) 

 Εξυπηρέτηση πελατών 

 Το κόστος των αποθεμάτων 

 Κόστος της λειτουργίας 

Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πως η πιό κερδοφόρα πολιτική για έναν 

οργανισμό είναι να μην βελτιστοποιήσουμε έναν από τους παραπάνω στόχους σε βάρος 

των άλλων. Ο διαχειριστής έχει να λάβει αρκετά δύσκολες αποφάσεις. 

Βελτιστοποιόνοντας την ισορροπία αυτών των τριών είναι και ο κεντρικός στόχος της 

διαχείρησης αποθεμάτων μέσω της οποίας θα βελτιώσουμε τα κέρδη μας. 

1.3.Αποθέματα 
 

Με τον όρο απόθεμα εννοούμε οτιδήποτε έχει συγκεντρωθεί σταδιακά και φυλάγεται 

με σκοπό την μελλοντική χρήση, τα διαθέσιμα εμπορεύματα που βρίσκονται στο 

κατάστημα ή στις αποθήκες μιας οικονομικής επιχείρησης. 

Απόθεμα είναι κάθε στοιχείο ή  πόρως που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό . 

Συνήθως χρεισιμοποιείται ένα σύνολο  πολιτικών και ελέγχων που παρακολουθεί τα 

επίπεδα των αποθεμάτων για να καθορίσει τα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να 

διατηρηθεί, πότε θα πρέπει να αναπληρώνονται αποθεμάτων, και πόσο μεγάλες 

παραγγελίες θα πρέπει να γίνονται. 

Τα αποθέματα είναι ένα από τα πιο ακριβά και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των 

περισσοτέρων εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν πολλές φορές το 50% του συνολικού 

επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

Ο έλεγχος και η διατήρηση αποθεμάτων είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε όλους 

τους τομείς της σημερινής κοινωνίας, από το απλό νοικοκυριό ώς και τις μεγαλύτερες 
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εταιρείες ή και το στρατό. Σε εθνική βάσητο σύνολο των επενδύσεων σε αποθέματα 

αντιπροσωπεύει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εθνικού προιόντος. 

Ο όρος απόθεμα χρεισιμοποιείται για να δηλώσει (Richard J. Tersine): 

 Απόθεμα (στοκ) εμπορευμάτων που υπάρχει κάποια δεδομένη στιγμή. 

 Αναλυτικό κατάλογο των κατεχομένων αγαθών. 

 Την πράξη του ζυγίσματος ή της καταμέτρησης του υπάρχοντος αποθέματος 

(απογραφή). 

 Αξία του αποθέματος αγαθών που κατέχει ένας οργανισμός σε κάποια δεδομένη 

στιγμή (λογιστικά). 

Η διαχείρηση των αποθεμάτων αποτελεί ένα περίπλοκο πρόβλημα για τον κάθε 

οργανισμό καθώς ενώ τα αποθέματα δεσμεύουν χρήματα από την άλλη μπορούν να 

βελτιώσουν την απόδοση των επενδύσεων, να αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη, 

να δημιουργήσουν επιπλέον κεφάλαιο κίνησης. 

Ακόμα κι αν υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμύρια των διαφόρων τύπων των 

προϊόντων που παράγονται στην κοινωνία μας, υπάρχουν μόνο δύο θεμελιώδεις 

αποφάσεις που πρέπει να κάνετε κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων. 

1. Ποια είναι η σωστή ποσότητα που πρέπει να παραγγείλω. 

2. Ποιος ο σωστός χρόνος που θα πρέπει να γίνει η παραγγελία. 

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι οργανώσεις κατέχουν διαφορετικούς τύπους 

αποθεμάτων. Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από τις γενικές κατηγορίες πρώτων 

υλών, τελικών προϊόντων, καθώς και κατά τη διεργασία προϊόντα.  (Max Muller 2003). 

Μία από τις πιο διαδεδομένες κατατάξεις προιόντων που χρεισιμοποιούνται σήμερα 

είναι η παρακάτω: 

 Πρώτες ύλες: Χρησιμοποιουνται για να παράγουν επιμέρους τμήματα των 

προϊόντων ή για την παραγωγή ολοκληρωμένων  εμπορευμάτων. 

 Έτοιμο προϊόν: Αυτό είναι προϊόν έτοιμο για την τρέχουσα κατανάλωση από 

τους πελάτες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προβλεπόμενη 

μελλοντική ζήτηση ή για απρόβλεπτη ζήτηση της αγοράς. 

 Προιόντα σε  διαδικασία παραγωγής: Είναι οι όποιες μονάδες αυτήν την χρονική 

στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας  για την παραγωγή μερικών 

προϊόντων ή και τελικού προϊόντος. Αυτός ο τύπος αποθέματος θα πρέπει να 

διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό και επηρεάζεται αρνητικά από καθυστερήσεις 



9 
 

στις εργασίες και τις μεγάλες αποστάσεις και χρόνους μεταξύ  των 

παραγωγικών μονάδων κ.α. 

 Αναλώσιμα: λαμπτήρες, πετσέτες, φωτοτυπικό χαρτί, φυλλάδια, ταινίες, 

φάκελοι, και λοιπά είναι μερικά από τα παραδείγματα. Είναι υλικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται αρκετά από τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Αυτά είναι 

υλικά που συχνά αντιμετωπίζονται όπως πρώτες ύλες. 

 Ανταλλακτικά, υλικά αντικατάστασης:  Αυτά είναι υλικά και στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουμε πόρους της επιχείρησης. Όπως για 

παράδειγμα μια μηχανή ή συσκευή κάποιου τύπου που χρησιμοποιείται, θα 

χρειαστεί πιθανόν συντήρηση και επισκευή στο μέλλον. Θα χρειαστεί λοιπόν 

αποθέματα αυτού του τύπου ώστε να μη θεωρηθεί ξεπερασμένη. 

Μια άλλη αρκετά διαδεδομένη κατάταξη των αποθεμάτων μιας επιχείρησης είναι 

αυτή που περιγράφει τον γενικό σκοπό που εξυπηρετούν.  (Donald Waters 2008) 

 Κυκλικά αποθέματα: Είναι η κανονική ροή των υλικών που χρησιμοποιούνται 

για την τρέχουσα παραγωγή της επιχείρησης. 

 Αποθέματα ασφαλείας: είναι ένα απόθεμα από υλικά που κατέχεται για 

ικανοποιήσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ενδεχωμένος να συναντήσει 

η επιχείρηση. 

 Αποθέματα αναμονής: χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν σταθερή τη 

δυναμικότητα της επιχείρησης μέσω εποχιακών διακυμάνσεων σε ζήτηση. 

 Αποθέματα σε κίνηση: Είναι τα αποθέματα τα οποία μετακινούνται από ένα σε 

ένα άλλο μέρος της επιχείρησης. 

 Άλλα αποθέματα: αποτελείται από όλα τα αποθέματα που κατέχονται για 

κάποιον άλλο λόγο. 

1.4.Κόστος αποθεμάτων 
 

Το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να αποτελείται από μια σειρά εξόδων. Οι δαπάνες 

αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: Χρήμα, χώρο, κλοπή, έλεγχος ποιότητας, 

καταστροφές κ.α. (Max Muller 2003). 

Ο αντικειμενικός στόχος της διαχείρησης αποθεμάτων είναι να υπάρχουν οι σωστές 

ποσότητες πρώτων υλών στον σωστό χρόνο τόπο και με το χαμηλότερο κόστος. Το 

κόστος των αποθεμάτων είναι συνέπεια των ενεργειών ή των μή ενεργειών του 
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συστήματος αποθεμάτων.(Richard J. Tershine). Οι κύριοι συντελεστές κόστους του 

συστήματος αποθεμάτων περιλαμβάνουν: 

1. Κόστος αγοράς: Είναι η τιμή που καταβάλλεται για την αγορά ενός στοιχείου 

(προιόντος), το οποίο αποτελείται από το κόστος του ίδιου του στοιχείου αλλά 

και από άλλα έμμεσα και άμμεσα κόστη όπως π.χ. δασμούς ασφάληση κ.α. 

2. Κόστος Διατήρησης: Αναφέρεται σε όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από 

την επιχείρηση για την διατήρηση των αποθεμάτων. Όσο μεγαλήτερος είναι ο 

όγκος των αποθεμάτων τόσο αυξάνονται και τα εν λόγο έξοδα. Μπορούμε να 

τα χωρίσουμε σε τρείς κατηγορίες. 

 Κόστος κεφαλαίου: Τα χρήματα τα οποία επενδύονται σε αποθέματα δεν 

είναι διαθέσημα για άλλες χρήσεις και έτσι αντοπροσωπεύει ένα χαμένο 

κόστος ευκαιρίας. 

 Κόστος αποθήκευσης: Η αποθήκευση των υλικών απαιτεί χώρο, 

εργαζόμενους και εξοπλισμό. Όσο αυξάνονται τα αποθέματα αυξάνεται 

και το κόστος. 

 Κόστος κινδύνου: Το κόστος που έχουμε λόγο κινδύνων κατά τη 

διατήρηση των αποθεμάτων. Απαρχαίωση, ζημίές κατά την μεταφορά ή 

αποθήκευση, απώλειες, αλλοίωση προιόντων κ.α. 

3. Κόστος Παραγγελίας: Μιλάμε για δαπάνες που συνδέονται με τις παραγγελίες 

που κάνει μια επιχείρηση στους προμηθευτές της. Το κόστος παραγγελίας δεν 

εξαρτάται από την ποσότητα, συνδέεται άμμεσα όμως με τον αριθμό των 

παραγγελιών σε ετήσια βάση. 

4. Κόστος εξάντλησης: Εάν η ζήτηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ξεπεράσει 

τις προβλέψεις τότε μπορεί να έχουμε εξάντληση των αποθεμάτων μας. Αυτό 

μπορεί να φέρει αρκετό κόστος στον οργανισμό και αυτό διότι μπορεί να μας 

οδηγήσει σε μία αναπαραγγελία, απώλεια πωλήσεων και πελατών. Η 

εξάντληση μπορεί να αποφευχθεί έχοντας κάποια αποθέματα για ασφάλεια σε 

περιόδους μεγάλης ζήτησης. 

1.5.Κύκλος αποθεμάτων 
 

Με την έννοια πελάτης εννοούμε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε του οποίου η ζήτηση 

καλύπτεται από την αφαίρεση μονάδων από το απόθεμα. ο πελάτης μπορεί να είναι 

εσωτερικός πελάτης, όταν είναι κάποιος εντός του ίδιου οργανισμού, ή εξωτερικός 
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πελάτης, όταν αυτός προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον της οργάνωσης. Ο 

προμηθευτής είναι οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε μπορεί να αναπληρώνει ή προσθέτει στο 

απόθεμα, και πάλι μπορεί να είναι είτε εσωτερική ή εξωτερική πηγή.(Donald Waters 

2008) 

Το μήκος ενός κύκλου αποθέματος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ λίγων ωρών ή 

ημερών (όπως οι εφημερίδες και το γάλα που έχουν συχνές παραδόσεις) και μηνών, 

χρόνων ή και δεκαετιών (όπως π.χ. τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία σπάνια 

μετακυλίονται στους πελάτες). 

Τα αποθέματα διαμορφώνονται κάθε φορά που ένας οργανισμός αποκτά υλικά τα 

οποία δεν τα χρεισιμοποιεί άμμεσα. Μια κοινή πρακτική έχει μια παράδοση του υλικού 

που φθάνουν από έναν προμηθευτή, και αυτό διατηρείται σε απόθεμα μέχρι να 

χρειαστεί. Π.χ. Τα αγαθά που παραδίδονται από φορτηγό, αυτά ελέγχονται, 

ταξινομούνται και τα τοποθετούμε σε ράφια. Στη συνέχεια μένουν στα ράφια των 

καταστημάτων μέχρι οι πελάτες να τα αγοράσουν. Σε κάποιο σημείο τα αποθέματα 

πέφτουν σε  χαμηλή τιμή, και επιχείρηση οργανώνει μια άλλη παράδοση μέσω του 

προμηθευτή. 

Αυτή η ακολουθία αναπλήρωση των αποθεμάτων και της μείωσης τους για να 

ανταποκριθούν στη ζήτηση επαναλαμβάνεται συνεχώς σε έναν κύκλο των 

αποθεμάτων. Τυπικά, κάθε κύκλος έχει τα ακόλουθα στοιχεία (Donald Waters 2008): 

1. Η επιχείρηση αγοράζει ένα αριθμό μονάδων ενός στοιχείου από έναν 

προμηθευτή. 

2. Σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή, αυτές οι μονάδες παραδίδονται. 

3. Εκτός αν χρειάζονται αμέσως, οι μονάδες που εισέρχεται τοποθετούνται σε  σε  

αποθεματοποίηση ,ωστε να γίνει η αναπλήρωση του στοκ. 

4. Οι πελάτες , είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί , δημιουργούν ζήτηση για το είδος. 

5. Οι μονάδες αφαιρούνται από το απόθεμα για να ανταποκριθεί σε αυτές τις 

απαιτήσεις. 

6. Σε κάποιο σημείο , το απόθεμα έχει μειωθεί πολύ και είναι καιρός γίνει μία νέα 

παραγγελία απο την επιχείρηση προς τον προμηθευτή. 

Συνήθως οι παραδόσεις από τους προμηθευτές γίνονται σε  σχετικά μεγάλες 

ποσότητες και σε αραιά χρονικά διαστήματα ενώ οι απαιτήσεις από τους πελάτες είναι 

σε  μικρότερα χρονικά διαστήματα και πιο πολυάριθμες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 

2.1.Pareto (1848-1923) 
 

Το πλήρες όνομα του, Vilfredo Federico Damaso Pareto και με Ιταλική καταγωγή. 

Ήταν μηχανικός, κοινωνιολόγος, οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμονας και 

φιλόσοφος. Εισήγαγε την έννοια της «αποτελεσματικότητας κατά Pareto» η οποία 

βοήθησε συμαντικά στην ανάπτυξη του τομέα της μικροοικονομίας. 

Το 1387 ο Pareto ήταν ο πρώτος που παρατήρησε πρώτον πως το 80% των εσόδων 

στην Ιταλία προέρχεται από το 20% του πληθυσμού και δεύτερον ότι το 20% του 

πληθυσμού κατέχει το 80% της γής. Με μεγάλη του έκπληξη και κάνοντας μελέτες και 

σε άλλες χώρες ο Pareto διαπίστωσε πως αυτό ίχυε παντού, και όχι μόνο στον τομέα 

της οικονομίας και κατανομής της γης, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Αν και το 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Δρ. Joseph M. Juran ήταν ο πρώτος που 

διατύπωσε μια καθολική αρχή την οποία απεκάλεσε κανόνα «των σημαντικών ολίγων 

και των ασήμαντων πολλών» (law of the vital few and the trivial many), η ονομασία 

«αρχή κατά Pareto» επικράτησε. 

Η κληρονομιά που άφησε ο Pareto, ως οικονομολόγος, είναι σημαντική, επειδή 

εξαιτίας του, το πεδίο εξελίχθηκε από αντικείμενο μελέτης της ηθικής φιλοσοφίας 

(όπως αντιμετωπίζεται από τον Adam Smith), σε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, 

με εντατική επεξεργασία δεδομένων και χρήση των μαθηματικών. 

Τα βιβλία του είναι γεμάτα πίνακες στατιστικών στοιχείων, εξισώσεις, περίπλοκα 

διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις, και μοιάζουν περισσότερο με αυτά της 

σύγχρονης οικονομίας παρά με τα περισσότερα άλλα κείμενα της εποχής του. 

Ο κανόνας του 80/20 είναι η βασική αρχή της ανάλυσης κατά Pareto και σημαίνει 

ότι το 80% των αποτελεσμάτων προκύπτουν από 20% των μέσων ή αιτίων. 

Με άλλα λόγια, ο κανόνας 80/20 σημαίνει ότι, σε κάθε κατάσταση, λίγοι παράγοντες 

(20%) είναι ζωτικοί και πολλοί (80%) είναι επουσιώδεις. 

Αυτός ο κανόνας όπως έχουμε μιλήσει και παραπάνω έχει εφαρμογές σε πολλούς 

κλάδους από την οικονομική επιστήμη, το Management ακόμα και στον φυσικό κόσμο. 



14 
 

Ασφαλώς, η αναλογία 80 προς 20 ισχύει, συνήθως, κατά προσέγγιση. Ωστόσο, 

πάντα καθιστά εμφανή την εξαιρετικά ανισομερή κατανομή αιτίων, αποτελεσμάτων, 

μέσων ή παραγωγών. Τις πιο πολλές φορές, μάλιστα, η δυσαναλογία αυτή είναι ακόμη 

μεγαλύτερη: πχ. ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, 10% των πελατών μπορεί να 

αντιπροσωπεύσει το 90% των κερδών μίας επιχείρησης. 

 

2.2.Αποτελεσματική ταξινόμηση 

 
Στην καθημερινότητα μας όλοι έχουμε παρατηρήσει πως σε όλους τους οργανισμούς 

υπάρχει μια πληθώρα προιόντων. Κάποια από αυτα έχουν μικρό βαθμό 

σημαντικότητας για τον οργανισμό και κάποια άλλα μεγαλύτερο. Τα στοιχεία με την 

μεγαλύτερη αξία είναι και αυτά τα οποία δέχονται πιο αυστηρούς ελέγχους, ενώ αυτα 

τα οποία έχουν μικρότερη αξία δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ένας 

οργανισμός δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου ωστε να ελέγχει όλα τα είδη προιόντων 

του. Έτσι αν ένας οργανισμός  χρειαστεί να μειώσει το κόστος αποθεμάτων του είναι 

λογικό πως αυτό θα γίνει από τα προιόντα μικρότερης σημαντικότητας. Στην 

διαχείριση αποθεμάτων τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται από τη σωστή 

ταξινόμηση των προιόντων μας. (Donald Waters 2008) 

Τα παραπάνω είναι ενσωματομένα στην αρχή του Pareto. H ανάλυση κατά Pareto 

είναι μία τεχνική στατιστικής ανάλυσης που βοηθάει στην σωστή λήψη αποφάσεων για 

την βελτίωση μίας κατάστασης. Με την ανάλυση Pareto δεν επικεντρωνόμαστε σε όλες 

τις αιτίες ενός προβλήματος, αλλά μόνο στις πιο σημαντικές. 

Η αρχή του Pareto αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

2.1.Διαγραμμα Pareto 
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Βασικά, είναι μια μέθοδος ταξινόμησης μιας λίστας στοιχείων (ειδών, πελατών, 

αιτίων, προβλημάτων κλπ), σύμφωνα με τη σχετική σημασία τους. Από την 

κατηγοριοποίηση των στοιχείων της λίστας προέκυψε η «ανάλυση ABC», που 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη διαχείριση αποθεμάτων και εκ των υστέρων και σε 

άλλους τομείς. 

Με βάση τον κανόνα pareto, το 20% των προϊόντων που αγοράζει η επιχείρηση, 

αντιπροσωπέυει το 80% της αξίας, της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Δηλαδή τα 

προϊόντα που αποκτά η επιχείρηση συμμετέχουν στο σύνολο των δαπανών με 

διαφορετικά ποσοστά, όρισμένα μετέχουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και άλλα με 

ελάχιστα. Τα προϊόντα με ελάχιστο συντελεστή στο σύνολο των δαπανών, τα προϊόντα 

που ανήκουν στην ομάδα «Α», αντιπροσωπεύουν το 70% των δαπανών, τα λιγότερο 

σημαντικά, που ανήκουν στην ομάδα «Β» αντιπροσωπεύουν, περίπου το 20% των 

δαπανών και τέλος τα πιο ασήμαντα, τα προϊόντα την κατηγορίας «Γ» ενώ 

αντιπροσωπεύουν το 70% των ειδών που αποκτά η επιχείρηση, καλύπτουν ένα 

ελάχιστοποσοστό των συνολικών δαπανών, μόλις το 10%. 

Για να έχει απόδοση το έργο του τμήματος αγορών, θα πρέπει να συγκεντρώσειτην 

προσοχή του και το ενδιαφέρον του, την εργασία του στην πρώτη ομάδα, στα πρώτα 

10%, στην ομάδα «Α», στα προϊόντα δηλαδή που αγοράζει η επιχείρηση και ανήκουν 

στην κατηγορία «Α». Αυτά που συμβάλλουν με πολύ μεγάλο ποσοστό στη 

διαμόρφωση του κόστους του τελικού προϊόντος. 

Το αποτελεσματικό κατά Παρέτο (ή κατά Παρέτο βέλτιστο) είναι εκείνο κατά το 

οποίο, μία μεταβολή στην τιμή ή στην ποσότητα βελτιώνει τη θέση κάποιου χωρίς όμως 

παράλληλα να χειροτερεύει τη θέση κάποιου άλλου. (Tony Wild 2002) 

Δηλαδή η κατά Pareto αποτελεσματικότητα βεβαιώνει πως βελτιώνουμε την 

κοινωνική ευημερία κατά το σύνολό της αφού στο τέλος θα έχουμε βελτίωση ενός ή 

μιας ομάδας ανθρώπων και αυτό χωρίς να χειροτερεύει η θέση κανενός άλλου. 

Η Παρετιανή αποτελεσματικότητα, θεωρείται ότι είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση 

όταν μελετάμε την ευημερία που φέρνει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός. Αυτό, γιατί 

προφανώς και ανεξαρτήτως ιδεολογίας, είναι καλό πρώτα να μεγιστοποιείται η πίτα, 

πριν καθορίσουμε πώς θα μοιραστεί. Ένας μηχανισμός που αποτυγχάνει να την 

μεγιστοποιήσει είναι λοιπόν υποδεέστερος ενός μηχανισμού που προσφέρει το μέγιστο 

αποτέλεσμα με τα δεδομένα στοιχεία. 
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H ανάλυση κατά Pareto είναι μία τεχνική στατιστικής ανάλυσης που βοηθάει στην 

σωστή λήψη αποφάσεων για την βελτίωση μίας κατάστασης. Με την ανάλυση Pareto 

δεν επικεντρωνόμαστε σε όλες τις αιτίες ενός προβλήματος, αλλά μόνο στις πιο 

σημαντικές. 

Βασικά, είναι μια μέθοδος ταξινόμησης μιας λίστας στοιχείων (ειδών, πελατών, 

αιτίων, προβλημάτων κλπ), σύμφωνα με τη σχετική σημασία τους. Από την 

κατηγοριοποίηση των στοιχείων της λίστας προέκυψε η «ανάλυση ABC», που 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη διαχείριση αποθεμάτων και εκ των υστέρων και σε 

άλλους τομείς. 

 

2.3.Ταξινόμηση A B C 

 

Η ταξινόμηση ABC μπορεί να μας απαντήσει σε δύο συμαντικά ερωτήματα που 

προκείπτουν στην διαχείρηση αποθεμάτων. (Tony Wild 2002) 

1) Πόσο συμαντικό είναι ένα απόθεμα. 

2) Πως θα ταξινομηθούν τα αποθέματα. 

Η ανάλυση ABC υποδηλώνει ότι τα αποθέματα ενός οργανισμού δεν είναι ίσης 

αξίας. Έτσι, τα είδη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Α, Β και C), βάση του 

παράγοντα που αντιπροσωπεύει την σημασία τους, πχ. τις πωλήσεις τους. 

Για κάθε κατηγορία δεν υπάρχει κάποιο σταθερό όριο, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί 

διαφορετική αναλογία ανάμεσα στις κατηγορίες, με βάση τα στοιχεία και τα κριτήρια. 

Πάντως, μια συνηθισμένη ανάλυση που αφορά πωλήσεις ή κέρδη, ειδών ή πελατών, 

είναι η Α=70%, Β=20% και C=10%, αν και πολλοί προτιμούν  την Α=80%, Β=15% 

και C=5%. 

Οι διοικητικές αποφάσεις που αφορούν αποθέµατα πρέπει να λαµβάνονται κατ’ 

αρχήν σε επίπεδο µεµονωµένου υλικού ή προϊόντος. Η στοιχειώδης µονάδα 

αποθέµατος που ελέγχουµε ονοµάζεται κωδικός ή stock-keeping unit (SKU), όπου 

ένας κωδικός είναι η µονάδα αποθέµατος απόλυτα προσδιορισµένη σε ότι αφορά τη 

λειτουργία, τη µορφή, το µέγεθος, το χρώµα και τη θέση τοποθέτησης. Για 

παράδειγµα, για το ίδιο σχέδιο ενός ενδύµατος, δύο διαφορετικά µεγέθη συνιστούν 

διαφορετικούς κωδικούς. Κάθε διαφορετική σε µέγεθος ράβδος σιδήρου είναι ένας 

ξεχωριστός κωδικός. Μια πολυεθνική εταιρία θεωρεί ένα προϊόν σε δύο γεωγραφικές 

περιοχές, ως δύο διαφορετικούς κωδικούς. Μια τέτοια ταξινόµηση µπορεί να οδηγεί 



17 
 

σε µεγάλες συσχετίσεις στη ζήτηση δύο διαφορετικών κωδικών, επειδή µια µεγάλη 

οµάδα καταναλωτών µπορεί να είναι πρόθυµη να αντικαταστήσει ένα προϊόν µε ένα 

άλλο υποκατάστατό του. Η µελέτη ενός µεγάλου αριθµού συστηµάτων αποθεµάτων 

µε πολλούς κωδικούς απεκάλυψε µια χρήσιµη στατιστική συµπεριφορά στη χρήση των 

διαφόρων προϊόντων. Ειδικότερα, περί το 20% των κωδικών αποθεµάτων αντιστοιχούν 

στο 80% της αξίας του συνολικού αποθέµατος σε ετήσια βάση. Αυτό δείχνει ότι δεν 

απαιτείται η ίδια βαρύτητα στον προγραµµατισµό και τον έλεγχο όλων των κωδικών.  

Η ανάλυση παρέτο δεν είναι περιοριστική ο διαχειριστής μπορεί να μετακινήσει 

κωδικούς π.χ. από ομάδα c σε A αν αυτοι οι κωδικοί για παράδειγμα θεωρούνται 

κρίσιμοι για τη λειτουργία της επιχείρησης ή και να έχει παραπάνω από τρεις 

κατηγορίες π.χ. Α, Β, C, D, E…….. 

 

2.4.Οι κατηγορίες A B C 

 

Ομάδα Α: Τα αντικείμενα της ομάδας αυτής θα πρέπει να έχουν αυστηρό έλεγχο της 

απογραφής, πιο ασφαλείς χώρους αποθήκευσης και βελτίωση των προβλέψεων των 

πωλήσεων. Τακτοποίηση θα πρέπει να είναι συχνή, με εβδομαδιαία ή ακόμα και 

καθημερινά αναπαραγγελίας. (Tony Arnold 2008) 

      • Πρέπει να ελέγχονται άμμεσα. 

      • Πρέπει τα επίπεδα αποθέματος να επιθεωρούνται συνεχώς. 

      • Πρεπει να χρησιμοποιούνται εξεζητημένες μέθοδοι προβλεψεων. 

      • Πρέπει να γίνεται με προσοχή η εκτίμηση των παραμέτρων κόστους. 

Ομάδα Β: Τα αντικείμενα της ομάδας Β μπορούν να θεωρηθούν σαν μία  ενδιάμεση 

κατάσταση μεταξύ των Α και C. Μια σημαντική πτυχή της κατηγορίας Β είναι η 

δυναμική της εξέλιξη η οποία μπορεί να κινηθεί είτε προς κατηγορίας Α ή, αντίθετα, 

προς την κατηγορία C. 

     • Μπορούν να επιθεωρούνται περιοδικά. 

     • Θα μπορούσαν να παραγγέλνονται σε ομάδες αντί μεμονωμένα. 

     • Θα μπορούσαν να προβλεπονται μέσω απλούστερων μεθόδων. 

Ομάδα C: Τα αντικείμενα αυτής της ομάδας θα πρέπει να έχουν λιγότερο συχνά 

έλεγχο καθώς και μια πολιτική που ασπάζεται από πολλές εταιρείες είναι να έχουν 

μικρό stock αυτών των αντικειμένων και να γίνεται επαναπαραγγελία όποτε αυτό το 

stock καταναλωθεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε stock out αυτων των κωδικών αλλά 
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είναι μια αποδεκτή κατάσταση εφοσον το ερώτημα εδώ δεν είναι ποσες μονάδες έχουμε 

να χρεισιμοποιήσουμε αλλά το αν αξίζει να έχουμε αυτό το αντικείμενοστις αποθήκες 

μας. 

    • Φθηνά και μέτριας ζήτησης προιόντα. Μπορούν να παραγγέλνονται σε μεγάλες 

ποσότητες 

    • Ακριβά με μικρή ζήτηση προιόντα. Παραγγέλνουμε μόνο αν εμφανίζεται ζήτηση. 

Η οµάδα A απαιτεί την πιο µεγάλη προσοχή και συνήθως κάθε κωδικός εξετάζεται 

χωριστά. Η οµάδα αυτή συνήθως περιλαµβάνει το 5% έως 10% των κωδικών. Συνήθως 

η αξία αυτών των κωδικών είναι το 50% της συνολικής αξίας του αποθέµατος. 

Η οµάδα Β περιλαµβάνει κωδικούς (περίπου το 50%) µικρότερης αλλά όχι 

ασήµαντης αξίας (σχεδόν το υπόλοιπο 50% της συνολικής αξίας). Κάποια εγχειρίδια 

συνιστούν να κατατάσσουµε µικρότερο αριθµό κωδίκών στην οµάδα Β, όµως η 

πρόοδος των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια µας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουµε 

τον αριθµό. Για την οµάδα Β µπορεί να χρησιµοποιηθούν τεχνικές της οµάδας Α µε 

τη διαφορά ότι στα προϊόντα της οµάδας Α υπάρχει συχνά υποκειµενική παρέµβαση 

από 15 το διαχειριστή. Επίσης, κάποιοι παράµετροι του συστήµατος θα επιθεωρούνται 

πιο συχνά στους κωδικούς της οµάδας Α από ότι στους κωδικούς της οµάδας Β. 

Η οµάδα C περιλαµβάνει τους αρκετούς εναποµείναντες κωδικούς, οι οποίοι έχουν 

µικρή συµµετοχή στην αξία του αποθέµατος. Οι διαδικασίες απόφασης για τους 

κωδικούς αυτούς πρέπει να είναι απλές για να µην φορτώνουν το σύστηµα διαχείρισης 

µε µεγάλους όγκους πληροφοριών και χρόνο επεξεργασίας. Για τα προϊόντα αυτά, οι 

επιχειρήσεις συνήθως διατηρούν σχετικά µεγάλους όγκους αποθεµάτων για να 

ελαχιστοποιήσουν την περίπτωση έλλειψης τέτοιων ασήµαντων υλικών ή προϊόντων. 

Στα προϊόντα της οµάδας C επιδιώκεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη οµαδοποίησής 

τους µε βάση την ετήσια αναγκαία ποσότητα από αυτά, τον προµηθευτή, την 

εποχικότητα, τον πελάτη ή το χρόνο ικανοποίησης της παραγγελίας τους, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο αριθµός των αναγκαίων αποφάσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν. 

Για κάθε τέτοια υποοµάδα σχεδιάζεται µια παραγγελία η οποία και παρακολουθείται. 

Για παράδειγµα, αν ένας κωδικός πρέπει να παραγγελθεί, παραγγέλνουµε και τους 

άλλους κωδικούς της υποοµάδας για να κερδίσουµε χρόνο. Τα συστήµατα δύο 

αποθηκών (two-bin systems) είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή για τα προϊόντα της οµάδας C 

γιατί απαιτούν ελάχιστη γραφειοκρατία. είναι τυπικό, ο ακριβής αριθµός των κωδικών 

σε κάθε οµάδα A, B, ή C εξαρτάται από τη διασπορά της αξίας για κάθε περίπτωση. 
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Για παράδειγµα, όσο µεγαλύτερη η διασπορά, τόσο περισσότεροι κωδικοί 

αντιστοιχούν στην οµάδα C. 

Η ανάλυση Α-B-C δεν είναι απαραίτητο να γίνει χρησιµοποιώντας απόλυτα 

κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Ο υπεύθυνος µπορεί να µετακινήσει µερικά 

προϊόντα από µια οµάδα σε µια άλλη για διάφορους λόγους. Για παράδειγµα, κάποια 

φθηνά SKU µπορεί να ενταχθούν στην οµάδα Α επειδή είναι κρίσιµα στη λειτουργία 

της επιχείρησης. 

 

 

2.2.Διαγραμμα κατηγοριών ABC 

 

2.5.Βήματα προς την υλοποίηση της A B C 
 

1. Δημιουργούμε μια λίστα με τα στοιχεία και τον σημαντικό παράγοντα που θέλουμε 

να αναλύσουμε, ας πούμε των ειδών με τις πωλήσεις τους. (Tony Arnold 2008) 

2. Ταξινομούμε την λίστα ως προς τον παράγοντα με φθίνουσα σειρά, δηλ. τα είδη με 

τις υψηλότερες πωλήσεις πρώτα και αυτά με τις χαμηλότερες τελευταία. 

3. Υπολογίζουμε το πλήθος των στοιχείων και το άθροισμα του παράγοντα της λίστας, 

δηλ. πόσα είδη έχουμε και το άθροισμα των πωλήσεών τους. 

4. Δημιουργούμε στην λίστα μία νέα στήλη με την προοδευτική τιμή του παράγοντα, 

δηλ. των πωλήσεων, έτσι ώστε οι πωλήσεις της νέας στήλης για κάθε είδος να 



20 
 

περιλαμβάνουν και τις πωλήσεις των ειδών που βρίσκονται υψηλότερα στη λίστα από 

αυτό. 

5. Δημιουργούμε στην λίστα μία νέα στήλη με το ποσοστό (%) της προηγούμενης 

στήλης ως προς το άθροισμα του παράγοντα της λίστας, δηλ. το ποσοστό των 

προοδευτικών επί των συνολικών πωλήσεων για κάθε είδος. 

6. Δημιουργούμε στην λίστα μία νέα στήλη για την κατηγορία και την συμπληρώνουμε 

ως εξής: ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω και θέτουμε «Α» μέχρι το στοιχείο που 

συμπληρώνεται το ποσοστό της κατηγορίας «Α» και στην συνέχεια «Β» μέχρι το 

στοιχείο που συμπληρώνεται το ποσοστό της κατηγορίας «Α»+«Β», και τέλος «C» σε 

όλα τα υπόλοιπα. 

7. Δημιουργούμε στην λίστα μία νέα στήλη με το ποσοστό (%) του Α/Α της θέσης του 

στοιχείου της λίστας ως προς το πλήθος τους, δηλ. του Α/Α του κάθε είδους ως προς 

το σύνολο των ειδών. 

8. Τέλος, δημιουργούμε και ένα διάγραμμα (διάγραμμα Pareto) όπου ο άξονας Χ 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό του βήματος 5 και ο άξονας Υ το ποσοστό του βήματος 7, 

δηλ. ποσοστό πωλήσεων ως προς ποσοστό ειδών. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σημασία ενός αντικειμένου περιλαμβάνουν ετήσια 

αξία των προιόντων, το μοναδιαίο κόστος, και η σπανιότητα του υλικού. Συχνότερα 

χρησιμοποιείται η ετήσια αξία τους. 

 

2.6.Σύστημα just in time  

 

 Ένα από τα πλέον δημοφιλή θέματα συζήτησης στη διαχείριση αποθεμάτων είναι το 

σύστημα just in time και αυτό λόγω της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισε στις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιήθηκε στην Ιαπωνία. Όταν μιλάμε για σύστημα JIT 

αναφερόμαστε σε ένα εξιδανικευμένο σύστημα το οποίο επιδιώκει μηδενικό απόθεμα 

αλλά ταυτόχρονα  είναι και σε θέση να παρέχει το υλικό που χρειάζεται, στο χώρο που 

χρειάζεται, στο χρόνο που χρειάζεται και αυτό γίνεται χωρίς να επηρεάσει τους πελάτες 

της επιχείρησης. Άρα με τα παραπάνω βλέπουμε πως κανένα σύστημα δεν μπορει να 

είναι καλύτερο καθώς μιλάμε για μηδεν απόθεμα, χωρίς ελλείψεις. (Max Muller 2003) 

Αν και από τα παραπάνω κάποιος με πρώτη ματιά θα έφτανε σε συμπέρασμα ότι 

μιλάμε για μια πολλή απλή ιδέα, όλα γίνονται «ακριβώς εκείνη την στιγμή». Μια 

επιχείρηση για να φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιήσει την JIT πρέπει να κάνει 
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αλλαγές τόσο στο οργανωσιακό της κομμάτι όσο και στον τρόπο σκέψης της, ώστε να 

κερδίσει την απόδοση που ένα τέτοιο σύστημα υπόσχεται. 

Μια επιχείρηση λοιπόν, πρέπει να καταλάβει πως η επιτυχία της JIT είναι επιτυχία 

σε πολλά επιμέρους κομμάτια όπως σωστή διαχείρηση αποθέματος, αποτελεσματικό 

σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής, σωστό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, σωστή 

εκπαίδευση προσωπικού, μείωση κόστους. Η JIT είναι μια φιλοσοφία διαχείρισης και 

όχι μια τεχνική. (Max Muller 2003) 

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές είναι οι πρώτοι που ανέπτυξαν το σύστημα JIT καθώς 

μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαν την πολυτέλεια και τα χρήματα για να 

διατηρούν μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων. Αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1970 από 

την Toyota και τον Taiichi Ohno ο οποίος θεωρείται από τους περισσότερους ο πατέρας 

και οργανωτής αυτού του τρόπου εργασίας, με σκοπό  να ανταποκρίνονται στον πελάτη 

με ελάχιστη καθυστέρηση. Οι Ιαπωνικές εταιρείες (π.χ. Toyota) εργάστηκαν χρόνια 

πάνω σε αυτή, ώστε να την τελειοποιήσουν ξεκινώντας τις προσπάθειές στους την 

δεκαετία του 1970. Την δεκαετία του 1990 αρκετές επιχειρήσεις στον κόσμο 

χρησιμοποίησαν έστω και μια μορφή της JIT και φτάνοντας στο σήμερα που όλες οι 

μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποια από τα στοιχεία της. 

Όταν μιλάμε για JIT μιλάμε για μια φιλοσοφία που επικεντρώνεται στην εξάλειψη 

της σπατάλης. Η κύρια σπατάλη για το συγκεκριμμένο σύστημα είναι τα αποθέματα. 

Βλέπει τα απόθεματα ως σπατάλη πόρων που δεν εξυπηρετούν κανένα χρήσιμο σκοπό, 

σαν υλικά τα οποία απλά κάθονται και περιμένουν να χρησιμοποιηθούν. Γι 'αυτό 

αναζητά τρόπους για την άρση των εν λόγω “αποβλήτων”. Η άρση αυτή προέρχεται 

από την επίλυση των προβλημάτων που καθιστούν το απόθεμα απαραίτητο. Εάν τα 

αποθέματα διατηρούνται για να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις της προσφοράς, η 

απάντηση είναι να βρεθούν τρόποι για τη μείωση της διακύμανσης. 

H JIT λειτουργεί ως ένα σύστημα τύπου Pull σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

διαχείρηση αποθεμάτων όπου και λειτουργούμε ώς σύστημα τύπου Push. Στον τύπο 

Pull η παραγωγή βασίζεται στην πραγματική ζήτηση σε αντίθεση με ένα σύστημα 

Push. Σε ένα σύστημα Pull βασική αρχή είναι πως υπάρχει ζήτηση για ένα προιόν. Για 

να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση υπάρχει ένα αντίστοιχο προιόν σε απόθεμα. Τότε με τη 

χρησιμοποίηση του θα γίνει η αντικατάστασή του με ένα καινούργιο είτε από το 

εξωτερικό είτε από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μέσω της διαδικασίας 

παραγωγής. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο χρόνος αντικατάστασηε θα πρέπει να 

είναι αρκετά μικρός. 
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Μπορούμε να δούμε πως η JIT στηρίζεται σε μιά απλή αρχή. Αντί να βλέπουμε τα 

αποθέματα ως λύση στα προβλήματά μας, βλέπουμε κατευθείαν τα προβλήματά μας 

και προσπαθούμε να τα λύσουμε. (Donald Waters 2008) Μπορούμε να συνοψίσουμε 

την εικόνα της σχετικά με το απόθεμα ως εξής: 

o Tα αποθέματα που διατηρούνται σε έναν οργανισμό για να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και την αβεβαιότητα της προσφοράς και της 

ζήτησης. 

o Τα αποθέματα αυτά δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό και υπάρχουν μόνο και 

μόνο επειδή ο συντονισμός είναι ανεπαρκής. 

o Εφ 'όσον τηρούνται τα αποθέματα, δεν υπάρχουν προφανή προβλήματα και 

έτσι δεν δημιουργείται κανένα κίνητρο για τους διαχειριστές να βελτιώσουν τη 

ροή των υλικών. 

o Έτσι η επιχείρηση έχει κακή διαχείριση, με τα προβλήματά της να κρύβονται 

πίσω από τα αποθέματα. 

o Η πραγματική απάντηση είναι να βελτιωθούν οι λειτουργίες, να βρεθούν οι 

λόγοι για τις διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και στη συνέχεια να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ξεπεραστούν αυτές οι 

διαφορές. 

Σήμερα η JIT με την ιδέα που στηρίζει πως πρέπει να απαλλάξουμε τον οργανισμό 

μας από οποιοδήποτε “απόβλητο” θέλει να μας δώσει την εικόνα πως πρέπει να 

απαλλαγούμε τελικά από οτιδήποτε δε μας προσφέρει αξία. Τα “απόβλητα” που κυρίως 

θέλει να εξαλίψει από τον οργανισμό ειναι κυρίως: (Ayers, 2000) 

 Υπερπαραγωγή: Η υπερπαραγωγή παράγει προϊόντα πέραν εκείνων που 

απαιτούνται για άμεση χρήση. Αν παράγω περισσότερο απ΄ότι πραγματικά 

χρειάζομαι έχω χαμένο χρήμα, κόπο, χρόνο. 

 Χρόνος αναμονής: Μου μειώνει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα μου. 

 Μεταφορές: Ακόμα και μια μεταφορά από το ένα στο άλλο σημείο της 

επιχείρησης είναι κόστος. 

 Ελαττωματικά προιόντα: Τα ελαττωματικά προϊόντα κοστίζουν όχι μόνο τα 

χρήματα άμεσα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις. 

 Αποθέματα: Αποθέματα που απλά κάθονται στις αποθήκες της επιχείρησης 

είναι κόστος. 
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 Διαδικασίες: Βελτίωση των διαδικασιών τόσο μεταξύ των τμημάτων της 

επιχείρησης αλλα και αυτές μεταξύ επιχείρησης-προμηθευτών. Η καλύτερη 

μέθοδος είναι αυτή που έχει την ικανότητα παράγει με συνέπεια το προϊόν με 

το ελάχιστο δυνατό των απορριμμάτων, στις ποσότητες που απαιτούνται και με 

το ελάχιστο κόστος. 

 Μέθόδος: Απόβλητα προστίθεται εάν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για 

διεκπεραίωση εργασιών από τους φορείς προκαλούν άσκοπες κινήσεις, χρόνο 

ή προσπάθεια. 

Πολλά στοιχεία σε ένα οργανισμό μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως χαρακτηριστικά 

ενός περιβάλλοντος JIT. Δεν μπορούν να υπάρχουν όλα σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση κάθε επιχείρησης, αλλά σε γενικές γραμμές παρέχουν ορισμένες αρχές για 

να βοηθηθεί η ανάπτυξη ενός επιτυχημένου συστήματος JIT. Μερικά από τα ποιό 

συμαντικά στοιχεία που θα παρατηρήσουμε είναι: 

 Συνεργασία ως ένα σύστημα αλυσίδας αξίας. 

 Πλήρης διαχείριση ποιότητας. 

 Συνεχής βελτίωση. 

 Συνεργασίες με τον προμηθευτή. 

 Συνολική συμμετοχή των υπαλλήλων. 

 Μια μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Η JIT δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής 

διαδικασίας. Για παράδειγμα μπορούμε να κρατήσουμε μεγάλα αποθέματα πρώτων 

υλών, αλλά να χειριζόμαστε την παραγωγική διαδικασία εξ’ ολοκλήρου με το μοντέλο 

JIT. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε την συνολική εργασία. 

Απ΄όλα τα παραπάνω βλέπουμε πως μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει μια 

τελείως διαφορετική οπτική γωνία σχετικά με τις διαδικασίες και τα επιμέρους 

κομμάτια της παραδοσιακής διαχείρησης αποθεμάτων. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε 

έναν αριθμό αλλαγών στην άποψη που θα πρέπει να έχει ένας οργανισμός. 

 Αποθέματα: χρησιμοποιούνται μόνο για να κρύψουν τα προβλήματά μας. 

 Ποιότητα: Στην JIT το να βεβαιωθούμε πως δεν έχουμε προβληματική 

παραγωγή είναι βασικό. Παραδοσιακά το 2% των προβληματικών προιόντων 

στην παραγωγή μας θεωρείται αποδεκτό. 

 Προμηθευτές: Οργανισμοί που χρησιμοποιούν JIT βασίζονται εξ ολοκλήρου 

στους προμηθευτές τους, οπότε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κανενός είδους 

τριβή. 



24 
 

 Μέγεθος παρτίδας: Αναζητά τρόπους μείωσης του μέγεθους της παρτίδας, έτσι 

ώστε να ταιριάζει περισσότερο με τη ζήτηση. 

 Lead times: Αναζητούμε συνεχώς τρόπους ώστε να μειωθούν. 

 Αξιοπιστία: Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε σωστή συντήρηση 

μηχανημάτων και υλικών. 

 Προσωπικό: Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από τις ενέργειςς όλων των 

υπαλλήλων έτσι όλοι θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμοι και να παρέχεται 

σωστή εκπαίδευση. 

2.7.Kanban 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, η Toyota άρχισε να μελετά καταστήματα σούπερ 

μάρκετ με σκοπό την εφαρμογή τεχνικών που χρησιμοποιούσαν τα καταστήματα αυτά, 

στα εργοστάσιά της. Μετά από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι Ιάπωνες εισήγαγαν μια 

νέα τεχνική στην παραγωγή τους με την ονομασία Kanban. Ονομάστηκε έτσι απο τα 

πινάκια «kan» σε οχήματα ή κιβώτια στην παραγωγή, που προσδιόριζαν την ποσότητα 

παραγωγής και απο τα πινάκια «ban» που απελευθέρωναν τα απαραίτητα υλικά απο 

την αποθήκη. Μιλάμε εδώ για την πρώτη μορφή JIT που χρησιμοποιήθηκε. Στην 

Toyota, η πιο κοινή μορφή που χρησιμοποιούσαν στις “κάρτες” Kanban ήταν ένα 

ορθογώνιο κομμάτι χαρτιού τοποθετημένο μέσα σε έναν διαφανή φάκελο. Η 

πληροφορία που περιέχει η κάρτα αυτή, βασικά λέει στον εργαζόμενο τι να εκτελέσει, 

ποιο αντικείμενο να παραλάβει ή ποιό αντικείμενο να παράγει. Οι δύο κάρτες που είχαν 

το σημαντικότερο ρόλο στην παραγωγή ήταν: (Donald Waters 2003) 

 Το withdraw Kanban (ανάκληση/αφαίρεση): Όπου και υπάρχει η περιγραφή 

του αντικειμένου το οποίο και θα πρέπει να αποσυρθεί από ένα σημείο της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

 Το production ordering Kanban (παραγγελθέντα προϊόντα Kanban): Η οποία 

περιγράφει τα προιόντα τα οποία θα πρέπει να παραχθούν. 

Έχουμε ένα σύστημα ροής υλικών ακριβώς την στιγμή που χρειάζονται. Ένα 

σύστημα Kanban, όταν συνδιάζεται με μοναδικά εργαλεία προγραμματισμού, μπορεί 

να μειώσει δραματικά τα επίπεδα των αποθεμάτων, να ενισχύσει τις σχέσεις του 

προμηθευτή με τους πελάτες και να βελτιώσει την ακρίβεια των χρονοδιαγραμμάτων 

κατασκευής. 
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Για να καταλάβουμε το πως λειτουργεί, πρέπει να φανταστούμε ένα σύστημα δύο 

δοχείων ίδιου μεγέθους τα οποία περιέχουν την ίδια ποσότητα, στον ίδιο χώρο. Όταν η 

ποσότητα των υλικών που περιέχονται στο πρώτο δοχείο καταναλωθεί, θα πρέπει να 

αναπληρωθεί. Τώρα που έχουμε ένα άδειο δοχείο από τα δύο το θεωρούμε ως σήμα 

ανατροφοδότησης του, οπότε και το μεταφέρουμε στην περιοχή ανεφοδιασμού, όπου 

και το γεμίζουμε με την ίδια ποσότητα υλικού και επιστρέφει στο χώρο κατανάλωσης 

του. Ο χρόνος της διαδικασίας που θα χρειαστεί για την αναπλήρωση της ποσότητας 

του άδειου δοχείου θα πρέπει να ισούται με τον χρόνο κατανάλωσης των υλικών που 

περιέχονται στο δεύτερο δοχείο. 

Το σύστημα στηρίζεται στο ότι είναι απλό και σαφές σε όλους τους εργαζόμενους 

καθώς και εύκολο στην εκμάθηση. Μία κάρτα Kanban είναι πολύ απλή στην 

κατανόηση, συνήθως προσδιορίζει το αντικείμενο στο οποίο είναι τοποθετημένη και 

περιέχει ανάλογες πληροφορίες. (Tony Arnold 2008) 

 Περιγραφή του είδους 

 Κωδικός του είδους 

 Ποσότητα 

 Το σημείο προμήθειας 

 Το σημείο κατανάλωσης 

Στο σύστημα Kanban έχουμε και ένα σύνολο βασικών κανόνων που ακολουθούμε 

ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

 Κάθε δοχείο με υλικά πρέπει να έχει μία, αλλά μόνο μία, Kanban. 

 Δε μπορούμε να έχουμε μερικώς γεμάτα δοχεία. Όλα τα δοχεία θα πρέπει να 

είναι γεμάτα ή τελείως άδεια. Αυτό μας βοηθάει και στην απογραφή διότι δε 

χρειάζεται μετράμε επιμέρους προιόντα παρά ολόκληρα δοχεία. 

 Δεν θα υπάρξει καμία παραγωγή ή μετακίνηση χωρίς άδεια, με τη μορφή μίας 

κάρτα Kanban . 

Μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που θα πρέπει να ελέγχουμε στο σύστημα 

kanban είναι ο υπολογισμός της ποσότητας που θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε 

ένα από τα δοχεία. Εδώ μας βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο. 

 

𝛱𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝐾𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛 =
Dc ∗ Q ∗ R

𝐻 ∗ 𝑃
 

Dc: Η ημερήσια ζήτηση 

Q: Ποσότητα ανά υλικό 
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R: Χρόνος ανατροφοδότησης (εξαρτάται από την πολιτική αποθέματος) 

H: Διαθέσιμος χρόνος για ανατροφοδότηση 

P: Ποσότητα ανά συσκευασία προμηθευτή 

2.8.Πλεονεκτήματα της JIT 

 
Τα πιθανά οφέλη της JIT είναι πολυάριθμα. Κατ 'αρχάς, η πρακτική JIT μειώνει τα 

επίπεδα των αποθεμάτων, πράγμα που σημαίνει χαμηλότερες επενδύσεις σε ότι αφορά 

τα αποθέματα. Το σύστημα JIT προσφέρει μια ομαλή, συνεχή και βελτιστοποιημένη 

ροή εργασίας με προσεκτικά σχεδιασμένους και μετρημένους χρόνους κύκλων 

εργασιών και κατ’ απαίτηση κίνηση αγαθών που μειώνει το κόστος και τη σπατάλη 

του χρόνου, των υλικών και της δυναμικότητας. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να 

επικεντρωθούν στην εργασία τους χωρίς διακοπή, με αποτέλεσμα την καλύτερη 

ποιότητα, την έγκαιρη παράδοση και την μοναδική εξυπηρέτηση για τους πελάτες. Πως 

μπορούμε να βρούμε κάτι πιο αποτελεσματικό για μας από να κάνουμε παραδώσεις σε 

μικρές ποσότητες, να έχουμε μικρές παρτίδες παραγωγής αλλά ταυτόχρονα να είμαστε 

αποδοτικότεροι. Κάποιος ο οποίος είναι αρκετά εξοικιωμένος με το σύστημα αυτό 

πάντα θα έχει τις παρακάτω ερωτήσεις στο μυαλό του: (Tony Arnold 2008) 

 Γιατί να αγοράζω αποθέματα την ώρα που δεν τα χρειάζομαι; 

 Πως ξέρω ποια ακριβώς θα είναι η ζήτηση στο μέλλον; 

 Ποιός είναι ο ρόλος της αποθήκης; 

Αν τώρα συνοψήσουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία και θέλουμε να φτιάξουμε μια 

λίστα με τα πλεονεκτήματα του συστήματος JIT θα φτάναμε στα παρακάτω: 

 Μειωμένες επενδήσεις για αποθέματα. 

 Υψηλότερη και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 

 Η ποιότητα είναι ευθύνη για κάθε έναν εργαζόμενο και όχι μόνο για τους 

επιθεωρητές του ελέγχου ποιότητας. 

 Μεγαλύτερη ευελιξία. 

 Απλοποιημένο σύστημα. 

 Εξάλειψη “αποβλήτων”. 

 Ευκολότερες προβλέψεις. 

 Ομαλότερη παραγωγική ροή. 

 Περισσότερες ικανότητες του εργατικού δυναμικού, ικανοί και με θέληση για 

να αλλάξουν ρόλους. 
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 Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των προμηθευτών. 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων. 

 Γρήγορη και ακριβής πληροφόρηση. 

 Εύκολος έλεγχος υλικών 

Σαν συνέχεια αυτών των πλεονεκτημάτων είναι ότι αν το lead time μειωθεί με την 

χρήση συνεχών βελτιώσεων, οι εταιρείες μπορούν να μεταβούν από την πολιτική 

του“δημιουργώ αποθέματα” στην πολιτική του “δημιουργώ παραγγελίες”, και συνεπώς 

να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στους πελάτες τους. Επίσης, με το να έχουμε μικρό 

lead time, μπορούμε πιο εύκολα να εντοπίσουμε τα αποθέματα τα οποία κινούνται μέσα 

στην επιχείρηση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της παραγωγής γίνεται αρκετά απλός. 

Πρόσθετα, οι εργαζόμενοι έχουν καθορισμένους στόχους και είναι εκπαιδευμένοι για 

να βοηθάνε αν κάποιο τμήμα μείνει πίσω. 

 

2.9.JIT και προμηθευτές 
 

 Όπως μπορούμε να καταλάβουμε για να δημιουργήσει μία εταιρία ένα περιβάλλον 

στο οποίο να μπορεί να λειτουργήσει ένα JIT σύστημα με αποδοτικό χαρακτήρα είναι 

ζωτικής σημασίας να έχουμε μια πολλή καλή ροή υλικών στην επιχείρηση. Άρα 

μπορούμε να κατανοήσουμε πως η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του οργανισμού 

και των προμηθευτών είναι υψίστης σημασίας. Μια επιχείρηση πρέπει να αντιληφθεί 

πως δεν πρέπει να δίνει μόνο σημασία στην απόδοση του προμηθευτή της αλλά και 

να του φέρεται σαν να είναι συνεργάτης και όχι ανταγωνιστής. Πρέπει συνεχώς να 

δημιουργούμε ένα κλίμα στενής συνεργασίας με τους προμηθευτές μας το οποίο να 

στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι παράγοντες για τη συνεργασία είναι: 

 Μακροπρόθεσμη δέσμευση: Αυτό είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τα 

επιθυμητά οφέλη μιας επιτυχούς συνεργασίας. Ο χρόνος μπορεί να μας δώσει 

ευκαιρίες ώστε να επιτύχουμε, επίλυση προβλημάτων, βελτίωση διαδικασιών, 

επαγγελματικές σχέσεις. 

 Κοινό όραμα: Τόσο η επιχείρηση όσο και οι προμηθευτές πρέπει να 

μοιράζονται το όραμα ως πρώτη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του 

πελάτη. 
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 Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο είναι απαραίτητη για την 

εξάλειψη μιας ανταγωνιστικής σχέσης. Και οι δύο πρέπει να είναι πρόθυμοι να 

μοιραστούν πληροφορίες και να σχηματίσουν μια ισχυρή σχέση εργασίας. 

Σίγουρα είναι μια δύσκολη δουλειά για την κάθε επιχείρηση να αξιολογήσει τις 

επιλογές της ανάμεσα στους διαθέσιμους προμηθευτές και θα κοστίσει τόσο πολύτιμο 

χρόνο όσο και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εμπειρία για να φτάσουν 

στην σωστή απόφαση. Αυτό διότι ο προμηθευτής θα πρέπει να πληρεί κάποιες 

προδιαγραφές. Θα πρέπει να έχει μια εξαιρετική ποιοτική διαδικασία ώστε να μπορεί 

να προμηθεύει την ποσότητα στην ποιότητα που χρειάζεται όλη την ώρα και σε 

σύντομα χρονικά διαστήματα. 

Αφού επιλεγεί ο καταλληλότερος προμηθευτής, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. 

Το επόμενο βήμα είναι να ελέγχξουμε τις πιστοποιήσεις που φέρει. Εδώ μπορούμε να 

δημιουργήσουμε τα δικά μας κριτήρια που θα θέσουμε για την πιστοποίηση του 

προμηθευτή ή να χρησιμοποιήσουμε τυποποιημένα π.χ. αν ο προμηθευτής μας έχει 

κάποιο πιστοποιητικό από άλλο οργανισμό όπως το ISO. 

  Η επιλογή σωστού προμηθευτή και η συνεχής προσπάθεια για την ποιότητα των 

σχέσεων μαζί του καθώς και η προσπάθεια να του δίνουμε συνεχώς κίνητρα για την 

βελτιωσή του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης που επιθυμεί να 

λειτουργήσει υπό συνθήκες JIT. 

 

2.10.Αξία των αποθεμάτων 

 

 Έχουμε ήδη πει ότι τα αποθέματα μπορεί να είναι πολύ ακριβά. Οι οργανισμοί 

προφανώς θα αναζητήσουν τρόπους για τη μείωση των γενικών εξόδων τους, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, αλλά συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκπληκτικά υψηλό 

κόστος για το απόθεμα τους. Κανονικά τα αποθέματα εκτιμώνται σύμφωνα με το 

κόστος τους όπως π.χ. η τρέχουσα αξία και έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα μια 

συγκεκριμένη στιγμή της συνολικής αξίας των αποθεμάτων που έχουμε υπό την 

κατοχή μας. Παράλληλα όπως καταλαβαίνουμε μια σειρά απο αποθέματα αποχωρούν 

ανά πάσα χρονική περίοδο. Άρα τα τα ποσά των αποθεμάτων που αφαιρούνται σε 

κάποια χρονική στιγμή είναι τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για τον προσδιορισμό του 

κόστους των αγαθών που πωλήθηκαν. 
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Ο κύριος στόχος για το έλεγχο της λογιστικής απογραφής είναι να έχουμε τον σωστό 

προσδιορισμό του εισοδήματος, συγκρίνοντας τα έσοδα με τα έξοδα για την 

συγκεκριμένη περίοδο, και κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ των εσόδων και των 

δαπανών που σχετίζονται με αυτά τα έσοδα. Μπορούμε έτσι να προσδιορίσουμε τα 

αποτελέσματα της δράσης της επιχείρησης, εάν υπήρξε απώλεια ή κέρδος κατά τη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου. (Donald Waters 2003) 

Τα αποθέματα εμφανίζονται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στους 

λογαριασμούς της εταιρείας . Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να έχουμε μια ακριβή 

τιμή για τα αποθέματα, καθώς αυτό επηρεάζει τη συνολική αξία και επιδόσεις της 

εταιρείας. Δυστυχώς, το επίπεδο των αποθεμάτων μπορεί να ποικίλει αρκετά. Έτσι θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λύσεις όπως η λήψη ενός δείγματος σε κάποιο 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο, ή χρησιμοποιώντας μια μέση τιμή που αντιστοιχεί σε 

κάποιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, τα αποθέματα συνήθως αγοράζονται σε 

διαφορετικά χρονικά διάστήματα, με αποτέλεσμα το κόστος ανά μονάδα σε πολλές 

περιπτώσεις να διαφοροποιείται λόγω του πληθωρισμού, εκπτώσεων, διακυμάνσεωω 

στην ποιότητα, εναλλακτικούς προμηθευτές, διαφορετικές επιλογές ή δυνατότητες, και 

παραλλαγές των εμπορικών συνθηκών και όρων. 

Με όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρούν 

τρόπους ώστε να μπορούν, να βάλουν μια τιμή για το απόθεμα τους. Δεν υπάρχει μια 

προκαθορισμένη διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιήθει για τον υπολογισμό του 

κόστους του αποθέματός της. Μπορεί να επιλέξει μεταξύ κάποιων πρότυπων 

διαδικασιών ή του συνδιασμού τους. Παρακάτω θα παρακολουθήσουμε τις μεθόδους 

με μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης. 

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι λογιστικής που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε 

το "κόστος" τών αποθεμάτων. Είναι οι παρακάτω μέθοδοι που θα αναλυθούν αργότερα 

πιο διεξοδικά. Οι τέσσερεις μέθοδοι είναι: (Donald Waters 2003) 

1. FIFO  

2. LIFO  

3. Πραγματικό κόστος,  

4. Μέσου σταθμικού κόστους 

Καθεμία από αυτές έχει τις συνέπειες της για την αξία που αποδίδεται στα 

αποθέματα. Όποια και αν είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί βρίσκει χρήση μόνο 

για τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

FIFO 
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Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά της έκφρασης “first in first out” (πρώτο 

εισαγόμενο, πρώτο εξαγόμενο) και χρησιμοποιείται περισσότερο από οποιαδήποτε 

άλλη μέθοδο. Η υπόθεση που γίνεται εδώ είναι πως τα υλικά διατίθονται από τα 

παλαιότερα αποθέματα που έχουμε στην κατοχή μας. Το κόστος των αποθεμάτων 

υπολογίζεται αντίστοιχα με την ίδια λογική, τα αποθέματα που καταναλώνουμε πρώτα 

είναι εκείνα που έχουν παραμείνει το περισσότερο χρονικό διάστημα στο σύνολο των 

αποθεμάτων και αυτά που παραμένουν είναι τα αντίστοιχα που αντιπροσωπεύουν τις 

πιο πρόσφατες εισροές στα αποθέματά μας. (Tony Arnold 2008) 

   Είναι δημοφιλής μέθοδος διότι εκτός του ότι είναι μια απλή διαδικασία ταυτόχρονα 

περιέχει την λογική των περισσοτέρων επιχειρήσεων και ειδικά αυτών οι οποίες έχουν 

να διαχειριστούν αποθέματα τα οποία είναι εύκολο να υφίστανται φθορά η και 

απαρχαίωση. 

LIFO 

Είναι η αντίστροφη διαδικασία από την FIFO. Το όνομά της προέρχεται από την 

έκφραση “last in first out” (τελευταίο εισαγόμενο, πρώτο εξαγόμενο). Εδώ τα 

αποθέματα που καταναλώνονται είναι εκείνα τα οποία αγοράστηκαν πιο πρόσφατα και 

τα αντίστοιχα που θα μείνουν στα αποθέματά μας είναι εκείνα τα οποία αποκτήθηκαν 

παλαιότερα σε ότι αφορά τον χρόνο απόκτησης τους. H LIFO ελλαττώνει το εισόδημα 

της επιχείρησης σε περιόδους αυξημένων τιμών και αντίθετα μεγαλώνει το εισόδημά 

μας σε περιόδους μειωμένων τιμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία όταν 

μιλάμε π.χ. για αποθέματα ορυκτών λίθων τα οποία δεν μπορούν να υποστούν φθορά 

σε σχέση με το χρόνο. Είναι μια ελκυστική εναλλακτική λύση και χρησιμοποιείται 

συνήθως για την επίτευξη της μείωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

2.3.Διαγραμμα LIFO-FIFO 
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Πραγματικό κόστος 

Αν ένας οργανισμός κατέχει λίγες μονάδες σε απόθεμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το πραγματικό κόστος σε κάθε μονάδα. Αυτοκινητοβιομηχανίες, για παράδειγμα, που 

έχουν ένα σχετικά μικρό αριθμό αυτοκινήτων σε απόθεμα, και μπορούν να 

καταγράφουν το πραγματικό κόστος της κάθε μονάδας . Αυτό έχει το πλεονέκτημα της 

ακρίβειας και ευαίσθησίας στην αλλαγή της αξίας έστω και μιας μονάδας, Αλλά έχει 

ταυτόχρονα και το μειονέκτημα της παρακολούθησης κάθε μονάδας ξεχωριστά 

Μέσου σταθμικού κόστους 

Σε αυτή τη μέθοδο βρίσκουμε το μέσο κόστος ανά μονάδα όλων των αγορών ενός 

είδους που πραγματοποιήθηκαν κάποια χρονική περίοδο, και αναθέτουμε αυτή την 

τιμή σε όλα τα υπόλοιπα των αποθεμάτων. Στην πραγματικότητα, προσθέτει το 

συνολικό κόστος όλων των αγορών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, και διαιρεί αυτό 

με το συνολικό αριθμός των μονάδων που αγόράστηκαν σε αυτή την περίοδο, για να 

δώσει ένα σταθμισμένο κόστος ανά μονάδα. Έχει το πλεονεκτήματα της ευκολίας στη 

χρήση αφού χρησιμοποιεί απλά μαθηματικά καθώς και μας δίνει ένα πολύ καλό 

αποτέλεσμα για το κόστος του αποθέματος. Αντίθετα όμως αδυνατεί να είναι 

ευαίσθητο σε αλλαγές που έχουν γίνει στις τιμές των προιόντων μετά τη χρονική 

περίοδο που έχουμε λάβει υπ΄όψην μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

3.1.Σύστηματα απογραφής 
 

Τα σύστηματα απογραφής παρέχουν την οργανωτική δομή και τις πολιτικές 

λειτουργίες σχετικά με τη διατήρηση και τον έλεγχο των εμπορευμάτων που πρόκειται 

να αποθηκευτούν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης. Το σύστημα είναι 

υπεύθυνο για την παραγγελία, την παραλαβή των εμπορευμάτων, το χρονοδιάγραμμα 

που θα ακολουθήσουμε για την περάτωση της παραγγελίας και την παρακολούθηση 

της. Η απόφαση που θα πάρουμε για μια παραγγελία θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις 

επόμενες παραγγελίες και κατ’ επέκταση σε όλη τη διαχείριση αποθέματος από εκείνη 

τη στιγμή και μετά. Ο βασικός σκοπός όμως όλων των συστημάτα απογραφής είναι να 

καθορίσουν: (Richard J. Tersine 1993) 

 Πόσο πρέπει να παραγγείλουμε. 

 Πότε πρέπει να τοποθετήσουμε μια παραγγελία. 

Τα συστήματα διαχείρισης των αποθεμάτων χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.  

Η κατάταξή τους γίνεται με βάση το αν η απόφαση είναι απλά μια απόφαση αγοράς 

ενός χρονικού ορίζοντα, όπου η αγορά έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει περίοδο 

σταθερού χρόνου ή η απόφαση περιλαμβάνει στοιχεία που θα πρέπει να αγοράζονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου τα προϊόντα που πρέπει να ελέγχονται άμεσα στο 

απόθεμα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σε πρώτη ζήτηση.  

1)τα συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας (ή συστήματα συνεχούς 

παρακολούθησης αποθέματος).  

2)τα συστήματα σταθερής περιόδου παραγγελίας (ή συστήματα περιοδικής 

παρακολούθησης αποθέματος). 

Τα συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας ενεργοποιούν τις παραγγελίες 

όταν το απόθεμα φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο έχει οριστεί. Το σημείο 

αυτό ονομάζεται σημείο αναπαραγγελίας “reorder point”. Εδώ παραγγέλλεται πάντα ο 

ίδιος αριθμός μονάδων και οτο χρονικό διάστημα μεταξύ των παραγγελιών 

μεταβάλλεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Σε αυτό το σύστημα το 

απόθεμα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς. Η χρήση τους συνήθως βρίσκει εφαρμογή σε 

ακριβά υλικά που έχουν μικρότερα αποθέματα, καθώς και για υλικά σημαντικά στην 
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παραγωγική διαδικασία, καθώς υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και συνεπώς υπάρχει 

πιο γρήγορη αντίδραση σε περιπτώσεις εξάντλησης τους. Θα πρέπει να αναφέρουμε 

πως τόσο ο χρόνος για τον έλεγχό τους όσο και το κόστος τους είναι συγκριτικά 

μεγαλύτερα καθώς θα πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό παρακολούθησης 

των αποθεμάτων. Διότι θα πρέπει να καταγράφεται την κάθε στιγμή κάθε προσθήκη ή 

άντληση αποθέματος. Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα σταθερής περιόδου 

παραγγελίας τοποθετούν εντολές για παραγγελίες στο τέλος μιας προκαθορισμένης 

χρονικής περιόδου. Διατηρούν μεγαλύτερα αποθέματα κατά μέσο όρο γιατί θα πρέπει 

να προλαμβάνουν τυχόν ελλείψεις κατά την περίοδο αναθεώρησης π.χ. κάθε εβδομάδα 

ή κάθε μήνα. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν ένα μικτό σύστημα, δηλαδή ένα συνδιασμό των δύο παραπάνω το οποίο 

μπορεί να αποφέρει χαμηλότερο κόστος αποθεμάτων. 

 

3.2.Συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας 
 

Τα συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας βασίζονται στις παρακάτω 

παραδοχές: (Tony Arnold 2008) 

 Η ζήτηση του προϊόντος είναι σταθερή, γνωστή και συνεχής σε όλη τη διάρκεια 

της περιόδου  

 Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της τοποθέτησης της παραγγελίας και της 

εκτέλεσής της είναι σταθερός  

 Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος είναι σταθερό  

 Το μοναδιαίο κόστος διατήρησης αποθέματος είναι σταθερό  

 Το κόστος διαχείρισης της παραγγελίας είναι σταθερό  

 Η ποσότητα της παραγγελίας είναι σταθερή και ίση με την ποσότητα του υλικού 

που παραλαμβάνεται. 

Σε ένα σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας οι μονάδες που παραγγέλνουμε 

είναι είναι πάντοτε οι ίδιες ενώ τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των παραγγελιών 

μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει στο εκάστοτε χρονικό σημείο. 

Για να πραγματοποιηθεί μια νέα παραγγελία σε ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει το 

επίπεδο των αποθεμάτων να έχει πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο το οποίο 

εμεις έχουμε θέσει. 
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3.3.Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (ΟΠΠ) 
 

Η οικονομική ποσότητα παραγγελίας (economic order quantity (EOQ))  είναι ένα από 

τα πιο παλιά και κοινώς γνωστά συστήματα στον χώρο της διαχείρισης αποθεμάτων. 

Η δημοτικότητά του οφείλεται σε έναν συνδυασμό απλότητας και ευρείας δυνατότητας 

εφαρμογής. Η έρευνα για το συγκεκριμένο μοντέλο ξεκίνησε το 1915 από τον Ford W. 

Harris ή και συχνά θα το δούμε να πιστώνεται στον Wilson (1934). Μέχρι και σήμερα 

χρησιμοποιείται από τους περισσότερους οργανισμούς. Το ζητούμενο είναι να 

οικοδομήσουμε ένα μοντέλο ενός ιδεατού συστήματος αποθεμάτων και να 

υπολογισουμε την σταθερής ποσότητα παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό 

κόστος. Μια μεγαλύτερη ποσότητα παραγγελίας μειώνει την συχνότητα των 

απαιτούμενων παραγγελιών αλλά απαιτεί ένα μεγαλύτερο κόστος αποθήκευσης και 

αντίστροφα. Αυτό το βέλτιστο μέγεθος της παραγγελίας ονομάζεται οικονομική 

ποσότητα παραγγελίας (ΟΠΠ). Αν και οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το μοντέλο 

τις οποίες αναφέρουμε παραπάνω δύσκολα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η 

εφαρμογή του στην πράξη είναι αρκετά συχνή και δίνει πολλές φορές ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Όπως μπορούμε να δούμε, ένα σύστημα ποσότητας επικεντρώνεται 

στην παραγγελία ποσοτήτων και στα σημεία αναπαραγγελίας. Διαδικαστικά, κάθε 

φορά που μια μονάδα καταναλώνεται, η απόσυρση καταγράφεται και το ποσό που 

απομένει στο απόθεμα αμέσως συγκρίνεται με το σημείο αναπαραγγελίας. Αν έχει 

πέσει σε αυτό το σημείο, μια παραγγελία για  Q αντικείμενα τοποθετείται . Αν δεν έχει, 

το σύστημα παραμένει σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επόμενη αποχώρηση όπου 

και θα επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία. Μόλις τοποθετηθεί μια παραγγελία 

ακολουθεί μια σταθερή περίοδος χρονικής ανοχής για την παραλαβή της παραγγελίας. 

Τα παραπάνω μπορούν να απεικονιστούν και στο σχήμα που ακολουθεί ώστε να 

έχουμε μια καλύτερη εικόνα της διαδικασίας του συστήματος. 
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3.1.Διάγραμμα ΟΠΠ 

    

Στο σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας όπως βλέπουμε και στο παραπάνω 

σχήμα καθορίζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο αποθέματος R, στο οποίο τοποθετείται 

παραγγελία ύψους Q. Το σημείο αναπαραγγελίας, R, είναι ένας προκαθορισμένος 

αριθμός μονάδων του υλικού. Η ποσότητα R θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη της 

ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρόνου υστέρησης ανάμεσα στην τοποθέτηση της 

παραγγελίας και την παραλαβή της. 

 Ίσως η πιο σημαντική υπόθεση στο παραπάνω σχήμα είναι πως η  ζήτηση είναι 

γνωστή, συνεχής και σταθερή στο χρόνο. Αυτό μπορεί να μη φαίνεται ρεαλιστικό, αλλά 

θα πρέπει να θυμάστε δύο πράγματα. Κατ 'αρχάς, όλα τα μοντέλα είναι απλοποιήσεις 

της πραγματικότητας και στόχος τους είναι μας δώσουν χρήσιμα αποτελέσματα και όχι 

να είμαστε ακριβείς των πραγματικών περιστάσεων, αν και η οικονομική ποσότητα 

παραγγελίας χρησιμοποιείται ευρέως, και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι αρκετά 

ακριβείς για πολλούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τα βέλτιστα με 

την αυστηρή μαθηματική αίσθηση, αλλά είναι καλές προσεγγίσεις που μπορούν να μας 

δώσουν την εικόινα που επιθυμούμε. Στη χειρότερη περίπτωση,  μας δίνει χρήσιμες 

κατευθυντήριες γραμμές. Δεύτερον, αυτό είναι ένα βασικό μοντέλο που μπορεί να 

επεκταθεί με πολλούς τρόπους. (Richard J. Tersine 1993) 

Κατά την κατασκευή κάθε μοντέλου απογραφής, το πρώτο που πρέπει να ελέγχουμε 

είναι να αναπτυχθεί μια λειτουργική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του ενδιαφέροντος 

και της μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Εδώ θα πρέπει να ασχοληθούμε με το 
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κόστος. Αν δεν επιτρέπεται η έλλειψη αποθεμάτων τότε μπορούμε να απεικονίσουμε 

με το παρακάτω σχήμα καθώς και να χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο τύπο ώστε να 

βρούμε το συνολοκό ετήσιο κόστος. Όταν ισχύουν υποθέσεις που έχουμε αναφέρει 

παραπάνω, είναι δυνατός ο προσδιορισμός της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας 

(ΟΠΠ), δηλαδή της ποσότητας παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το Ολικό Κόστος 

Αποθέματος (ΟΚΑ). Το ετήσιο ολικό κόστος αποθέματος περιλαμβάνει το κόστος 

αγοράς των αποθεμάτων, το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων, που είναι ανάλογο 

του μέσου ύψους των αποθεμάτων και το κόστος διαχείρισης κάθε παραγγελίας. 

   Συνολικό ετήσιο κόστος = (κόστος αγορών) + (κόστος παραγγελιών) + (κόστος 

διατήρησης) 

 

𝛰𝛫𝛢 = 𝑝 ∗ 𝐷 +
𝑄

2
∗ 𝐶ℎ  +

𝐷

𝑄
𝐶𝑝 

 

3.2.Διάγραμμα ΟΚΑ 

Όπου: 

P : το κόστος αγοράς μιας μονάδας του προϊόντος 

D : η ετήσια ζήτηση του προϊόντος 

Q : η ποσότητα κάθε παραγγελίας 

C h : το κόστος διατήρησης μίας μονάδας προϊόντος σε απόθέμα για ένα έτος 

C p : το κόστος διαχείρισης μίας παραγγελίας 
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Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να βρούμε το μέγεθος της παραγγελίας που έχει το 

ελάχιστο κόστος (ΟΠΠ, οικονομική ποσότητα παραγγελίας). Η τιμή αυτή βρίσκεται 

στο σημείο όπου η κλίση της καμπύλης συνολικού κόστους είναι μηδέν. Για να 

βρούμε λοιπόν την ΟΠΠ θα χρειαστούμε να πάρουμε την πρώτη παράγωγο του 

συνολικού ετήσιου κόστους ώς προς το μέγεθος της παραγγελίας Q το οποίο θα το 

εξισώσουμε με το 0. (Tony Wild 2002) 

𝑑(𝛰𝛫𝛢)

𝑑𝑄
=

𝐶ℎ

2
−

𝐶𝑝𝐷

𝑄2
= 0 

Έτσι επιλύοντας ώς προς Q προκύπτει πως ο τύπος της ΟΠΠ είναι: 

𝛰𝛱𝛱 = √
2𝐶𝑝𝐷

𝐶ℎ
 

Με τον παραπάνω τύπο μπορούμε να διακρίνουμε πως, όσο μεγαλύτερη είναι η 

ετήσια ζήτηση του προϊόντος τόσο μεγαλύτερη θα είναι η οικονομική ποσότητα 

παραγγελιά άρα και τόσο αραιότερα θα τοποθετούνται οι παραγγελίες. Άλλη μια 

σημείωση που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι πως στην ΟΠΠ τα είδη με υψηλό μοναδιαίο 

κόστος παραγγέλνονται συχνά και σε μικρές παραγγελίες ενώ αντίστροφα τα είδη με 

χαμηλό μοναδιαίο κόστος παραγγέλνονται σε μεγάλες ποσότητες. 

Αφού μπορούμε πλέον να βρούμε την οικονομική μονάδα παραγγελίας (ΟΠΠ) 

μπορούμε να υπολογίσουμε και τα παρακάτω. 

Ο αριθμός των παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν ανά έτος είναι έτος ισούται με: 

𝑛 =
𝐷

𝛰𝛱𝛱
= √

𝐶ℎ𝐷

2𝐶𝑝
 

Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών παραγγελιών είναι: 

𝑇 =
1

𝑛
=

2𝐶𝑝

𝐶ℎ𝐷
 

Το σημείο επαναπαραγγελίας, R, όπου L= χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της 

τοποθέτησης της παραγγελίας και της εκτέλεσής της (Lead time): 

𝑅 = 𝐷 ∗ 𝐿 

Τέλος, το ολικό κόστος που αντιστοιχεί στην οικονομική ποσότητα παραγγελίας 

είναι το ακόλουθο: 

𝛰𝛫𝛢𝑚𝑖𝑛 = √2 ∗ 𝐶ℎ ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐷 + 𝑝𝐷 
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3.4.Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας με εκπτώσεις λόγω 

αγοράς μεγάλων ποσοτήτων 

 

Μια συχνή κίνηση των προμηθευτών για να οδηγήσουν τους αγοραστές σε τοποθέτηση 

μεγαλύτερων παραγγελιών είναι η προσφορά μειωμένων τιμών σε πιθανή αγορά 

ποσοτήτων μεγαλύτερων από ένα προκαθορισμένο όριο. Άρα εδώ παρατηρούμε πως η 

τιμή πώλησης του προϊόντος δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει ανάλογα με το ύψος της 

παραγγελίας. Αν τώρα η ποσότητα παραγγελίας ξεπερνάει το όριο που έχει θέσει ο 

προμηθευτής δεν υπάρχει πρόβλημα για να έχουμε το κέρδος της μειωμένης τιμής αν 

όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε υπολογισμούς ώστε να 

δούμε αν μια αύξηση της ποσότητας παραγγελίας θα μας δώσει τα απαιτούμενα οφέλη 

από το κέρδος μιας μειωμένης τιμής. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πως μια 

αύξηση στις μονάδες της παραγγελίας θα μας μειώσει το ετήσιο κόστος παραγγελιών 

καθώς και την τιμή ανά μονάδα αλλά από την άλλη μερια θα μας προσθέσει επιπλέον 

μονάδες αποθέματος που θα μας επιβαρύνει με κόστος αποθήκευσης καθώς και ένα 

μεγάλο και ενδεχομένως παλαιομένο απόθεμα. (Richard J. Tersine 1993) 

Με τις εκπτώσεις που έχουμε εδώ η κλασική διατύπωση της ΟΠΠ δεν είναι αρκετή 

ώστε να μας δώσει την εικόνα που επιθυμούμε. Οι εκπτώσεις που μπορεί να 

προκείψουν λόγο αύξησης της ποσότητας παραγγελίας ενδεχομένως να είναι πάνω από 

μία. Οι εκπτώσεις που προκύπτουν λόγω μεγαλύτερης ποσότητας παραγγελίας 

δημιουργούν μια ασυνέχια στην καμπύλη ολικού κόστους και όπως αναφέραμε και 

παραπάνω. Το ζητούμενο μας είναι να βρούμε το σημείο στην καμπύλη με το ελάχιστο 

κόστος το οποίο βρίσκεται είτε στο σημείο ασυνέχειας είτε εκει όπου οι παράγωγοι 

ισούνται με το μηδέν. Η ΟΠΠ σε περίπτωση εκπτώσεων μπορεί να βρεθεί με γραφικό 

τρόπο. Απεικονίζοντας το ολικό κόστος σε αντιδιαστολή με το μέγεθος της 

παραγγελίας μπορούμε να βρούμε το σημείο του ελάχιστου κόστους. Παρ΄όλα αυτα 

λόγω της δυσκολίας που θα παρουσιαστεί σε μία τέτοια μέθοδο τα ακόλουθα βήματα 

μας δείχνουν πως θα βρούμε την ποσότητα παραγγελίας με το μικρότερο κόστος. 

Υπολογίζουμε το ολικό κόστος για κάθε ποσότητα που μειώνει την τιμή, δηλαδή 

στην μικρότερη τιμή που χρειάζεται για να μειωθεί η τιμή. Στο επόμενο βήμα 

υπολογίζουμε την ΟΠΠ καθώς και το ολικό κόστος για κάθε ΟΠΠ. Τέλος η ποσότητα 

παραγγελίας με το ελάχιστο κόστος είναι η ποσότητα με το χαμηλότερο ολικό κόστος 

που βρίσκουμε από τα προηγούμενα βήματα. 
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Ο δεύτερος τρόπος είναι να βρούμε την ΟΠΠ με γραφικό τρόπο όμως είναι μια 

μέθοδος η οποία είναι τόσο χρονοβόρα όσο και δύσκολη. 

 

3.5.Αποθέματα Πολλών Υλικών με Περιορισμένους Πόρους 
 

Στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις διατηρούν αποθέματα σε πολλά είδη και φυσικό 

είναι να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και περιορισμούς αναφορικά με τους 

διαθέσιμους πόρους. Τα συνηθέστερα προβλήματα και περιορισμοί που θα 

παρατηρήσουμε είναι σε σχέση με τους αποθηκευτικούς χώρους αλλά και τα 

απαιτούμενα κεφάλαια για την προμήθεια των υλικών. Άρα η βέλτιστη ποσότητα 

παραγγελίας θα είναι μικρότερη από αυτή σε ένα σύστημα χωρίς περιορισμούς σε 

σχέση με ένα σύστημα όπως το παραπάνω που δεν είχε περιορισμούς να το δεσμεύουν. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση αντιμετωπίζει περιορισμούς αναφορικά με τον 

διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης, το ολικό κόστος αποθέματος για το υλικό i υπολογίζεται 

με τον παρακάτω τύπο: 

𝛰𝛫𝛢𝑖 = 𝑃𝑖𝐷𝑖 +
𝑄𝑖

2
(𝐶ℎ + 𝑞𝑠𝑖) +

𝐷𝑖

𝑄𝑖
𝐶𝑝 

 

Όπου: 

Si =  ο χώρος αποθήκης που καταλαμβάνει μια μονάδα του υλικού ι. 

q = η ετήσια επιβάρυνση ανά μονάδα χώρου αποθήκης. 

   Ακόμα μπορούμε να βρούμε και την βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, όπου ο τύπος 

που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι ο εξής: 

 

𝛰𝛱𝛱𝑖 = √
2𝐶𝑝𝐷𝑖

𝐶ℎ + 𝑞𝑠𝑖
 

 

Ο μέσος χώρος αποθήκευσης κάθε υλικού υπολογίζεται ως το γινόμενο του μέσου 

ύψους αποθέματος (ΟΠΠ/2) επί τον χώρο που απαιτείται για κάθε μονάδα του υλικού 
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αυτού. Αν υπολογίσουμε το ολικό κόστος αποθέματος και την οικονομική ποσότητα 

παραγγελίας χωρίς τον περιορισμό του χώρου, δηλαδή για q=0, τότε θα μπορέσουμε 

να βρουμε τα τετραγωνικά μέτρα χώρου αποθήκευσης που απαιτείται είναι. Τον 

συγκρίνουμε με τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο και με κινήσεις διαδοχικές για 

διαφορετικά q μπορούμε να βρούμε την βέλτιστη λύση ώστε ο συνολικός χώρος 

αποθήκευσης είναι ίσος με το διαθέσιμο. 

 

3.6.Σύστημα Σταθερής Περιόδου παραγγελίας 

 

 Ένα σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας στηρίζεται κυρίως στον παράγοντα 

χρόνο. Σε αυτό το σύστημα γίνεται καταμέτρηση του αποθέματος μόνο σε 

συγκεκριμένες περιόδους. Τα βασικά μεγέθη τα οποία θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν 

εδώ είναι η σταθερή χρονικά περίοδος ελέγχου των αποθεμάτων και το μέγιστο επίπεδο 

αποθεμάτων που επιθυμούμε να έχουμε με βάση το οποίο θα τοποθετούνται οι 

παραγγελίες. Σ’ αυτό το σύστημα, εφόσον περάσει μια χρονική περίοδος Τ αρχικά 

γίνεται η καταμέτρηση των αποθεμάτων και αμέσως τοποθετείται μια παραγγελία ίση 

με την ποσότητα αναπλήρωσης του αποθέματος μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο που 

έχουμε ορίσει. Με απλά λόγια, κατά τη χρονική στιγμή της επιθεώρησης 

παραγγέλνεται η διάφορα μεταξύ της ποσότητας Qmax και της ποσότητας του 

αποθέματος κατά την καταμέτρηση, έτσι οι παραγγελίες γίνονται σε συγκεκριμένες 

χρονικές στιγμές οι οποίες απέχουν ίσους χρόνους μεταξύ τους και ο αριθμός των 

μονάδων της κάθε παραγγελίας του ίδιου είδους μεταβάλλεται αναλόγως με την 

ζήτηση που έχει προκείψει στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Οι παραγγελίες μπορούν 

να δίνονται εβδομαδιαία, μηνιαία κ.ο.κ. (Tony Arnold 2008) 

Το σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας, είναι επιθυμητό για αυτές τις 

καταστάσεις, όπου πωλητής κάνει επισκέψεις ρουτίνας στους πελάτες και να λάβει  τις 

παραγγελίες για την πλήρη σειρά των προϊόντων τους , ή όταν οι αγοραστές θέλουν να 

συνδυάσουν τις παραγγελίες έτσι ώστε να κάνουν οικονομία στα έξοδα μεταφοράς. 

Άλλες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα τέτοιο σύστημα ώστε να τους διευκολύνει με 

τον προγραμματισμό τους. 
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3.3Διάγραμμα σταθερής περιόδου παραγγελίας 

 

Το οικονομικό διάστημα μεταξύ παραγγελιών μπορεί να βρεθεί με την 

ελαχιστοποίηση του ολικού κόστους. Το ολικό κόστος αποθέματος στο σύστημα αυτό, 

παρόμοια με το Σύστημα Σταθερής Ποσότητας παραγγελίας, υπολογίζεται με τον 

παρακάτω τρόπο. 

𝛰𝛫𝛢 = 𝑝𝑄 +
𝑄𝑇

2
𝐶ℎ +

1

𝑇
𝐶𝑝 = 𝑝𝑄 +

𝐷

2𝑛
𝐶ℎ + 𝑛𝐶𝑝 

 

Όπου 

𝑛 =
1

𝑇
 = αριθμός παραγγελιών ή αναθεωρήσεων ανά έτος. 

𝐷

2𝑛
=

𝐷𝑇

2
 = μέσο απόθεμα σε μονάδες. 

𝛵 =
1

𝑛
 = διάστημα μεταξύ παραγγελιών ανα έτος. 

   Για να βρεθεί το διάστημα παραγγελιών το οποίο θα έχει το ελάχιστο κόστος θα 

πρέπει να πάρουμε την πρώτη παράγωγο του ολικού κόστους την οποία θα την έχουμε 

εξισώσει με το 0. Έτσι με την επίλυση της εξίσωσης θα έχουμε. 

𝑇0 = √
2𝐶𝑝

𝐶ℎ𝐷
 = Οικονομικό διάστημα μεταξυ παραγγελιών σε έτη. 

𝑛0 =
1

𝑇0
= √

𝐶ℎ𝐷

2𝐶𝑝
=Ο αριθμός κατ έτος αναθεωρήσεων με ελάχιστο κόστος. 

Το ελάχιστο ολικό κόστος τέλος θα ισούται με. 

𝛰𝛫𝛢𝑚𝑖𝑛 = 𝑝𝐷 + √2𝐶𝑝𝐶ℎ𝐷  
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Το μέγιστο επίπεδο αποθεμάτων θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο σε μονάδες ώστε 

να μπορέσει να καλύψει την ζήτηση μέχρι το επόμενο χρονικό σημείο που θα 

τοποθετηθεί μια παραγγελία αλλά και τον χρόνο ανοχής. Πολλές φορές είναι καλό να 

υπάρχει και κάποιο απόθεμα ασφαλείας ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε 

περίπτωση που θα χρειαστεί. 

 

3.7.Αποθέματα ασφαλέιας 
 

Το κύριο πρόβλημα με τον έλεγχο των αποθεμάτων όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι 

η αβεβαιότητα που έχουμε και πρέπει να εξετάζουμε. Μπορεί να υπάρχουν 

διακυμάνσεις στη ζήτηση, αβέβαιες προβλέψεις, προβλήματα στους χρόνους 

μεταφοράς και αμφιβολίες σχετικά με το τρέχον επίπεδο των αποθεμάτων 

(Lumsden,1998). Ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να διατηρούμε ένα απόθεμα 

ασφαλείας είναι να είμαστε πάντα  σε θέση να εγγυηθούμε ένα ορισμένο επίπεδο 

υπηρεσιών στους πελάτες μας, ακόμη και όταν υπάρχει ο παράγοντας της 

αβεβαιότητας. Τα αποθέματα ασφαλείας επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς 

μέτρο προφύλαξης για περιπτώσεις προφύλαξης σε τυχαία διατάραξη εσωτερικών 

συνθηκών λειτουργίας η περιβάλλοντος. (Max Muller 2003) 

Μια απώλεια αποθέματος ενδεχομένως να σημαίνει αυτόματα και την απώλεια 

καλής φήμης που έχουμε ώς τώρα. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να στρέψει ακόμα 

και τους πιστούς μας πελάτες σε άλλους προμηθευτές, Το κόστος εξαντλήσεως συχνα 

μπορεί να γίνει τόσο μεγάλο ώστε να μην είναι αποδεκτό απο την επιχείρηση. Έτσι ως 

απόθεμα ασφαλείας ορίζεται η ποσότητα αποθέματος που διατηρείται επιπλέον από 

την αναμενόμενη ζήτηση. 

Το μέγεθος του αποθέματος ασφαλείας που πρέπει να διατηρούμε εξαρτάται πάντα 

από το πώς οι παράγοντες αβεβαιότητας αποτιμώνται. Το σημαντικό για μια 

επιχείρηση είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του κόστους και του επίπεδου 

των υπηρεσιών που επιθυμούμε να έχουμε. Κατά τον προσδιορισμό των αποθεμάτων 

ασφαλείας είναι απαραίτητο να αποφασίσει η επιχείρηση το επιπέδο υπηρεσιών για το 

προϊόν της που επιθυμεί να διασφαλίσει. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως το 

απόθεμα ασφαλείας είναι μεγαλύτερο όταν: 

 Υπάρχει υψηλό κόστος εξάντλησης. 

 Έχουμε θέσει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
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 Έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση. 

 Παρουσιάζονται μεγάλες χρονικές ανοχές. 

 Παρατηρούμε χαμηλό κόστος διατήρησης. 

Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να θέσουμε και τον όρο διάστημα παραλαβής 

(delivery time ή lead time). Το σημείο παραγγελίας είναι ένα προκαθορισμένο ύψος 

αποθέματος, το οποίο αντιστοιχεί στην ελάχιστή ποσότητα αποθεμάτων που πρέπει να 

υπάρχει όταν δίνεται η παραγγελία για μια νέα παρτίδα προϊόντων. Η παραλαβή κάθε 

παραγγελίας πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν το απόθεμα φτάσει σε μηδενικό σημείο 

(όχι νωρίτερα διότι θα εξαντληθεί το υπάρχον απόθεμα). Επειδή συνήθως μεταξύ της 

χρονικής στιγμής που δίνεται κάποια παραγγελία και της παραλαβής της μεσολαβεί 

κάποιο χρονικό διάστημα (ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας), η παραγγελία της 

επόμενης παρτίδας πρέπει να δοθεί πριν τα αποθέματα φτάσουν σε μηδενικό επίπεδο. 

Είναι προφανές πως θα υπάρχουν αστοχίες στους χρόνους που θα πραγματοποιούνται 

και θα παραδίδονται οι παραγγελίες μας και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

τομείς όπως ατυχήματα, απεργίες κ.τ.λ. (Max Muller 2003) 

Ο χρόνος που μεσολαβεί για την παραλαβή της παραγγελίας καλείται χρόνος 

παράδοσης ή διάστημα παραλαβής (delivery time ή lead time) και θα τον συμβολίζουμε 

με το σύμβολο LT. Αν η ημερήσια ζήτηση συμβολιστεί με d 

𝑑 =
𝐷

𝛦𝜌𝛾ά𝜎𝜄𝜇𝜀𝜍 𝜂𝜇έ𝜌𝜀𝜍
 

Τότε το σημείο παραγγελίας στην περίπτωση που έχουμε αποθέματα ασφαλείας 

δίνεται από τη σχέση. Όπου SS = απόθεμα ασφαλείας. 

𝛲 = 𝑑 ∗ 𝐿𝑇 + 𝑆𝑆 

Άλλον ένα παράγοντα που πρέπει να θέσουμε πριν προχωρήσουμε είναι η διασπορά 

των τιμών της ζήτησης. Με τον όρο αυτόν εννοούμε το εύρος των τυχαίων 

διακυμάνσεων που παρουσιάζει η ζήτηση του συγκεκριμένου προϊόντος. 

Αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι, όσο εντονότερη διακύμανση παρουσιάζουν οι τμές της 

ζήτησης ενός προϊόντος τόσο πιθανότερη είναι η περίπτωση εξάντλησης του 

αποθέματος, με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα ύπαρξης μεγαλύτερου αποθέματος 

ασφαλείας. Άρα ο δεύτερος συμαντηκός παράγοντας που επηρεάζει τα αποθέματα 

ασφαλείας είναι η διακύμανση της ζήτηση. Η διακύμανση της ζήτησης εκφράζεται 

στατιστικώς με το μέτρο της τυπικής απόκλισης. 
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Μεχρι τώρα έχουμε ήδη σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και μπορούμε να 

διακρίνουμε πως η ποσότητα των αποθεμάτων ασφαλείας που απαιτείται σε έναν 

οργανισμό εξαρτάται από τρεις κύριους παράγοντες που είναι: 

1. Η μεταβλητότητα της ζήτησης. 

2. Η αξιοπιστία του προμηθευτή. 

3. Η αξιοπιστία των μεταφορών. 

Η γενική προσέγγιση σε αυτήν την κατάσταση είναι να ρυθμίσουμε τα επίπεδα των 

αποθεμάτων για την κάλυψη της φυσιολογικής διακύμανσης της ζήτησης και να 

προσαρμόσουμε τις άλλες δύο μεταβλητές, ώστε να είναι σχετικά ασήμαντη. Τα 

ιστορικά αρχεία μας δείχνουν την κίνηση των αποθεμάτων εντός και εκτός της 

αποθήκης και τέτοιες ιστορικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για να κριθεί ποιο 

επίπεδο των αποθεμάτων ασφαλείας. 

Ο προσδιορισμός των αποθεμάτων ασφαλείας δεν προορίζεται για την εξάλειψη 

όλων ελλείψεων παρά μόνο την πλειοψηφία τους. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε ένα 

σχεδιασμό για το επίπεδο εκπλήρωσης των υπηρεσιών μας κατά 95%, αναμένουμε ότι 

το 50 % του χρόνου, δεν θα χρειαστεί το απόθεμα ασφαλείας. Για ένα άλλο 45% του 

κύκλου εργασιών, το απόθεμα ασφαλείας θα είναι αρκετό για να μας καλύψει και τέλος 

για περίπου 5% του κύκλου εργασιών περιμένουμε ένα stockout. Αν κάνουμε ένα 

σχεδιασμό για ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, ας πούμε, 98% σίγουρα θα μας 

οδηγήσει σε λιγότερες ελλείψεις, αλλά αυτό θα απαιτεί και σημαντικά περισσότερο 

απόθεμα ασφαλείας. εκεί πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του κόστους των 

αποθεμάτων και του επίπεδου υπηρεσιών. (Tony Arnold 2008) 

Εφ όσον αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι τόσο η ζήτηση του προϊόντος, όσο και ο 

χρόνος παράδοσης παρουσιάζουν τυχαίες διακυμάνσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε τα 

δυο αυτά μεγέθη ως τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν τους νόμους των 

πιθανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τόσο ο χρόνος 

παράδοσης, όσο και η ζήτηση είναι τυχαίες μεταβλητές και ακολουθούν την Κανονική 

Κατανομή (Normal Distribution). 

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη , η εξίσωση των αποθεμάτων ασφαλείας γίνεται: 

Καθώς ζήτηση μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση 

ζήτηση και η διασπορά της ζήτησης, Ν (Α, σ). Χρησιμοποιώντας αυτή την τυπική 

απόκλιση της ζήτησης, σ, ο υπολογισμό των αποθεμάτων ασφαλείας είναι: 

𝑆𝑆 = 𝑍 ∗ 𝜎𝐷 ∗ √𝐿𝑇 
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Όπου έχουμε: 

SS = απόθεμα ασφαλείας 

LT =  Χρονικά περιθόρια 

Z = Συντελεστής εξυπηρέτησης 

𝜎𝐷 = Τυπική απόκλιση της ζήτησης 

Εδώ υποθέσαμε πως ο μόνος παράγοντας  ενάντια μας για να προστατευτούμε μέσω 

των αποθεμάτων ασφαλείας είναι η μεταβλητότητα της ζήτησης, και υποθέτουμε 

επιπλέον πως έχουμε κρατήσει σωστά και καλά ιστορικά δεδομένα. 

Στην προηγούμενη εξίσωση λοιπόν, το απόθεμα ασφαλείας το χρησιμοποιούμε για 

να μετριάσουμε τη μεταβλητότητα της ζήτησης. Ωστόσο, όταν η μεταβλητότητα στον 

χρόνο είναι το κύριο μέλημα μας, η εξίσωση των αποθεμάτων ασφαλέιας θα πάρει την 

μορφή: 

𝑆𝑆 =  𝐷𝑎𝑣𝑔 ∗ 𝜎𝐿𝑇 ∗ 𝑍 

Όπου έχουμε: 

SS = Απόθεμα ασφαλείας 

𝐷𝑎𝑣𝑔 = Μέση ζήτηση 

𝜎𝐿𝑇 = Τυπική απόκλιση χρονικών περιθορίων (Lead Time) 

Z = Συντελεστής εξυπηρέτησης 

Όταν και οι δύο μεταβλητές μας ενδιαφέρουν ταυτόχρονα και η ζήτησης καθώς και 

ο χρόνος είναι παρόντες στους υπολογισμούς μας μπορούμε να τους συνδυάσουμε 

ώστε να μας δώσουν ένα χαμηλότερο συνολικό απόθεμα ασφαλείας από το άθροισμα 

των δύο επιμέρους υπολογισμούς τους. Ο τύπος των αποθεμάτων ασφαλείας o οποίoς 

παίρνει και τις δύο προβλέψεις υπόψη του είναι: 

𝑆𝑆 = 𝑍 ∗ √(𝐿𝑇 ∗ 𝜎𝐷
2) + (𝜎𝐿𝑇 ∗ 𝐷𝑎𝑣𝑔)2 

Οι προηγούμενοι υπολογισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε ασφάλεια σε ότι αφορά τα 

αποθέματα της επιχείρησης μας όμως μπορεί να έχουν και συνέπειες ως προς παράπονα 

μετοχών για υψηλότερο κόστος αποθεμάτων από ό,τι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

αισθάνονται ότι μπορούν να αντέξουν. Το απόθεμα ασφαλείας μπορεί να είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για να μετριαστεί η αβεβαιότητα της ζήτησης του χρόνου, 

ενώ μέσω αυτού εξακολουθούν παρέχοντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης των 

πελατών. Αλλά πριν προχωρήσετε με ένα τέτοιο πλάνο, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε 

πώς θα καθορίσουν τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας αποθεμάτων και τι βαθμό 

προστασίας μας παρέχουν. 
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3.8.Αρχεία Αποθεμάτων 
 

 Όπως αναφέραμε στα αποθέματα ασφαλείας είναι σημαντικό μια επιχείρηση να 

διατηρεί ιστορικά δεδομένα και αρχεία. Τα είδη που περιέχονται στα αποθέματα μας 

θα πρέπει να ταξινομούνται και να χαρακτηρίζονται έτσι ώστε να μπορούν να 

εντοπίζονται για τυχόν ελέγχους. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε να μας 

εξασφαλίζει πως σαν επιχείρηση δεν θα έχουμε ζημίες και σφάλματα στα αποθέματά 

μας όπως ζημιές, φθορές, καταχρήσεις απαρχαιώσεις λάθη. Έτσι κάθε επιχείρηση θα 

πρέπει να διατηρεί κάποια αρχεία που θα περιέχουν πληροφορίες όπως υπόλοιπα 

αποθεμάτων, παραλλαβές κ.α. Ταυτόχρονα στα σιγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να 

γίνεται έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα που εμείς έχουμε ορίσει. Μερικά από τα 

στοιχεία που μπορούν να περιέχουν τα αρχεία μας είναι: (Richard J. Tersine 1993) 

 Ταξινόμηση του προιόντος. 

 Διάρκεια ζωής του. 

 Χρήση του προιόντος. 

 Κόστος μονάδας. 

 Ημερομηνίες προσθήκης η αφαίρεσης αποθέματος. 

 Υπολοιπόμενες μονάδες αποθέματος. 

 Προμηθευτής. 

Μια σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία στην ακρίβεια καθώς 

και στην ποιότητα των αρχείων της διότι μπορούν να της δώσουν μεγάλο πλεονέκτημα 

στην στην διαχείρηση των αποθεμάτων της αλλιώς κινδυνεύει να έχει μεγάλες ζημίες. 

Ένα καλό σύστημα καταγραφής (συνήθως ένας συνδιασμός σάρωσης, barcodes, Η\Y) 

μαζί με ένα καταρτισμένο, αξιόπιστο και εκπειδευμένο προσωπικό είναι ο συνδιασμός 

που θα μας αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

H χρήση barcodes και ετικέτων RFID είναι σημαντικό μέτρο και ευκολία που μας 

προσφέρει σήμερα η τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων που 

προκαλούνται από την εισαγωγή λάθος αποτελεσμάτων στο σύστημα. 

Το κυριότερο ίσως κομμάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί στην αρχειοθέτηση 

που θα κάνουμε είναι η φυσική καταμέτρηση των ειδών που έχουμε στην διάθεσή μας. 

Κατά την διαδικασία της καταμέτρησης ενδεχομένος να χρειαστεί να παραμείνει και 
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κλειστή η αποθήκη για ένα χρονικό διάστημα ώστε να μπορούν να υπολογιστούν 

σωστά οι ποσότητες όλων των ειδών και να ενημερωθούν σωστά τα αρχεία μας. 

   Είναι δύο βασικές μέθοδοι ελέγχου της ακρίβειας των αρχείων απογραφής: περιοδική 

καταμέτρηση (συνήθως ετήσιες μετρήσεις όλων των ειδών) και κυκλική (συνήθως 

καθημερινές μετρήσεις των στοιχείων που έχουν καθοριστεί). 

 

3.9.Περιοδική καταμέτρηση 
 

Σε αυτή τη μέθοδο αναφερόμαστε σε ελέγχους οι οποίει πρέπει να γίνονται σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που έχουμε θέσει και συνήθως αναφερόμαστε στην 

περίοδο ενός ημερολογιακού έτους ή για μια εξαμηνιαία καταμέτρηση. Απαιτεί την 

πλήρη καταμέτρηση όλων των προιόντων και των κατηγοριών των αποθεμάτων που 

έχουμε στην διάθεσή μας ώστε να ενημερωθούν και να διατηρηθούν τα ακριβή 

στοιχεία που έχουμε στα αρχεία μας. Αν η διαδικασία αυτή γίνει μία φορά ανά έτος 

τότε θα πρέπει να φροντίσουμε να συμπέσει με την περίοδο όπου έχουμε την μικρότερη 

ροή αποθεμάτων από την αποθήκη μας. Η προετοιμασία μιας τέτοιας καταμέτρησης 

θα πρέπει να ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: (Tony Wild 2002) 

 Τακτοποίηση: Θα πρέπει να γίνει η τοποθέτηση όλων των προιόντων στις 

σωστές τους θέσεις έτσι ώστε να μπορούν να καταγραφούν εύκολα. 

 Αναγνώρηση: Θα πρέρπει να καταχωρηθούν όλα τα προιόντα σε ένα ευρετήριο 

με τους αύξοντες αριθμούς. 

 Καθοδήγηση: Θα πρέπει να καθοδηγηθούν με βάση τις διαδικασίες της 

καταγραφής όλο το ανθρώπινο προσωπικό που θα συμμετάσχει. 

 Εκπαίδευση: Αντίστοιχα θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση όλο το 

προσωπικό στην διαχείρηση ζημιών, μετρήσεων κ.α. 

 Ομάδες: Πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες οι οποίες θα έχουν την ευθύνη για 

την για την καταμέτρηση και τον έλεγχο των αποθεμάτων. 

Επιπλέον τα χαρακτηριστηκά της διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι 

τα παρακάτω. 

 Καταμέτρηση των αντικειμένων και καταγραφή της καταμέτρησης σε μια 

καρτέλα αριστερά πάνω στα αντικείμενα. 



49 
 

 Επαληθευση αυτής της καταμέτρησης είτε με νέα καταμέτρηση ή με 

δειγματοληψία. 

 Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί, συλλέγουμε τις καρτέλες και αποστέλουμε τα 

στοιχεία σε κάθε τμήμα. 

Η ανάπτυξη της σύγχρονης σάρωσης και με την βοήθεια της τεχνολογία των 

υπολογιστών επέτρεψε σχεδόν οποιοδήποτε τύπο επιχείρησης να εξετάσει τη χρήση 

αυτού του συστήματος. Η πραγματοποίηση μιας περιοδικής απογραφής είναι μία από 

καιρού καθιερωμένη πρακτική σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως επειδή έχει μας δίνει 

μία "ακριβή" εκτίμηση της αξίας των αποθεμάτων για τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Ωστόσο, πραγματοποιώντας μια περιοδική απογραφή έστω και μία φορά 

το χρόνο έχει και αρκετά προβλήματα. Συνήθως η αποθήκη πρέπει να κλείσει, 

χάνοντας έτσι χρόνο από την παραγωγή εργασία, προσθέτει γραφειοκρατία και κόστος. 

Η δουλειά γίνεται συχνά βιαστικά και ανεπαρκώς δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή πίεση 

για να λειτουργήσει και πάλι η επιχείρηση το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, οι 

άνθρωποι είναι επιρρεπείς στο να κάνουν λάθη και σαν άποτέλεσμα, έχουμε 

περισσότερα σφάλματα στα αρχεία που ενημερώνονται. 

 

3.10.Κυκλική καταμέτρηση 
 

Η κυκλική καταμέτρηση είναι ένα σύστημα καταμέτρησης αποθεμάτων που 

πραγματοποιείται συνεχώς κατά όλη την διάρκεια του χρόνου. Οι καταμετρήσεις αυτές 

των αποθεμάτων πρέπει να προγραμματιστούν έτσι ώστε κάθε στοιχείο απογράφεται 

σε ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Τα είδη τα οποία πρόκειται να 

καταμετρηθούν μπορούν να επιλέγονται τυχαία η και με συγκεκριμένο πρόγραμμα που 

έχουμε εμεις θέσει. Ανάλογα με τη σημασία του αποθέματος, κάποια στοιχεία πρέπει 

να υπολογίζονται συχνά στη διάρκεια του έτους, ενώ άλλα δεν είναι. Η ιδέα είναι να 

γίνεται καταμέτρηση σε επιλεγμένα αντικείμενα που έχουμε θέσει ώς άκρως σημαντικά 

καθημερινά. Η έννοια του σφάλματος έχει μεγάλη σημασία σε αυτή τη μέθοδο καθώς 

ένα σφάλμα το οποίο αφορά ακριβά προιόντα δεν είναι αποδεκτό ή ένα σφαλμα σε 

προιόντα με χαμηλό κόστος είναι αποδεκτό μόλις στο 2% απόκλιση. (Tony Wild 2002) 

Τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει αυτή η μέθοδος είναι: 
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 Η έγκαιρη ανίχνευση και τη διόρθωση των προβλημάτων. Ο σκοπός της 

καταμέτρησης είναι να βρούμε την αιτία του σφάλματος και στη συνέχεια να 

διορθώσουμε την αιτία ώστε το σφάλμα είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί ξανά. 

 Πλήρη ή μερική μείωση της απώλειας παραγωγής λόγω έλλειψης αποθεμάτων. 

 Χρήση του εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού στην καταμέτρηση του 

αποθέματος, αφού έχουμε υπαλλήλους που συχνά κάνουν αυτή τη διαδικασία. 

Αυτό παρέχει έμπειρους ελεγκτές στην απογραφής που δεν θα κάνουν εύκολα 

λάθη και επίσης μπορούν να εντοπίζουν τα προβλήματα και να τα διορθώσουν. 

 Βελτιώνεται η ακρίβεια των αρχείων. 

 Δεν χρειάζεται να διακόπτονται οι εργασίες της αποθήκης και της επιχείρησης 

για να πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση. 

Με την κυκλική καταμέτρηση ελέγχεται συνήθως ένα μικρό μέρος του αποθέματος 

κάθε φορά. Αυτό μπορεί να περιορίσει σημαντικά τυχόν λάθη και καθώς και τους 

χρόνους της διαδικασίας. Κάθε επιχείρηση θα ήταν καλό για την λειτουργεία της να 

καθιερώσει μια κυκλική καταμέτρηση βέβαια βασισμένη στις δικιές της ανάγκες. Και 

σε αυτή την μέθοδο η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ ωστε να φέρουμε εις πέρας 

τις ενέργειες που θα πρέπει να προβούμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

4.1.ERP συστήματα  
   

Σήμερα ζούμε στην εποχή όπου η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

καθώς και του διαδικτύου έγινε σημαντικό μέρος της σύγχρονης οικονομίας. Οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία. Η 

πληροφορία και η διακίνηση της είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην επιτυχή 

στρατηγική μιας επιχείρησης αφού μπορεί να της αποφέρει κέρδη όπως χρόνος, χρήμα 

και ευκινησία. Mια από τις σημαντικές υποσχέσεις της πληροφορικής για την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα ολοκληρωμένα 

επιχειρησιακά συστήματα που παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες 

διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία 

γλώσσα. 

Με αυτή την λογική από την δεκαετία κιόλας του 1960, οι διεθνείς επιχειρήσεις 

κινήθηκαν προς την μηχανογραφημένη υποστήριξη των λειτουργιών τους. 

Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφορικά πακέτα που βοηθούσαν στις 

βασικές διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης τους, ή και τον έλεγχο των 

αποθεμάτων τους, κ.α. Αργότερα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material Requirements 

Planning), τα οποία παρουσίασαν σημαντικό βαθμό ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν 

το βασικό πλάνο παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών προϊόντων σε 

χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρμολογημάτων και 

συστατικών, καθώς και σε απαιτήσεις προμήθειών των πρώτων υλών. Αργότερα με την 

εμφάνιση του MRP-II (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας του 

1970, το σύστημα MRP κατάφερε να συνδέσει μεταξύ τους τα κανάλια 

προγραμματισμού παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής, της κοστολόγησης, καθώς και 

των προμηθειών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια 

για επιχειρηματική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιμοποιεί ως 
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τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδομένων (databases) και προσπαθεί να ενοποιήσει 

τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες με βασικό κορμό τα κύκλωματα οικονομικής 

διαχείρισης και τα κύκλωματα παραγωγής. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής 

είναι η εμφάνιση των συστημάτων ERP (Enterprise Resources Planning), 

(Προγραμματισμός Eπιχειρηματικών Πόρων) στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα 

οποία ολοκληρώνουν, πέραν του κυκλώματος oικονομικής διαχείρισης και παραγωγής, 

και άλλες βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως τη Διαχείριση Aνθρώπινων 

Πόρων, το κύκλωμα Πωλήσεων κ.λπ. Tα συστήματα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωμένα 

συστήματα πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας 

επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες 

της. 

Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων (ERP, enterprise resource 

planning systems) ενσωματώνουν εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης 

σε έναν ολόκληρο οργανισμό συνδυάζοντας χρηματοδότηση, λογιστική, κατασκευή, 

πωλήσεις, υπηρεσίες, διαχείριση πελατειακών σχέσεων κτλ. Τα συστήματα ERP 

αυτοματοποιούν αυτές τις δραστηριότητες με μια ολοκληρωμένη εφαρμογή 

λογισμικού. Ο σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τη ροή των πληροφοριών μεταξύ 

όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσα στα όρια της οργάνωσης και να 

καταφέρουν τις συνδέσεις προς τα έξω με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Αν και κατά την εγκατάστασή του παραμετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε 

εταιρείας, εντούτοις πρόκειται για έτοιμο πακέτο λογισμικού και δεν κατασκευάζεται 

από την αρχή για την εκάστοτε εταιρεία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που 

καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι κοινές ανάμεσα στις εταιρίες. Τα συστήματα ERP 

συνήθως αποτελούνται από επιμέρους λογισμικά τα οποία πωλούνται ξεχωριστά και 

αναφέρονται σε ξεχωριστές διαδικασίες της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να αγοράσουμε τα υποσυστήματα με βάση το τι ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις ιδιαίτερες ανάγκες μας. 

Η παραγωγή  ERP συστημάτων πλέον είναι μια από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις 

καθώς και οι μεγαλύτερες εταιρίες δημιουργίας λογιμικών έχουν μπει στην 

συγκεκριμένη αγορά. Τα τμήματα IT των περισσοτέρων εταιριών επενδύουν 

σημαντικά μέρη των κεφαλαίων τους σε αυτά τα συστήματα. Παλιότερα ήταν κυρίως 

γνωστά για την χρήση τους σε μεγάλες επιχειρήσεις όμως με τον καιρό κερδίζουν την 

εμπιστοσύνη και αρκετών μικρότερων επιχειρήσεων. 
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Το ERP ενσωματώνει τις βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες για 

να παρέχει μία υψηλού επιπέδου άποψη για το τι γίνεται σε μια επιχείρηση . 

Παρακολουθεί, τα οικονομικά μιας επιχείρησης,  τα στοιχεία σε σχέση με το ανθρώπινο 

δυναμικό και ταυτόχρονα μας δίνει πληροφορίες για την παραγωγή όπως πότε ένα 

προϊόν πρέπει να φύγει από τις αποθήκες και να πάει στα καταστήματα. 

 

4.2.Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού  

 

H επιλογή του λογισμικού ERP καθώς και του προμηθευτή είναι σημαντικό κομμάτι 

ώστε να έχουμε το καλύτερο κέρδος από ένα τέτοιο σύστημα στην επιχείρηση μας. Για 

να γίνει λοιπόν σωστή επιλογή από την μεριά της επιχείρησης σε λογισμικό για 

αυτοματοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων της, θα πρέπει να λάβουν μέρος 

στην απόφαση η διοίκηση, ο υπεύθυνος πληροφορικής (IT Manager) της εταιρείας και 

εκπρόσωποι των σημαντικότερων λειτουργιών  και διαδικασιών της. Θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους ορισμένους βασικούς παράγοντες καθως πλέον το μερίδιο αγοράς 

των συστημάτων ERP είναι μεγάλο και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών 

παραγωγής τους μας δίνει την ευκαιρία να επιλέξουμε μεταξύ αρκετών προϊόντων την 

λύση που ταιριάζει στην δικιά μας επιχείρηση. Οι βασικοί δέκα κατασκευαστές ERP 

συστημάτων είναι SAP, Oracle, Sage, Info, Microsoft, Workday, Kronos, Ultimate 

Software, IBM, NetSuite. 

 

 Το κόστος: Σε μία ανταγωνιστική αγορά όπως είναι πλέον αυτή των ERP 

συστημάτων πρέπει να δαπανήσουμε χρόνο σχετικά με την επιλογή του 

συστήματος με κριτήριο την τιμή. Βασικά μας κριτήρια θα πρέπει να είναι η 

τιμή αγοράς του λογισμικού, το κόστος της εγκατάστασης του καθώς και το 
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κόστος συντήρησης. Βασικό ρόλο θα πρέπει να έχει και το κόστος  εκπαίδευσης 

του προσωπικού.. 

 Τα χαρακτηριστικά: Εξετάζεται αρχικά η συμβατότητα του με τα πιο δημοφιλή 

λειτουργικά συστηματα (Windows, Linux, κλπ.) καθώς και τα δικτυακά 

πρωτόκολλα (TCP/ΙΡ, κλπ.) και κυρίως τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούμε ήδη 

στην εταιρεία. Πρέπει να υποστηρίζει τον ευέλικτο ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών, καθώς να έχει αχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (n-tier), ώστε 

και να μπορούν εύκολα το σύστηματα ERP να δέχονται νέες εφαρμογές οι 

οποίες πρέπει  να έχουν την δυνατότητα να ενσωματώνονται πλήρως σε αυτό 

και να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του και τέλος να υποστηρίζει τον 

ευέλικτο ανασχεδιασμό των διαδικασιών. 

 Ο προμηθευτής: Πρέπει να γίνει έλεγχος της αξιοπιστίας του προμηθευτή με 

πληροφορίες που αντλούμε είτε από προηγούμενες συνεργασίες μαζί του είτε 

από πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε από συνεργάτες μας ή από την 

αγορά. 

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ένα σύστημα ERP, πρέπει να θέσει 

κριτήρια για όλα τα παραπάνω, στα οποία αντιστοιχούν διαφορετικοί συντελεστές 

βαρύτητας, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, προκειμένου να επιλεχθεί η βέλτιστη 

δυνατή λύση. 

 

4.3.Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα των συστημάτων ERP 
 

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποσπάσει μια επιχείρηση από την χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων είναι πολλά. Παρακάτω προσπαθούμε να αναδείξουμε 

κάποια από αυτα. (Tony Wild 2002) 

 Καλύτερος συντονισμός σε όλες τις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, από 

τη μείωση των αποθεμάτων, τον έλεγχο των παραγγελιών, ως την καλύτερη 

εκμετάλλευση του εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων με αποτέλεσμα τη 

μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης των παραγγελιών.  

 Καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση  νέων τεχνολογιών π.χ. bar code 

 Κατάργηση χρήσης διαφορετικών πληροφοριακών συστήματων με την 

ενοποίηση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης σε ένα σύστημα 

προγραμματισμού που μπορεί να διαχειριστεί διαδικασίες εμπορίας, 
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προγραμματισμού, παρακολούθησης παραγωγής, οικονομικών στοιχείων όπως 

επίσης και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών σε ένα μοναδικό σύστημα, 

καθώς και να συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της 

μηχανογραφικής υποστήριξης της επιχείρησης, λόγω της χρήσης ενός και μόνο 

συστήματος. Με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει και στη βελτίωση της επικοινωνίας 

και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών μονάδων της 

επιχείρησης, εξαιτίας της ταχύτητας ανταλλαγής πληροφοριών, και την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών που μας οδηγεί σε αύξηση της 

παραγωγικότητας. (Tony Arnold 2008) 

 Ακριβέστερος προγραμματισμός και καλύτερη αξιοποίηση της χρήσης των 

πόρων της επιχείρησης. 

 Βελτίωση της συνολικής διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών, με περισσότερη 

ακρίβεια και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, με συνέπεια τη βελτίωση της 

συνολικής εικόνας της επιχείρησης. 

 Εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών διοίκησης εξαιτίας της έγκυρης και 

ολοκληρωμένης και άμεσης πληροφόρησης που μπορούν να λαμβάνουν, με 

αποτέλεσμα τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων και τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας. 

 Δημιουργία συνθηκών για την εκμετάλλευση των ψηφιακών ευκαιριών που 

μπορεί να έχει η επιχείρηση μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών όπως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Βελτίωση της προσαρμοστικότητας της επιχείρησης και της απόκρισής της στις 

μεταβολές της αγοράς και τις αλλαγές προτεραιοτήτων από τους πελάτες, μέσα 

από τη δυνατότητα ταχύτερης αναπροσαρμογής των προγραμμάτων και των 

παραγγελιών. 

 Δυνατότητα ευελιξίας της επιχείρησης σε σχέση με τον επανασχεδιασμο, την 

βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών και τον επαναπροσδιορισμό των 

στόχων τις επιχείρησης. 

 Τα σύγχρονα και πλήρη πακέτα συστημάτων  ERP αποτελούν μονόδρομο για 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με μια μεγάλη γκάμα 

πελατών διεθνώς και σε διάφορετικές χώρες στις οποίες επικρατούν 

διαφορετικές συνθήκες από την γλώσσα ώς και τη νομισματική ισοτιμία.  
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Δεν παύουν βέβαια να υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα στην χρήση αυτών των 

συστημάτων τα οποία κυρίως βρίσκουν βάση σε ότι αναφορά το κόστος το οποίο θα 

επωμιστεί η επιχείρηση από την χρήση τους. Μερικά από αυτά είναι: 

 Δημιουργούνται προβλήματα στην παραμετροποίηση του νέου συστήματος 

ώστε να προσαρμοστεί στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης. Οι 

παραμετροποιήσεις αυτές οδηγούν σε αύξηση του κόστους και του χρόνου. 

 Απαιτούνται συνήθως συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting), οι οποίες έχουν 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του έργου. 

 Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλό κόστος για τη μετέπειτα υποστήριξη και 

συντήρηση του συστήματος ERP. 

 Το πλήθος των εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών στον προγραμματισμό 

και τη διαχείριση συστημάτων ERP είναι περιορισμένο. 

 Είναι χρήσιμο και αναγκαίο να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση τόσο των χρηστών 

όσο και του εξειδικευμένου προσωπικού της επιχείρησης, και κυρίως κατά την 

περίοδο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του προϊόντος. 

 Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, μπορεί 

να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, 

κάποιες από τις οποίες ενδέχεται, να είναι αναγκαστικές προκειμένου η 

επιχείρηση να μπορέσει να προσαρμοστεί στο ERP. 

4.4.Διαχείρηση προμηθειών με ERP 
 

Ένα σύστημα ERP σε ότι αφορά τη διαχείριση προμηθειών, ασχολείται με τη 

διαχείριση των δεδομένων και των στοιχείων που αφορούν τις προμήθειες μιας 

επιχείρησης και εκμεταλλευόμενο την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών 

με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του, όπως το σύστημα οικονομικής διαχείρισης, 

διαχείρησης πελατών, της διανομής, της παραγωγής, κ.α. προσπαθεί να μας δώσει το 

καλύτερο αποτέλεσμα αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων 

τεχνολογιών Αποθήκης (αναγνώστες bar code, ασύρματα φορητά τερματικά, κ.λ.π.), 

για άμεση και ασφαλή εγκυροποίηση των λειτουργιών, μέσω επικοινωνίας με τον 

κεντρικό υπολογιστή της αποθήκης. Ακόμα αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες που 

αφορούν την παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων μιας εταιρείας, καθώς και την 

ανατροφοδότηση των θέσεων και την εκτέλεση των παραγγελιών. Επίσης υποστηρίζει 

αποθήκες ετοίμων προϊόντων, καθώς και ημιετοίμων, πρώτων υλών και υλικών 
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συσκευασίας. Οι βασικές διαδικασίες που μας προσφέρει στην διαχείρισης προμηθειών 

είναι: (Tony Wild 2002) 

 Η διαχείριση των αντιπροσώπων και προμηθευτών 

 Η αξιολόγηση των αντιπροσώπων και προμηθευτών 

 Η Διαχείριση παραγγελιών, αγορών και παραστατικών αγορών. 

 Διαχείριση συμβάσεων, που περιλαμβάνουν συμφωνίες αποπληρωμής και 

πλήρη οικονομικη παρακολούθηση. 

 Παρακολούθηση όλων των σταδίων εξόδων και δαπανών. 

 Διαχείριση χρηματοοικονομικών στοιχείων, εκδοση προϋπολογισμών, 

δημιουργία προβλέψεων 

4.5.Υποσυστήματα στα ΕRP για τη διαχείρηση αποθεμάτων 

 

Υποσυστήματα σχεδιασμού προγραμματισμού παραγγελιών ή APS (Advanced 

Planning and Scheduling). Είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο με τη χρήση 

προηγμένων μαθηματικών αλγορίθμων και παλαιότερων στοιχείων της επιχείρησής 

μας μπορεί να μας δώσει μία προσωμοίωση της διαχείρησης των αποθεμάτων, της 

πρόβλεψης ζήτησης των προιόντων, της διαχείρησης των κεφαλαίων, της παραγωγής, 

των μεταφορών. Ταυτόχρονα μπορεί να υπολογίσει με τους περιορισμούς και τους 

κανόνες που θέτουμε σαν επιχείρηση, ώστε να μας δώσει έναν σχεδιασμό σε 

πραγματικό χρόνο. Συνήθως δημιουργεί και αξιολογεί πολλαπλά σενάρια και στη 

συνέχεια επιλέγει ένα σενάριο που θα χρησιμοποιηθεί ως το επικρατέστερο. 

Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών ή WMS (Warehouse Management System). Είναι 

μια εφαρμογή λογιμικού που μας επιτρέπει να ελέγχουμε όλες τις καθημερινές 

λειτουργίες  μιας αποθήκη από την λήψη ώς και την αποστολή μιας παραγγελίας. Τα 

προγράμματα WMS επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση της αποθήκης καθώς και τον 

έλεγχο της, όπως τα επίπεδα αποθεμάτων, τις θέσεις των αποθεμάτων, τον 

κατάλληλοτερο αποθηκευτικό χώρο για κάθε προϊόν, ενώ υποστηρίζει το προσωπικό 

κατά την εκτέλεση ενεργειών μετακίνησης και  αποθήκευσης. Τέλος  μας προσφέρει 

συχνές αναφορές και ενημερώσεις. Τα συστήματα WMS μπορεί να είναι αυτόνομες 

εφαρμογές ή μέρος ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). 

Υποσύστημα διαχείρησης μεταφορών ή TMS (Transportation Management 

System). Τα συστήματα διαχείρισης μεταφορών έχουν σαν στόχο τη διαχείριση και 

βελτιστοποίηση του δικτύου των μεταφορών της επιχείρησης με σκοπό να μειώσουν 
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το κόστος και τους χρόνους. Τα συστήματα TMS δέχονται τις παραγγελίες από τα 

συστήματα OMS. Αφού ελεγχθούν οι ημερομηνίες παράδοσης, οι χρεώσεις και το 

ιστορικό προηγούμενων εργασιών, επιλέγει τους μεταφορείς και βρίσκει τη βέλτιστη 

διαδρομή, προτού εκδώσει τις τρέχουσες παραγγελίες για επεξεργασία στο σύστημα 

WMS. Τα TMS συστήματα μπορούν να διαχειρίζονται είτε ιδιωτικούς στόλους είτε 

μισθωμένους από την επιχείρηση στόλους μεταφορών. Εξασφαλίζουν τη συνεχή 

παρακολούθηση των στόλων, των καυσίμων και των επισκευών, διατηρούν 

λεπτομερές ιστορικό, αναλύουν το λειτουργικό κόστος ανά όχημα και βγάζουν 

αναφορές και στατιστικά δεδομένα σε τακτικό επίπεδο. Επίσης περιλαμβάνουν το 

σχεδιασμό εκφόρτωσης και δρομολόγησης παραγγελιών λαμβάνοντας υπόψη έναν 

μεγάλο αριθμό παραγόντων όπως: προβλέψεις ζήτησης, δυνατότητες αποθήκευσης και 

ιδιαιτερότητες γεωγραφικού τομέα. Σχεδιάζουν τις ποσότητες παραγγελιών,τα 

δρομολόγια, τις δυνατότητες ανεφοδιασμού, προχωρώντας σε επιμέρους ή 

ταυτόχρονες βελτιστοποιήσεις. 

Υποσυστήματα διαχείρισης παραγγελιών και ικανοποίησης της ζήτησης ή OMS 

(Order Management System). Το OMS είναι ένα από τα βασικότερα υποσυστήματα 

ενός συστήματος ERP καθώς μας δίνει την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε μέσα από 

αυτό, τις παραγγελίες από όλα τα κανάλια των πωλήσεών μας. Με τις πληροφορίες που 

μας δίνει μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία στους πελάτες μας 

αφού μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση των παραγγελιών και συνάμα να 

παρέχουμε συνεχή ενημέρωση στον ίδιο τον πελάτη μας για την εξέλιξη της 

παραγγελίας του. Περιορίζουν τις δαπάνες και έχουμε έγκαιρες παραδόσεις αφού μας 

προτείνουν μια βέλτιστη δυνατή διαδρομή. Επιπλέον προκειμένου να βελτιωθουν οι 

πωλήσεις και να συμβάλλουμε στην μείωση των καθυστερήσεων των παραγγελιών μας 

δίνει μια ενιαία άποψη της ζήτησης, της απογραφή των αποθεμάτων και της 

προσφοράς. 

 

4.6.Σύστημα MRP 

 

Τα συστήματα προγραμματισμού απαιτούμενων υλικών (Material Requirements 

Planning, MRP) αν και θεωρούνται πρόγονοι των ERP συστημάτων μπορούν να 

μελετηθούν ξεχωριστά,  με το κύριο θέμα τους να είναι "να έχουμε τα σωστά υλικά, 

στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή”. Πιο συγκεκριμένα στόχοι που συνδέονται συχνά 
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με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του MRP μπορούν να αναγνωριστούν μεταξύ των 

τριών κύριων διαστάσεων της διαχείρησης αποθεμάτων, δηλαδή: αποθέματα, 

προτεραιότητες και χωρητικότητα. Αρχικά τα συστήματα MRP δημιουργήθηκαν μόνο 

για τον προγραμματισμό απαιτούμενων υλικών. Αργότερα, με την εξέλιξη των 

υπολογιστικών συστημάτων και την ανάπτυξη εφαρμογών, επεκτάθηκε το εύρος του 

ρόλου τους μέσα στις εταιρείες. Έτσι, οι λειτουργίες των συστημάτων αυτών εστιάζουν 

πλέον συνολικά στη διαχείριση των πόρων της εταιρείας και ονομάζονται MRP ΙΙ 

(Manufacturing Resource Planning). Ένα ολοκληρωμένο MRP λογισμικό εποπτεύει 

και διαχειρίζεται ολόκληρο το σύστημα, από την παραγγελία των υλικών μέχρι τον 

χρονικό προγραμματισμό του συστήματος, τον έλεγχο αποθέματος, τα οικονομικά και 

λογιστικά ζητήματα. Ειδικότερα, ο στόχος των συστημάτων MRP δεν είναι άλλος από 

το βασικό στόχο όλων των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, δηλαδή να 

διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των υλικών, εξαρτημάτων και προϊόντων, να διατηρήσει 

το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο αποθέματος και να προγραμματίσει τις δραστηριότητες 

της παραγωγής, τα χρονοδιαγράμματα αποστολών και τις διαδικασίες προμηθειών 

(Donald Waters 2008). Ουσιαστικά, με δεδομένο ένα βασικό χρονοδιάγραμμα 

παραγωγής, ο προγραμματισμός απαιτήσεων σε υλικά επιχειρεί να απαντήσει στα 

ερωτήματα τι υλικό απαιτείται, πότε απαιτείται, πόση ποσότητα απαιτείται και πότε 

πρέπει να γίνει η παραγγελία. 

Τα συστήματα MRP είναι περισσότερο χρήσιμα σε επιχειρήσεις που ασχολούνται 

κυρίως με την συναρμολόγηση τελικών προϊόντων από τα εξαρτήματά τους και 

λιγότερο σε αυτές που κατασκευάζουν τα τελικά προϊόντα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η εφαρμογή του MRP δεν ταιριάζει καλά σε επιχειρήσεις που παράγουν μικρό 

αριθμό προϊόντων ετησίως. Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι, σε επιχειρήσεις που παράγουν 

πολύπλοκα και ακριβά προϊόντα που απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα και σχεδιασμό, οι 

χρόνοι επεξεργασίας των προϊόντων μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλοι και τα τελικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων πολύ πολύπλοκα, με αποτέλεσμα το MRP να μην 

μπορεί να προσαρμοστεί σωστά σε τέτοια δεδομένα. 

Ο στόχος των συστημάτων MRP είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των 

υλικών, εξαρτημάτων και προϊόντων, να διατηρήσει το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο 

αποθέματος και να προγραμματίσει τις δραστηριότητες της παραγωγής, τα 

χρονοδιαγράμματα αποστολών και τις διαδικασίες προμηθειών (Tony Wild, 2002). Αν 

θέλουμε να απαριθμήσουμε τους στόχους του. 
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1. Εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υλικών, εξαρτημάτων και προϊόντων για 

τη σχεδιαζόμενη παραγωγή και για την παράδοση στους πελάτες. 

2. Διατηρείται το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο αποθεμάτων. 

3. Δίνεται ένας σχεδιασμός της κατασκευής, των χρονοδιαγράμματων παράδοσης, 

καθώς και τών δραστηριοτήτων προμήθειας. 

Τα συστήματα MRP πρωτοξεκίνησαν στη δεκαετία του 1970, με βάση κυρίως την 

εργασία του Joseph Orlicky. Αργότερα εξελίχθηκαν και αποτέλεσαν τμήμα των 

ολοκληρωμένων συστημάτων Σχεδιασμού Πόρων Εργοστασίου (Manufacturing  

Resource  Planning, MRPII).  Στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον τα συστήματα 

MRPII συχνά αποκαλούνται και ως ERP συστήματα (Enterprise Resource Σχεδίαση). 

Τα MRPII αποτελούν μία ομάδα προγραμμάτων λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για 

να συνδέσει μαζί ανόμοιες λειτουργίες της εταιρείας καθώς και για τη δημιουργία πιο 

αποδοτικών δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η συναρμολόγηση ή η παράδοση ή των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών. Έτσι το MRP σύστημα έχει εξελιχθεί σε ένα υποσύστημα 

του συστήματος MRPII . Τεχνικά, το MRPII εκτείνεται πέραν του MRP και το συνδέει 

με τους διάφορους πόρους πληροφοριών της επιχείρησης όπως των ανθρώπινων 

πόρων, το σύστημα πληροφοριών, της οικονομικής διαχείρισης, των πωλήσεων, κλπ. 

Τα συστήματα MRP διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, που συνήθως 

αναφέρονται με τα πρώτα 4 γράμματα της Αγγλικής αλφάβητου ABCD. Οι κατηγορίες 

χωρίζονται με τα βάσικα κριτήρια τη χρήση και την οργανωτική τους εφαρμογή. 

Αρχικά η κατηγορία A αφορά την πλήρη εφαρμογή των MRP. Το σύστημα MRP έχει 

ενταχθεί στο χρηματοοικονομικό σύστημα της εταιρείας και περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό της δυναμικότητας, τις εντολές παραγωγής, του προγραμματισμού 

πωλήσεων καθώς και τα σημεία σύνδεσης με το σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων. 

Διενεργείται συνεχής παρακολούθηση των αρχείων απόδοσης και αποθεμάτων και τα 

προγράμματα κύριας παραγωγής είναι ακριβή. Η Κατηγορία B αφορά μία λιγότερο 

πλήρη εφαρμογή των συστημάτων MRP. Τα σύστημα MRP περιορίζονται στην 

περιοχή της επιχείρησης. Ωστόσο, περικλείουν μέσα τους και τον κύριο 

προγραμματισμό της παραγωγής. Η Κατηγορία C αφορά την πλέον κλασσική 

προσέγγιση των MRP όπου το σύστημα περιορίζεται στη διαχείριση των καταλόγων 

απογραφής αποθεμάτων. Τέλος η κατηγορία D αφορά μία εφαρμογή του MRP για την 

επεξεργασία δεδομένων. Το σύστημα χρησιμοποιείται περισσότερο για την 

αρχειοθέτηση δεδομένων παρά ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. 
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4.7.Κύρια στοιχεία συστήματος MRB 

 

Το βασικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής  (Μaster production schedule) 

Το χρονοδιάγραμμα βασίζεται σε πραγματικές παραγγελίες πελατών καθώς και σε 

εκτιμήσεις ζήτησης. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήματος και προσδιορίζει με 

ακρίβεια και λεπτομέρεια ποια θα είναι τα τελικά προϊόντα, καθώς και πότε θα τα 

χρειαστούν οι πελάτες. (Tony Wild, 2002) 

Αρχείο πρώτης ύλης (Βill of materials file) 

Πρόκειται για ουσιαστική τεχνική προδιαγραφή που προσδιορίζει την ακριβή 

ποσότητα πρώτης ύλης και εξαρτημάτων που απαιτείται για τη συναρμολόγηση του 

προϊόντος. Η προδιαγραφή προσδιορίζει επίσης και τη χρονική στιγμή που θα πρέπει 

να διατεθούν τα υλικά. Τέλος συσχετίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία με άλλες 

παράλληλες διαδικασίες που οδηγούν στην παραγωγή του προϊόντος . 

Αρχείο κατάστασης αποθέματος (Inventory status file). 

Το αρχείο αυτό περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το απόθεμα και με βάση 

αυτό αφαιρείται η κάθε ποσότητα από το συνολικό απόθεμα. Το αρχείο αυτό συσχετίζει 

την ποσότητα αποθέματος και τη χρονική στιγμή απαίτησης, με αποτέλεσμα να 

διευκρινίζονται εύκολα οι ανάγκες για αποθέματα ασφάλειας και οι χρόνοι 

παραγγελίας. 
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4.8. Είσοδοι και έξοδοι σε σύστημα MRB 
 

Τα συστήματα MRP χρησιμοποιούν τέσσερις πηγές πληροφόρησης για να καθορίσουν 

ποιο υλικό πρέπει να παραγγελθεί και πότε (Donald Waters 2008) 

 Η παραγωγή κάθε προϊόντος, το κύριο πρόγραμμα παραγωγής, στο οποίο 

αναγράφεται πότε έχει προγραμματιστεί η παραγωγή του προϊόντος. 

 Την κατάσταση τεμαχίων όπου αναγράφονται ακριβώς τα εξαρτήματα ή τα 

υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε προϊόντος 

 Τους χρόνους του κύκλου παραγωγής και τις ανάγκες υλικών σε κάθε στάδιο 

του κύκλου παραγωγής 

 Τα χρονικά περιθώρια παράδοσης από τον προμηθευτή 

Το κύριο πρόγραμμα και η κατάσταση τεμαχίων υποδεικνύουν ποια υλικά πρέπει 

να παραγγελθούν. Το κύριο πρόγραμμα, οι χρόνοι του κύκλου παραγωγής και τα 

χρονικά περιθώρια παράδοσης από τον προμηθευτή καθορίζουν από κοινού πότε 

πρέπει να γίνουν οι παραγγελίες. 

Το Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής περιλαμβάνει τις ποσότητες των προϊόντων που 

πρόκειται να παραχθούν σε δεδομένη χρονική περίοδο. Οι ποσότητες παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά καθώς και σε λεπτομερή ανάλυση. Τα αθροίσματα μπορεί να 

αναφέρονται στη μηνιαία παραγωγή, ενώ η λεπτομερής ανάλυση μπορεί να 

παρουσιάζει την εβδομαδιαία ή την ημερήσια παραγωγή. Το κύριο πρόγραμμα 

παραγωγής διαμορφώνεται ως πίνακας, στον οποίο οι σειρές αντιπροσωπεύουν τα 

προϊόντα και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τους χρονικούς συντελεστές. Οι εγγραφές 

του πίνακα απεικονίζουν τις μονάδες του κάθε προϊόντος που πρόκειται να παραχθούν 

σε δεδομένη χρονική περίοδο. 

Η Κατάσταση Τεμαχίων δίνει πληροφορίες για τη δομή του προϊόντος, δηλαδή τα 

εξαρτήματα και τις μονάδες πρώτων υλών που απαιτούνται για την κατασκευή μίας 

μονάδας του εκάστοτε προϊόντος. 

   Τα MRP ως πρόγραμματα μπορούν να παράγουν διάφορες αναφορές ως εξόδους που 

είναι  χρήσιμες για τη διαχείρηση των αποθεμάτων και συνήθως αναφέρονται στις 

απαραίτητες ποσότητες, στους χρόνους παραγγελίας, στα σημεία που απαιτείται 

επανασχεδιασμός ή βελτίωση του προγράμματος και στην κατάσταση του συστήματος. 
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4.9.Προϋποθέσεις για τη χρήση MRP 

 

Η μέθοδος του προγραμματισμού παραγωγής και προμηθειών MRP εφαρμόζεται 

σχεδόν αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, διότι απαιτεί συνεχή 

ενημέρωση και ικανότητα αναπροσαρμογής των δεδομένων, πολλές φορές για χιλιάδες 

κωδικούς ειδών της αποθήκης μας. Η ανάγκη για τέτοιες αναπροσαρμογές προκύπτει 

από αλλαγές στο πλάνο παραγωγής κατόπιν της αναθεώρησης του πλάνου των 

πωλήσεων ή τα λάθη στην πρόγνωση της ζήτησης ή τις προγραμματισμένες 

παραλαβές. (Tony Wild 2002) 

   Τα MRP συστήματα με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορουν να λειτουργήσουν σε 

όλους τους τύπους βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα κατάλληλη είναι η μέθοδος 

των MRP στην περίπτωση παραγωγής διακριτών προϊόντων με πολλά επίπεδα 

παραγωγής και συναρμολόγησης 

   Η επιτυχημένη λειτουργία του MRP προϋποθέτει την επαρκή προετοιμασία των 

βασικών αρχείων των ειδών, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ορθότητα των 

πληροφοριών που περιέχονται στα  αρχεία μας. Τέλος, χρειάζεται συστηματικός 

έλεγχος και διαχείριση των αποθεμάτων μας ώστε να δημιουργούνται μικρές 

αποκλίσεις μεταξύ λογιστικών αποθεμάτων και του αριθμού αποθεμάτων που 

προέρχονται μέσω της καταγραφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

5.1.Ποιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων 

 

Η διαχείριση της ολικής ποιότητας προϋποθέτει μια οργάνωση που είναι αφιερωμένη 

στην ευχαρίστηση του πελάτη με την ικανοποίηση ή και την υπέρβαση των 

προσδοκιών του. Αυτό σημαίνει όχι μόνο την κατανόηση των τρεχουσών αναγκών των 

πελατών αλλά και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των πελατών. Ο πελάτης 

στη διαχείριση αποθεμάτων είναι οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός που λαμβάνει τα 

προϊόντα μας. Έτσι σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να προσφέρει τη μέγιστη 

ικανοποίηση στον πελάτητης με την απόδοσή της. Οι βασικοί πυλώνες που οι πελάτες 

επιθυμούν να έχουν όσο αφορά την διαχείριση αποθεμάτων είναι οι εξής: 

 Υψηλό επίπεδο ποιότητας. 

 Υψηλή ευελιξία όσον αφορά τον όγκο, τις προδιαγραφές, και την παράδοση, 

των αποθεμάτων. 

 Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 

 Σύντομους lead times. 

 Χαμηλή μεταβλητότητα στην εκπλήρωση των στόχων. 

 Χαμηλό κόστος. 

Οι πελάτες αναμένουν βελτίωση σε όλες τις απαιτήσεις τους. Έτσι σε ένα πολύ 

ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως το σημερινό θα πρέπει να καταβάλλουμε τα μέγιστα 

να ικανόποιήσουμε ακόμα και τις αντικρουόμενες παραμέτρους που μας τίθονται 

παραπάνω. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν συμβιβασμοί εάν η διαδικασία που έχει 

σχεδιαστεί στην λειτουργία της επιχείρησης μας είναι σωστή. Για να καθορίσει πόσο 

καλά ένας οργανισμός εκτελεί τις ενέργειές του και τη λειτουργία του, θα πρέπει να 

μετρηθεί η πρόοδός της. Μέτρα απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιησει είναι: 

 Ανακαλύψτε ποια διαδικασία χρειάζεται βελτίωση. 

 Αξιολογήστε εναλλακτικές διαδικασίες. 

 Την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. 
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 Ανακαλύψετε καινούριες διαδικασίες και να ενημερωθείτε για τις καινούριες 

τάσεις. 

 Ελέγξτε για τον αριθμός παραπόνων, π.χ. για την μη έγκαιρη παράδοση, ή 

έλεγχο της ικανοποίησης του πελάτη. 

 Έλεγξτε την παραγωγή, το κόστος ανά μονάδα, το χρόνο που χρεαζόμαστε για 

διαφορες ενέργειες, το ποσοστό φθαρμένων προιόντων κ.α. 

 Παρακολούθηστε εξόδα, πωλήσεις, ποσοστά νέων πελατών, και τις πωλήσεις 

ανά τετραγωνικό μέτρο αποθηκευτικού χώρου. 

 Αξιολόγηστε τους προμηθευτές, για την έγκαιρη παράδοση, τις  επιδόσεις του, 

την ποιότητα προμηθειών, την ακρίβεια στην παράδοση. 

Τα μέτρα που θα λάβουμε για να μετρήσουμε την απόδοσή μας πρέπει να είναι απλά 

και κατανοητά τόσο σε αυτους που τα διαχειρίζονται όσο και στο υπόλοιπο προσωπικό 

της επιχείρησής μας. (Roberta S. 2011) 

 

5.2.Εξυπηρέτηση πελάτη και διαχειρηση αποθεμάτων 

 

Ο βασικός ρόλος των επιχειρήσεων είναι να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους. Οι πελάτες επιθυμούν αξία και 

ποιότητα τα οποία έχουν γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στην αξία των προϊόντων 

και των υπηρεσιών. Οι πελάτες γνωρίζουν ότι ορισμένες εταιρείες παράγουν προϊόντα 

καλύτερης ποιότητας από τους άλλους, και αγοράσουν αναλόγως. (Roberta S. 2011)  

Ένας βασικός παράγοντας λοιπόν για την ικανότητα  μιας εταιρείας να ανταγωνιστεί 

την αγορά έχει να κάνει με το προϊόν και τα ποιότηκα χαρακτηριστικά του. Αυτό πλέον 

όμως δεν είναι αρκετό και προσφέροντας μόνο ποιότητα και υψηλής τεχνολογίας 

προϊόν δεν είναι σήμερα αρκετό για να είναι ανταγωνιστική μια επιχείρηση. Σημαντικό 

πλέον στον σύχρονο ανταγωνισμό είναι η εταιρείες να προσφέρουν επίσης υψηλό 

επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες τους. Η διαχείριση αποθεμάτων μέσω των 

υπηρεσιών παράδοσης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εξυπηρέτησης 

πελατών. Οι λειτουργίες μας πρέπει να λειτουργούν οργανωμένα ώστε να είμαστε σε 

θέση να παρέχουμε το σωστό προϊόν στη σωστή ποσότητα, στη σωστή κατάσταση, στο 

σωστό μέρος, την κατάλληλη στιγμή, και ταυτόχρονα να μπορούμε να προσφέρουμε 

στον πελάτη μας ένα ανταγωνιστικό κόστος. (Tony Wild, 2002) 
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Σύμφωνα με τους (Persson & Virum 1998), ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας σήμερα είναι να αναπτυχθεί η υπηρεσία παράδοσης , έτσι 

ώστε οι πελάτες μας να αισθάνονται ότι δεν παραλαμβάνουν το σωστό προϊόν με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά επίσης να βιώνουν μια προστιθέμενη εμπειρία από 

την παραγγελία που τοποθετούν σε έναν ειδικό και ξεχωριστό προμηθευτή. 

Τα διάφορα στοιχεία της διαχείρησης προμηθειών που θα πρέπει να έχουμε λάβει 

υπ΄όψιν μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μας είναι: 

•Επίπεδο των υπηρεσιών: Πρέπει το προϊόν που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης να είναι   

άμεσα διαθέσιμο όταν το επιθυμεί. 

•Χρόνος παράδοσης: O xρόνος από την παραγγελία μέχρι την παράδοση να είναι όσο 

το δυνατό μικρότερος. 

•Αξιοπιστία παράδοσης: Εμπιστοσύνη του χρόνου παράδοσης και της ποιότητας. 

•Βεβαιότητα παράδοσης: Το σωστό προϊόν στη σωστή ποσότητα. 

•Πληροφορίες: Ανταλλαγή πληροφοριών και προς στις δύο κατευθύνσεις. 

•Προσαρμοστικότητα προς τους πελάτες: Δυνατότητα να εκπληρώσoυμε τις επιθυμίες 

των πελατών μας. 

•Ευελιξία: Ικανότητα να προσαρμοστούμε στην αλλαγή των συνθηκών. 

 

5.3.Πρότυπα και ISO 

 

Τα πρότυπα είναι τεκμηριωμένες συμφωνίες στις οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές, 

προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούμε με συνέπεια ως 

κανόνες, για να εξασφαλιστεί ότι τα υλικά, τα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγουμε 

είναι κατάλληλα για το σκοπό τους. Τα πρότυπα, σε γενικές γραμμές, μπορούν να 

αυξήσουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των αγαθών και των υπηρεσίών 

που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. (Roberta S. 2011) 

Ένα από τα ποιο σημαντικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχουμε στους πελάτες 

μας θα είναι κάποιες πιστοποιήσεις που θα αποδεικνύουν τις σωστές διαδικασίες που 

έχουμε ώς επιχείρηση. Τα αρχικά της πιστοποίησης ISO βγαίνουν από τις λέξεις 

International Organization for Standardization ή στα ελληνικά Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης. Πρόκειται για επικύρωση τήρησης κάποιων δεδομένων, όσον αφορά 

διάφορα προϊόντα, τις διαδικασίες παραγωγής τους, τα υλικά κατασκευής τους, 

ποιότητες, οργανωτικής δομής στην παραγωγή, κλπ.  
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Το ISO είναι ένας διεθνής οργανισμός, που τυποποιεί τον τρόπο που οι επιχειρήσεις 

και οι οργανισμοί λειτουργούν, παράγουν και εμπορεύονται τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους. Για να το πούμε απλά, είναι απλώς μία πιστοποίηση - βεβαίωση, ότι 

μια επιχείρηση τηρεί κάποιους κανόνες όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών, τη διαχείριση, την παραγωγή, κλπ, και όσο συνεχίζει να 

τους τηρεί, τόσο έχει στην κατοχή της μία τέτοια πιστοποίηση.  Έτσι, όταν μία 

επιχείρηση ή ένας οργανισμός έχει πιστοποιηθεί κατά ISO, τότε για να το πούμε πολύ 

απλά, δείχνει ποιοτική και εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη στους πελάτες και τους 

συνεργάτες της. 

 

Οι δύο κατηγορίες των προτύπων ISO είναι τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα 

διαχείρισης. Τα τεχνικά πρότυπα ανφέρονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά των 

εξαρτημάτων, όπως λαμπτήρες, οι ξηροί καρποί, μεγέθη ελαστικών, και ηλεκτρικές 

συσκευές. Τα πρότυπα διαχείρησης είναι και τα αντίστοιχα που μας ενδιαφέρουν στην 

διαχείριση αποθεμάτων, τα οποία αναφέρονται στην παραγωγή και την εμπορία των 

προϊόντων. Το ISO 9000 : 2000 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης που καθορίζει το πώς 

μια εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της, οι οποίες την βοηθούν να λειτουργήσει 

και να κατανοήσει τόσο τους προμηθευτές της όσο και τους πελάτες της. 

Τα πρότυπα αποσκοπούν στην πρόληψη μη συμμορφώσεων σε όλα τα στάδια της 

επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως η αγορά, η τιμολόγηση, η ποιότητα και ο 
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σχεδιασμός. Αρχικά, γράφτηκαν για τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών 

και των πελατών όπου και ο προμηθευτής έπρεπε να αναπτύξει ένα σύστημα ποιότητας 

που ήταν σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και εξυπηρετούσε ως προς την καλύτερη 

ικανοποιηση του πελάτη. 

Η σειρά ISO 9000 των προτύπων διαχείρισης της ποιότητας,  που μας δίνει τις 

κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1978, και μάλιστα 

επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια. Είναι ένα συστημά διαχείρισης 

ποιότητας το οποίο μας δίνει τις βασικές αρχές και ταυτόχρονα είναι το σημείο 

εκκίνησης για την κατανόηση των προτύπων. Καθορίζει τους θεμελιώδεις όρους και 

ορισμους που χρησιμοποιούνται στην οικογένεια προτύπων ISO 9000. Το ISO 9001, 

είναι η βασική αρχή που μια εταιρεία χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει την ικανότητά 

της ωστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον πελάτη αλλά και τις ισχύουσες κανονιστικές 

απαιτήσεις για να επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι περισσότερες εταιρείες σε όλο τον κόσμο απαιτούν από τους συνεργάτες τους 

(π.χ. προμηθευτές) να έχουν πιστοποίηση ISO 9001. Με αυτόν τον τρόπο, παρά τις 

ενδεχόμενες διαφορές σε γλώσσα, κουλτούρα, τεχνολογία, πολιτιστικές διαφορές, μια 

εταιρεία μπορεί να είναι σίγουρη ότι θα συνεργαστεί με μια αντίστοιχη επιχείρηση η 

οποία ικανοποιεί ομοιόμορα πρότυπα. 

 

5.4.Ασφάλεια στα αποθέματα 

 

Όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί έως τώρα, τα αποθέματα είναι περιουσιακό 

στοιχείο της επιχείρησης που της προσδίδει κόστος. Έτσι λοιπόν μια καταμέτρηση 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν είναι αρκετή για τη διαχείρηση του αποθέματός 

μας. Πρέπει να κατανοήσουμε πως ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να υπάρχουν μέτρα 

στους αποθηκευτικούς χώρους ώστε να μένει ασφαλείς. Ο τρόπος που ασφαλίζουμε τα 

αποθέματά μας πρέπει να αντιστοιχεί στο είδος της επιχείρησης καθώς και στο είδος 

του αποθέματος που διαχειριζόμαστε. Ένας γενικός κανόνας είναι πως όσο πιο ακριβό 

είναι ένα είδος αποθέματος τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια πρέπει να παρέχουμε σε αυτό. 

Θα πρέπει να θεσπιστούν λοιπόν κανόνες φύλαξης και ελέγχου στους αποθηκευτικούς 

χώρους της επιχείρησης. Κάποια από τα βασικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται είναι: 

 Όλα τα είδη θα πρέπει να μετρούνται κατά την παραλλαβή τους. 
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 Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους να επιτρέπεται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο να φέρει αντίστοιχα εγγράφα όπως 

πιστοποιημένες κάρτες πρόσβασης. 

 Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να ασφαλίζονται κατά τις χρονικές 

περιόδους που δεν εκτελούνται εργασίες. 

 Για οποιαδήποτε μεταφορά υλικού να υπάρχουν ανάλογες εξουσιοδοτήσεις. 

 Τα πολύτιμα είδη να αποθηκεύονται σε χώρους που μπορούν να ασφαλιστούν. 

 Το προσωπικό να είναι έμπιστο. 

 Συχνά να ελέγχονται τα έγραφα και η γνησιότητα των εγγραφων που έχουν 

σχεση με τις διαδικασίες αποθήκευσης. 

 Να ελέγχονται ασυνήθεις μεγάλες καταναλώσεις προιόντων. 

 Να υπάρχει προσωπικό φύλαξης τών αποθηκευτικών χώρων. 

Δεν πρέπει να μας επηρεάσει το κόστος που θα επωμιστούμε για την ασφλάλεια των 

αποθεμάτων μας καθώς ενδεχομένως να μας γλιτώσει από δυσάρεστες καταστάσεις. 

Μπορούμε ταυτόχρονα για να μειωθεί αυτό το κόστος να διαχειριστούμε τα μέτρα 

ασφαλείας που θα πάρουμε ανάλογα με την αξία των εκάστοτε ειδών. (Tersine 1993) 

 

5.5.Αποθήκευση 

 

Η  αποθήκη  αποτελεί  το  χώρο  διατήρησης  των  αποθεμάτων  των προϊόντων. Αν η 

επιχείρηση γνώριζε εκ των προτέρων τη ζήτηση της αγοράς δεν θα υπήρχε η ανάγκη 

διατήρησης αποθεμάτων. Έτσι λοιπόν η φυσική διαχείριση των αποθεμάτων και η 

αποθήκευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες. Σε αρκετές περιπτώσεις, το απόθεμα 

μπορεί να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε αυτές ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις, το απόθεμα κινείται γρήγορα, οπότε και η αποθήκη θα λειτουργήσει ως 

κέντρο διανομής. Όπως και με άλλα στοιχεία σε ένα σύστημα διαχείρησης 

αποθεμάτων, έτσι αντίστοιχα ο στόχος μιας αποθήκης είναι η ελαχιστοποίηση του 

κόστους καθώς και η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Σίγουρα με τις 

αλλαγές που υπάρχουν σε τεχνολογία, τεχνογνωσία αλλά και το πλήρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που επικρατεί οι απαιτήσεις που έχουμε από τους αποθηκευτικούς χώρους 

όλο και μεγαλώνουν. Οι αποθήκες μας θα πρέπει να είναι σε κατάσταση να: 

 Εκτελέσουν όλο και περισσότερες συναλλαγές. 
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 Χειριστούν και να αποθηκεύουν περισσότερα στοιχεία. 

 Διακινήσουν περισσότερο προϊόν και να προσφέρουν αυξημένο επίπεδο 

υπηρεσιών. 

 Προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες που μας προσθέτουν αξία. 

 Παραλαμβάνουν και μεταφέρουν περισσότερες διεθνείς παραγγελίες. 

 Χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να επεξεργαστούν μια παραγγελία. 

 Παρέχουν λιγότερο περιθώριο λάθους. 

 Απασχολούν λιγότερο και ειδικευμένο προσωπικό. 

Το κόστος λειτουργίας μιας αποθήκης μπορεί να αναλύεται σε κόστος κεφάλαιου 

και κόστος εργασιών. Κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι εκείνες του εξοπλισμού 

χειρισμού, χώρου και υλικών, καθώς και του χώρου που χρησιμοποιούμε σαν αποθήκη. 

Ο χώρος που απαιτείται εξαρτάται από τις ποσότητες που πρέπει να αποθηκεύονται, 

την μέθοδο αποθήκευσης, και την ανάγκη για βοηθητικόυς χώρους όπως διαδρόμους, 

αποβάθρες, γραφεία, και ούτω καθεξής. (Max Muller 2003) 

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους είναι αυτό της λειτουργίας των εργασιών, και το 

μέτρο της παραγωγικότητας της εργασίας είναι ο αριθμός των μονάδων (παλέτες) που 

μια επιχείρηση μπορεί να κινησει σε μια μέρα. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, την τοποθέτηση και την προσβασιμότητα των 

αποθεμάτων, τη χωροταξία της αποθήκης, το σύστημα εντοπισμού των αποθεμάτων, 

καθώς και τη σειρά επιλογής παραγγελίας (picking σύστημα) που χρησιμοποιείται. 

Το κόστος μιας αποθήκης είναι κυρίως σταθερό. Δεδομένου ότι οι δαπάνες που 

αναφερθήκαν παραπάνω δεν επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις του επίπεδου 

των αποθεμάτων οι δαπάνες παραμένουν οι ίδιες. Ωστόσο, σε ένα ορισμένο σημείο 

όταν και αν το επίπεδο των αποθεμάτων πάρει υψηλές τιμές ενδεχομένως να είναι 

αναγκαίο να γίνουν  κάποιες επενδύσεις, για παράδειγμα μια νέα αποθήκη που έχει ως 

αποτέλεσμα μια επένδυση που ουσιαστικά θα μείνει σταθερή έως ότου γίνει μια 

ανάλογη αλλαγή στις τιμές των αποθεματων που στο μέλλον θα χρησιμοποιούμε. 

Δεν έχει σημασία το όνομα ή ο ρόλος που παίζει στο σύστημά μας μια αποθήκη, 

αφού όλοι οι αποθήκευτικοί χώροι έχουν μια θεμελιώδη σειρά δραστηριοτήτων από 

κοινού. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που παρατηρούνται στις 

περισσότερες αποθήκες. 
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 Παραλάβετε τα προϊόντα: Η αποθήκη δέχεται εμπορεύματα από το εσωτερικό 

της ή από το εξωτερικό περιβάλλον και αποδέχεται την ευθύνη για αυτά. Αυτό 

σημαίνει ότι η αποθήκη πρέπει, να ελέγχει αν είναι σωστή η παραγγελία και τα 

αντίστοιχα εγγραφα, τις ποσότητες που παραλαμβάνονται, ελέγχει για τυχόν 

ζημιές και να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες εκθέσεις εάν είναι απαραίτητο, να 

κάνει επιθεώρηση των εμπορευμάτων. 

 Την καταγραφή των εμπορευμάτων: Τα αποθέματα πρέπει να ταυτίζονται με 

την κατάλληλη ομάδα διατήρησης αποθεμάτων και η ποσότητα που 

παραλήφθηκε καταγράφεται. 

 Ταξινόμηση στην αποθήκευση: Τα εμπορεύματα ταξινομούνται σε 

συγκεκριμένες θέσεις. 

 Διατήρηση των αποθεμάτων: Τα εμπορεύματα που φυλάσσονται στην αποθήκη 

και υπό κατάλληλη προστασία έως ότου χρειαστεί. 

 Διαλογή αποθεμάτων: Αποθέματα που απαιτούνται από την αποθήκη για μια 

παραγγελία πρέπει να επιλέγονται από αυτήν σε ένα χώρο διαλογής. 

 Αποστολή παραγγελιών: Οι παραγγελίες συσκευάζονται, συμπληρώνονται τα 

αντίστοιχα εγγραφα και φορτώνονται στα οχήματα. 

 Χρηση πληροφοριακού συστήματος: Ένα αρχείο πρέπει να τηρείται για κάθε 

απόθεμα και διαδικασία που πραγματοποιείται. 

Όπως ήδη αναφέραμε οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να παίζουν έναν ή και 

περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους. 

 Αποθήκη πρώτων υλών και συστατικών: Διατηρούν πρώτες ύλες ή ακόμα και 

επιμέρους είδη ως έτοιμα κομμάτια κοντά στο σημείο της παραγωγής που 

βρίσκονται σε μια διαδικασία κατασκευής ή συναρμολόγησης. 

 Αποθήκες έτοιμων προϊόντων: Διατηρούν απόθεμα που χρησιμοποιείται για 

την εξισορρόπηση της διαφοράς μεταξύ και της διακύμανσης της ζήτηση και 

της παραγωγής. 

 Αποθήκες διανομής ή κέντρα διανομής: Συσσωρεύουν προϊόντα από διάφορα 

σημεία της παραγωγής μιας μεμονωμένης επιχείρησης ή από πολλές 

διαφορετικές επιχειρήσεις για να πετύχουν συνδυασμένη μεταφορά παλετών σε 

κοινούς πελάτες. 
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 Τοπικές αποθήκες: Κατανεμημένες στον κάθε τομέα, προκειμένου να μειώσουν 

τις αποστάσεις μεταφοράς ώστε να επιτρέπει την ταχεία ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πελατών. 

 

Παράδειγμα αποθηκευτικού χώρου 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη λειτουργία διαχείρισης 

αποθεμάτων και στην αποθήκευση είναι η συσκευασία των διακινούμενων 

προϊόντων, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει στα καταναλωτικά αγαθά να 

μεταφερθούν και να αποθηκευτούν με ασφάλεια και κυρίως με τους στοιχειώδεις 

κανόνες υγιεινής. Το πιο διαδεδομένο σύστημα αποθήκευσης είναι η τοποθέτηση 

των αποθεμάτων σε παλέτες. Οι παλέτες κατασκευάζονται σύμφωνα με κανόνες 

που έχουμε θέσει. Αυτό γίνεται γιατί χρησιμοποιούνται για μεταφορές και 

αποθήκευση αγαθών. Έτσι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να 

γνωρίζει ότι η κάθε παλέτα είναι ικανή να αντέξει κάποιο φορτίο ανάλογα με τη 

κατηγορία που ανήκει. 

Για να ελένξουμε την κατηγόρια που αντιστοιχεί η κάθε παλέτα μπορούμε να 

παρατηρήσουμε το ειδικό σημα φέρει. Συνήθως οι πιο πολλές παλέτες εδώ στη 

Ελλάδα ανήκουν στη κατηγόρια EPAL, οι λεγόμενες και Ευρωπαλέτες ή EUR. 

Τρεις βασικές κατηγορίες που αφορούν τις διαστάσεις και το σχέδιο κατασκευής.  

EPAL1: 120cm x 80cm, EPAL2: 120cm x 100cm, EPAL3: 100cm x 120 cm 

Σήμανση παλετών 

EUR/EPAL : Σημαίνει ότι είναι φτιαγμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο EPAL 
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IPPC : Σημαίνει ότι είναι φτιαγμένη σύμφωνα με τα πρότυπα IPPC για τις διεθνής 

μεταφορές. 

ΗΤ : Σημαίνει ότι έχει υποστεί θερμική επεξεργασία  

ΜΒ : Σημαίνει ότι έχει υποστεί χημική επεξεργασία με Μεθυλικό Βρώμιο(Methil 

Bromide) 

D/DE/DR: Είναι εθνικά σύμβολα και δηλώνουν τη χώρα προέλευσης  

DB : Είναι για το DeBarked που σημαίνει ότι έχει αποφλοιωθεί εντελώς. 

Κωδ-Μ-Ετ : Εξαψήφιος κωδικός.Τα τρία πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός του 

κατασκευαστή,το μεσαίο είναι ο μήνας κατασκευής και τα τελευταία 2,το έτος 

κατασκευής. 

Πρόκα στη σφραγίδα : Σημαίνει ότι είναι επισκευασμένο 

7-8 ψηφίου κωδικού που ξεκινάει από 49: Είναι μοναδικός κωδικός και έχει να κάνει 

με τη παρτίδα κατασκευής. 

 

 

Ευροπαλέτες 

Τέλος σχετικά με την αποθήκευση πρέπει να αναφέρουμε πως ένα από τα πιο 

σημαντικά στοιχεία του αποθηκευτικού χώρου είναι η τοποθεσία που θα επιλέξουμε 

να βρίσκεται. Είναι δύσκολο να γίνει αυτή η επιλογή διότι θα πρέπει να επιλέξουμε την 

σωστή γεωγραφική θέση που όχι μόνο θα μας μειώνει το κόστος λειτουργίας της αλλά 

ταυτόχρονα θα είναι κοντά σε σημεία που να έχουν πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς ώστε 
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να  μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα και με ασφάλεια τα αποθέματά μας. Μερικά από 

τα σημαντικότερα θέματα που θα πρέπει να ελέγξουμε πριν την επιλογή της είναι το 

κόστος αγοράς γης, η πρόσβαση σε οδικούς άξονες και σε μέσα μεταφοράς, οι 

παρεχόμενες υποδομές, το φορολογικό καθεστώς και η υπάρχουσα νομοθεσία, η 

ύπαρξη δυνατότητας εργατικού δυναμικού κ.α. 

 

5.6.Benchmarking 
 

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια συστηματική μέθοδος με την οποία οι οργανισμοί 

μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία με βάση 

εκείνη της οργάνωσης που θεωρείται ηγέτης. Έτσι ανακαλύπτοντας πώς ο ηγέτης 

επιτυγχάνει αυτά τα επίπεδα απόδοσης μπορεί να εφαρμόσει τα νέα δεδομένα στην 

δική του επιχείρηση. Έτσι κοιτάζοντας τις εσωτερικές μας διαδικασίες και ταυτόχρονα 

αξιολογόντας τις διαδικασίες των καλύτερων στον κλάδο μας μπορούμε να επιτύχουμε 

συνεχή ανάπτυξη. 

Έτσι αν θέλουμε κάπου να βελτιωθούμε πρέπει να επιλέξουμε τη διαδικασία για τη 

συγκριτική αξιολόγηση. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε για πάνω από μία διαδικασίες 

ώστε να επιτύχουμε τη συνεχή διαδικασία βελτίωσης. Προσδιορίζουμε μετά μια 

επιχείρηση που είναι ηγέτης στη διαδικασία που θέλουμε να βελτιώσουμε. Αυτή μπορεί 

να μην είναι μια εταιρεία στον κλάδο μας. Αμέσως ξεκινάμε τη διαδικασία της 

συγκριτικής αξιολόγησης. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι διαθέσιμες εσωτερικά, 

μπορεί να είναι στο δημόσιο τομέα, ή μπορεί να απαιτούν κάποια πρωτότυπη έρευνα. 

Τέλος αναλύουμνε τα δεδομένα. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της διαδικασίας που 

εμείς χρησιμοποιούμε και σε αυτές που πραγματοποιεί ο ηγέτης. Αμέσως μετά 

μπορούμε να υοθετήσουμε τα νέα δεδομένα στα μέτρα των αναγκών μας ώστε να 

έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 

  

5.7.Συνεργάτες 

 

   Εάν από μέρος μας έχει αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα και ειδικά αν έχουμε 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον just in time, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε καλούς, 

αξιόπιστους προμηθευτές οι οποίοι θα είναι σε θέση να μας βοηθούν να 

πραγματοποιούμε τα επίπεδα ποιότητας στην επιχείρησή μας μας καθώς και τις 
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προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Υπάρχει μία συνεχής ανάγκη για να αναπτύξουμε 

σχέσεις με τους προμηθευτές, για να εξασφαλίσουμε βελτιώσεις στην συνεργασία μας 

αλλά μερικές φορές θα πρέπει είμαστες σε θέση να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές 

όταν οι προμηθευτές μας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μας. 

   Σίγουρα μας συμφέρει να έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες και ο λόγος είναι η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας για κάθε έναν από τους συμμετεχόντες μέσω της 

καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων που θα μας οδηγήσει σε βελτίωση της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καλύτερη πρόβλεψη, λιγότερο απόθεμα ασφαλείας, την 

άμεση διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Μια επιτυχημένη συνεργασία στηρίζεται σε 

ρεαλιστικούς στόχους που συμφωνούνται και τους δύο εταίρους. (Tony Arnold 2008) 

Για να μπορέσουμε να αξιολογίσουμε έναν προμηθευτή θα πρέπει να: 

 Επιλέξουμε τον προμηθευτή. 

 Αξιολογήσουμε την εμπειρία του καθώς και τις ήδη συνεργασίες με άλλους. 

 Να ζητήσουμε διαπιστεύσεις. 

 Κάνουμε συμφωνία για τον τύπο και την ποιότητα του αποθέματος. 

 Αξιολογήσουμε την απόδοσή του. 

 Κλεισουμε μια συμφωνία. 

 Συνεχώς να βαθμολογούμε την απόδοσή του. 

   Ακόμα θα πρέπει να ορίσουμε στην επιλογή προμηθευτή κάποια δεδομένα που είναι 

πολύ σημαντικά για την μελλοντική συνεργασία μας μαζί του. 

 Ο προμηθευτής πρέπει να έχει ένα σταθερό σύστημα διαχείρισης και να είναι 

ειλικρινής όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. 

 Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας κίνδυνος από μεριάς του προμηθευτή να 

διαρρεύσει τα μυστικά της επιχείρησης μας. 

 Ο προμηθευτής πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας 

 Θα πρέπει να μοιράζεται το όραμα της επιχείρησης μας σε ότι έχει να κάνει με 

την  ικανοποίηση των πελατών μας. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους κριτήρια για την πιστοποίηση 

και την επιλογή του προμηθευτή ή να χρησιμοποιήσουν ένα από τα διεθνή πρότυπα 

τεκμηρίωσης. Ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα και σε αυτόν τον τομέα είναι το 

σύστημα τεκμηρίωσης ISO 9000. 
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5.8.Τεχνολογία 

 

Τα περισσότερα λάθη στα αρχεία απογραφής προκαλούντα συνήθως από ανθρώπινο 

λάθος. Λάθος καταγραφή κωδικών, λάθος καταμέτρηση σε ποσότητες είναι τα πιο 

συνήθη σφάλματα σε κάθε συναλλαγή. Με την σημερινή τεχνολογία η χρήση 

γραμμωτών κωδικών (barcodes) μπορεί να μειώσει τέτοιου είδους σφάλματα. Το 

ποσοστό σφάλματος για αυτή τη μέθοδο είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση σε 

ανθρώπινο λάθος, το ποσοστό σφάλματος εκτιμάται στο περίπου 3% για 

επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται έχουν τυποποιηθεί 

από τη παραγωγή του συστήματος και συνήθως αναγράφονται στην ετικέτα του 

προϊόντος. 

Συνήθως περιέχουν μόνο μια μοναδική πληροφορία, όπως ο κωδικός του προϊόντος, 

μπορεί όμως να αναφέρονται σε μια βάση δεδομένων για περαιτέρω πληροφορίες, 

όπως η τιμή, περιγραφή ή ότι άλλο επιθυμούμε. 

Τα barcodes διαβάζονται χρησιμοποιώντας ένα φως λέιζερ, το οποίο παραλαμβάνει 

την αντανάκλαση από το barcode πάνω στην ετικέτα και συνήθως διαβάζεται από 

μικρή απόσταση. Η χρήση των γραμμωτών κωδικών βελτιώνει την ταχύτητα των 

δεδομένων εισόδου αλλά, και την ακρίβεια των δεδομένων που ανακτώνται. Μπορεί 

να αναφέρεται ως γραμμικό ή μονοδιάστατο (1D). Αλλά αργότερα αναπτύχθηκαν δύο 

διαστάσεων (2D) κώδικες, χρησιμοποιώντας ορθογώνια, τελείες, εξάγωνα και άλλα 

γεωμετρικά σχήματα σε δύο διαστάσεις 

 

Παράδειγμα ανάγνωσης barcode με φώς 
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Παρόμοια τεχνολογία είναι και η αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Η 

ονομασία προέρχεται από τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification. Σε αυτή 

την τεχνολογία το RFID δεν χρησιμοποιείται το φως αλλά ραδιοκύματα που 

αντανακλώνται από μια μικρή συσκευή ή την ετικέτα των προϊοντων ώστε να λάβουμε 

τις πληροφορίες. Οι αναγνώστες RFID αποτελούνται από μία κεραία, η οποία 

αναλαμβάνει την επικοινωνία, μέσω ραδιοσυχνοτήτων, με τις ετικέτες. Σε αντίθεση με 

τα barcodes, οι συσκευές RFID δεν απαιτούν οπτική επαφή μεταξύ ετικέτας και 

αναγνώστη και μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τα προϊόντα που είναι μέσα σε 

κιβώτια. Οι ετικέτες RFID κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα με τον τρόπο 

επικοινωνίας μεταξύ των ετικετών και των αναγνωστών, στις ενεργές ετικέτες, στις 

παθητικές ετικέτες και στις ημιπαθητικές ετικέτες. Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα στις 

ετικέτες RFID μπορεί να περιέχει μνήμη μόνο για ανάγνωση (read only memory - 

ROM), επανεγγράψιμη μνήμη (Read – Write), μνήμη μιας εγγραφής και πολλών 

αναγνώσεων (Write Once and Read Many memory - WORM). 

 

                      
Παράδειγμα barcode και RFID ετικέτας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
Η εταιρεία 

 

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο μας δόθηκαν από τον 

Οργανισμο Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και αφορούν προϊόντα τα οποία διαχειρίζονται 

στο κέντρο Logistics του Ομίλου Ο.Τ.Ε το οποίο στεγάζεται στην Πάρνηθα. 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παίζει έναν από τους ηγετικούς ρόλους τόσο στην 

οικονομία όσο και στην κοινωνία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Τόσο με την σταθερή τηλεφωνία όσο και αργότερα (1992) με την εμφάνιση 

της κινητής τηλεφωνίας. 

Η ανάγκη αυτή της επικοινωνίας καθώς και η εκμηδένιση της απόστασης συνοδεύει 

τον άνθρωπο από τη στιγμή της εμφάνισής του στον πλανήτη. Η εξέλιξη των 

τηλεπικοινωνιών υπήρξε ανέκαθεν ραγδαία, ακολουθώντας την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και των υπολογιστών. Συνεχώς παρουσιάζονται νέα και βελτιωμένα 

συστήματα επικοινωνιών και δικτύων για να μεταφέρουν τα μηνύματα παντού, με τη 

μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 

ακολούθησε τις οποιεσδήποτε εξελίξεις ωστε να προσφέρει τις καλύτερες και πιο 

ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες του ξεκινώντας μάλιστα από την ίδρυσή του το 

1949(Ν.Δ. 1049/49). Δημιουργήθηκε από την συγχώνευση της Κρατικής 

Τηλεγραφικής Εταιρείας, της A.E.T.E, της Τηλεφωνικής Εταιρείας Ρόδου και της 

Διεθνούς Τηλεγραφικής Εταιρείας Cable  and  Wireless. 

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 1049/49 ο Ο.Τ.Ε. αποκτούσε το προνόμιο της 

μονοπωλιακής παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με την ίδρυση 

του ΟΤΕ το 1949, ως Δημόσιο και αποκλειστικό φορέα ανάπτυξης των 

τηλεπικοινωνιών σε πλήρη αρμονία με τη διεθνή πρακτική της εποχής,  εγκαταστάθηκε 

σημαντικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής, 

ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ήδη από την πρώτη δεκαετία 

λειτουργίας του (1949-1959). 
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Τον Αύγουστο του 1993 ψηφίστηκε από την Βουλή και δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 

περί ΟΤΕ  (Ν.2167/1993), ο οποίος επρόκειτο να αποτελέσει (το καταστατικό του 

μερικά ιδιωτικοποιημένου ΟΤΕ), σύμφωνα με την σχετική απόφαση της τότε 

κυβέρνησης. Με τον νόμο 2257/23.11.94  « για την Οργάνωση και Λειτουργία του 

ΟΤΕ» και τον ΑΝ. 2190 /20 «περί ανωνύμων εταιρειών»  ρυθμίζονται τα ειδικότερα 

ζητήματα λειτουργίας τουΟΤΕ, όπως μετοχικό κεφάλαιο, αυξήσεις κεφαλαίου, 

ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου. Ο βασικός όμως νόμος που ρυθμίζει 

μέχρι σήμερα τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα είναι ο 2867/2000:   

"Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις". Περιβάλλον 

ανταγωνισμού, καθεστώς αδειοδότησης με γενικές και ειδικές άδειες, την έννοια της 

Καθολικής Υπηρεσίας, Παροχή Ανοικτού Δικτύου και Διασύνδεση, ενώ εγκαθιδρύει 

εθνική ρυθμιστική υπηρεσία, δηλαδή την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

  Σήμερα ο Ο.Τ.Ε. είναι αντιμέτωπος με ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και 

πρέπει να είναι έτοιμος ανα πάσα στιγμή να προσαρμόσει καινοτομίες και αλλαγές σε 

οποιοδήποτε κομμάτι των λειτουργιών του ώστε να παραμείνει ο νούμερο ένα 

τηλεποικινωνιακός πάροχος. 

Η διαχείριση των τηλεπικοινωνιών δεν είναι ένας εύκολος στόχος για οποιαδήποτε 

επιχείρηση. Οι τηλεποικινωνιακοί πάροχοι είναι συνήθως αντιμέτωποι με τη διαχείριση 

μιας μεγάλης  δαπάνης γεμάτη με συχνές αλλαγές σε τηλεπικοινωνιακούς εξοπλισμούς, 

εξαγορές υπηρεσιών, εκποιήσεων, μεταβαλλόμενη τεχνολογία, και απαρχαιωμένες 

σύμβασεις. Για να δημιουργηθεί η απαραίτητη ορατότητα ώστε να πραγματοποιηθεί η 

διαχείρηση αποθεμάτων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, χρειάζεται ακριβής 

απογραφή των χαρακτηριστικών του. Η υπηρεσία διαχείρισης των αποθεμάτων 

τηλεπικοινωνιών είναι μια ολοκληρωμένη καταγραφή στην τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή του οργανισμού μας, και πρέπει να διατηρούν ένα μητρώο όλου του 

εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με την διαχείρηση 

του αποθέματός μας. 

Κατά τη διαδικασία της υλοποίησης του Κέντρου Διανομής ο ΟΤΕ έχει θέσει 

κάποιους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Διαδικτυακός και σε πραγματικό χρόνο 

έλεγχος των αποθεμάτων με χρήση ασύρματων φορητών τερματικών, η βέλτιστη 

αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου, η ταχύτατη αυτόματη απογραφή με χρήση 

ασύρματων φορητών τερματικών, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης των 

παραγγελιών των καταστημάτων του ΟΤΕ μέσω διαδικτύου και ο έλεγχος των 
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παραδόσεων, η ταχύτερη διεκπεραίωση όλων των εργασιών μέσα στην αποθήκη, η 

βέλτιστη αξιοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων, η δυνατότητα 

ικανοποίησης των παραγγελιών σε περίπτωση αύξησης των πωλήσεων, η μείωση του 

συνολικού κόστους και η αύξηση της εξυπηρέτησης πελατών σε συνδιασμό με την  

σωστή εκτέλεση των παραγγελιών και η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. Από τα πιο 

σημαντικά είναι η προσπάθεια ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων επικοινωνίας μεταξύ 

των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΤΕ. 

   Ο ΟΤΕ σήμερα έχει αναπτύξει ένα από τα πιο αξιόπιστα και σύγχρονα κέντρα 

διαχείρισης αποθεμάτων που έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν πάνω από 500 

υποκαταστήματα του. 

Eτσι οι παραγγελίες του ΟΤΕ προς τους προμηθευτές δημιουργούν φακέλους 

αναμονής με τους κωδικούς και τις ποσότητες των ειδών που παραγγέλθηκαν, με 

αποτέλεσμα τον έλεγχο και τη γρήγορη καταχώριση των εισαγωγών στο σύστημα. Με 

αυτόν τον τρόπο ο υπεύθυνος παραλαβής ελέγχει άμεσα εάν η παραλαμβανόμενη 

ποσότητα συμφωνεί με το φάκελο και το παραστατικό εισαγωγής και ακολουθώντας 

την πρόταση παλετοποίησης του συστήματος τυπώνει και επικολλάει ετικέτες barcode 

στις παλέτες. Σε περίπτωση λάθους ενημερώνει το σύστημα το οποίο αυτόματα 

συμπληρώνει τα αντίστοιχα έγγραφα. Οι χειριστές των περονοφόρων σκανάρουν την 

ετικέτα παλέτας με το ασύρματο τερματικό και αυτόματα τους υποδεικνύεται η 

κατάλληλη θέση αποθήκευσης. Με την τοποθέτηση της παλέτας στη θέση και το 

σκανάρισμα της ετικέτας θέσης γίνεται η επιβεβαίωση της κίνησης σε πραγματικό 

χρόνο. Οι παραγγελίες των υποκαταστημάτων σχετικά με τις ανάγκες τους 

λαμβάνονται μέσω Internet και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να εισάγονται αυτόματα. Ο 

υπεύθυνος παραγγελιών ελέγχει μέσω δικτύου το διαθέσιμο απόθεμα και εάν χρειαστεί 

τροποποιεί τις ποσότητες ώστε να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες και αμμέσως μετά 

την εγκυροποίηση των παραγγελιών ξεκινάει η συλλογή τους. Οι παραγγελίες 

συγκεντρώνονται στο χώρο συσκευασίας και αφού σκαναριστούν από ειδικά 

τερματικά μηχανήματα, γεμίζουν με αφρώδες υλικό οι παλέτες αποστολής για την 

ασφαλή μεταφορά τους. Μετά το σφράγισμα των παλετών το σύστημα εκδίδει τα 

απαραίτητα δελτία αποστολής και ενημερώνεται η ERP εφαρμογή. Τέλος αφού 

παραληφθεί η παραγγελία το κατάστημα μέσα σε τρεις μέρες υποχρεούται να 

αποστείλει τα απαραιτητα παραστατικά παραλαβής. 

Ο ΟΤΕ ύστερα από καιρό συνεχούς απώλειας μεριδίου αγοράς στη σταθερή 

τηλεφωνία, τα τελευταία έτη, χάρις και στην οικονομική ευρρωστία του κερδίζει 
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μερίδιο αγοράς. Το μερίδιό του από 41% στις αρχές του 2014, ανήλθε σε περισσότερο 

από 43% στο τέλος του καλοκαιριού του 2016. Σήμερα η εταιρεία αναφέρει ότι κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων έλαβε τη μερίδα του λέοντος στις νέες 

ευρυζωνικές συνδέσεις. Περίπου έξι στις δέκα νέες συνδέσεις ενεργοποιούνται από τις 

υπηρεσίες της COSMΟΤΕ. Σε αυτό βοήθησε η τεχνολογία VDSL που προσφέρει 25% 

έως 100% υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης απ’ ό,τι η πιο διαδεδομένη τεχνολογία του 

ADSL, καθώς και η υπέρογκη επένδυσή της COSMOTE στην υπηρεσία ΟΤΕ TV όπου 

και στο τέλος Ιουνίου 2016, η COSMΟΤΕ διέθετε ένα σημαντικό ποσοστό 

συνδρομητών τηλεόρασης. Είχε μερίδιο αγοράς  48%, έναντι 52% της Nova που είναι 

ο κύριος ανταγωνιστής του 

 

5.4.Πίνακας μεριδίου αγοράς (πηγή εφημερίδα Καθημερινή) 

 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ μετά και από την πρόσφατη ένωση OTE, COSMOTE είναι ο 

μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα τόσο σε υπηρεσίες σταθερής 

όσο και κινητής και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών της 

χώρας μας. Σήμερα προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς επιπλέον 

συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. 
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Με τις επενδύσεις του στην τεχνολογία και την καινοτομία, επεκτείνει δυναμικά τα 

δίκτυα νέας γενιάς αναπτύσσοντας τις υποδομές της χώρας, ενώ με τις ισχυρές του 

οικονομικές επιδόσεις αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Παραμένει ο 

μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, υλοποιώντας 

επενδυτικό πλάνο ύψους €1,3 δισ. για την προσεχή τετραετία, εδραιώνοντας τη θέση 

του στην αγορά. 

Αν θέλαμε να κάνουμε μια SWOT ανάλυση για τον Όμιλο ΟΤΕ τότε θα πέρναμε τα 

εξής. 

 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Αξιόπιστο δίκτυο που μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες 

Ετήσια βελτίωση των αποδόσεων 

Υψηλές αποδόσεις προς μετόχους 

Επίτευξη στόχων στα περισσότερα επίπεδα 

Επιτυχημένη προβολή και επικοινωνιακή πολιτική 

Μεγάλη πελατειακή βάση 

Κοινωνικό πρόσωπο 

Ανάπτυξη καινοτόμιων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών 

Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων 

Δυνατό brandname στην Ελληνική αγορά 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Μεγάλα ποσά επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 

Υψηλός ανταγωνισμός 

Απουσία πυκνότητας δικτύου σε πολλές περιοχές 

Μεγάλο κόστος συντήρησης δικτύου 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Μείωση εξόδων σε προμήθειες 

Νέες αγορές για να εισέλθει 

Συνεχής αύξηση ευρυζωνικής τεχνολογίας στην Ελλάδα 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τελευταίας γενιάς τόσο σε τηλεφωνία όσο και 

ευρυζωνικότητα 

Δυνατότητες συνεργασιών στο χώρο 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Ανταγωνισμός 

Δυσκολία στην εύρεση σημείων για την εγκατάσταση εξοπλισμού 

Ραγδαίες συνεχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις 

Πρόβλημα χωρετικότητας δικτύου 

Θεσμικό πλαίσιο 

Μικρός αριθμός προμηθευτών 

 

   Ο όμιλος ΟΤΕ όντας ο ηγέτης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και αφού του 

αναλογεί το 60% των συνολικών επενδύσεων της αγοράς, έχει θέσει τις βάσεις ώστε 

να παραμείνει η πρώτη και δυνατότερη επιχείρηση στον κλάδο στην Ελλάδα. 
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Επεξαργασία δεδομένων   

Ξεκινήσαμε την επεξεργασία με τα στοιχεία που μας δόθηκαν κάνοντας μία ανάλυση 

ABC με τα βήματα που έχουμε αναφέρει παραπάνω, ώστε να διαπιστώσουμε πως 

μπορούμε να διαχειριστούμε τα αποθέματά ελέγχοντας την σημαντικότητά τους και 

ταυτόχρονα πως μπορούμε να ελέγξουμε πως η αρχή του Pareto ισχύει. Τα 

αποτελέσματα τα οποία πήραμε είναι τα εξής ξεκινώντας από τον πίνακα των 

προιόντων και τις κλάσεις που προέκυψαν. 

 

Προϊόν Ποσοστά ανά αξία Ποσοτά ανά προϊόν Κλάση 

24 32,866% 10,76% A 

15 13,507% 6,90% A 

19 10,605% 6,11% A 

2 7,433% 5,12% A 

7 5,801% 4,52% A 

79 4,196% 3,85% A 

16 3,273% 3,40% A 

12 2,128% 2,74% A 

3 1,825% 2,54% B 

89 1,609% 2,38% B 

23 1,492% 2,29% B 

90 1,303% 2,14% B 

6 1,250% 2,10% B 

78 1,208% 2,06% B 

35 1,028% 1,90% B 

57 0,819% 1,70% B 

21 0,646% 1,51% B 

34 0,618% 1,48% B 

67 0,565% 1,41% B 

22 0,532% 1,37% B 

13 0,496% 1,32% B 
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14 0,487% 1,31% B 

18 0,464% 1,28% B 

17 0,460% 1,27% B 

33 0,443% 1,25% C 

80 0,422% 1,22% C 

30 0,410% 1,20% C 

4 0,386% 1,17% C 

1 0,363% 1,13% C 

29 0,326% 1,07% C 

66 0,260% 0,96% C 

8 0,238% 0,92% C 

81 0,236% 0,91% C 

72 0,179% 0,80% C 

76 0,144% 0,71% C 

63 0,141% 0,71% C 

65 0,134% 0,69% C 

70 0,129% 0,68% C 

9 0,125% 0,66% C 

64 0,114% 0,63% C 

71 0,100% 0,59% C 

20 0,091% 0,57% C 

56 0,085% 0,55% C 

27 0,082% 0,54% C 

85 0,081% 0,54% C 

26 0,076% 0,52% C 

37 0,069% 0,49% C 

58 0,059% 0,46% C 

73 0,046% 0,40% C 

45 0,045% 0,40% C 

59 0,044% 0,39% C 
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62 0,040% 0,38% C 

54 0,036% 0,36% C 

61 0,035% 0,35% C 

97 0,032% 0,33% C 

82 0,031% 0,33% C 

93 0,030% 0,33% C 

25 0,030% 0,33% C 

77 0,029% 0,32% C 

60 0,029% 0,32% C 

75 0,028% 0,31% C 

92 0,025% 0,30% C 

96 0,022% 0,28% C 

91 0,018% 0,25% C 

86 0,017% 0,24% C 

94 0,016% 0,24% C 

98 0,014% 0,22% C 

51 0,013% 0,21% C 

31 0,011% 0,20% C 

95 0,010% 0,19% C 

53 0,008% 0,17% C 

48 0,008% 0,17% C 

40 0,008% 0,17% C 

28 0,008% 0,16% C 

84 0,007% 0,16% C 

74 0,007% 0,16% C 

10 0,006% 0,15% C 

44 0,005% 0,14% C 

52 0,004% 0,12% C 

46 0,004% 0,11% C 

5 0,004% 0,11% C 



88 
 

42 0,003% 0,10% C 

49 0,002% 0,09% C 

32 0,002% 0,09% C 

39 0,002% 0,08% C 

99 0,002% 0,08% C 

55 0,002% 0,08% C 

50 0,002% 0,08% C 

88 0,001% 0,07% C 

100 0,001% 0,07% C 

102 0,001% 0,07% C 

87 0,001% 0,06% C 

38 0,001% 0,06% C 

101 0,001% 0,05% C 

68 0,001% 0,05% C 

69 0,001% 0,05% C 

43 0,001% 0,05% C 

36 0,001% 0,05% C 

41 0,001% 0,05% C 

11 0,001% 0,04% C 

47 0,000% 0,03% C 

83 0,000% 0,02% C 

    

Τα αποτελέσματα που πήραμε επαληθεύουν τον κανόνα του Pareto και ταυτόχρονα 

μας δείχουν τις κατηγορίες των αποθεμάτων μας με την κατηγορία Α να είναι η πιο 

σημαντική για εμάς καθώς από αυτά τα προιόντα θα έχουμε και τα πιο σημαντικά 

κέρδη για την επιχείρηση μας. Ταυτόχρονα θα θέσουμε τις τιμές που έχουμε στην 

διάθεσή μας ώστε να πάρουμε και μια εικόνα από το διάγραμμα που θα προκύψει βάση 

των αποτελεσμάτων που έχουμε στους παραπάνω πίνακες. 
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6.1.Σχεδιάγραμμα προϊόντα ανά κλάση 

 

79.80%

14.80%

5.40% ΠΟΣΟΣΤΑ

Κλάση 
A 79,80% 

Προϊόντα 
8 

Κλάση 
B 14,80% 

Προϊόντα 
16 

Κλάση 
C 5,40% 

Προϊόντα 
78 
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6.2.Σχεδιάγραμμα Pareto 

 

 

6.3.Σχεδιάγραμμα ποσοστά προϊόντων 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως από τα αποτελέσματά μας έχουμε 8 προϊόντα στα 

αποθέματά μας τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για την επιχείρησή μας και θα πρέπει 
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ο υπεύθυνος να τα διαχειρίζεται με μεγάλη προσοχή καθώς και από αυτά αποκομίζουμε 

το πιο μεγάλο κέρδος της επιχείρησης. 

Ας προσπαθήσουμε σε αυτό το σημείο να βρούμε την Οικονομική Ποσότητα 

Παραγγελίας (OΠΠ). Στο επόμενο βήμα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την 

Οικονομική ποσότητα παραγγελίας για τα αποθέματά μας. Ο τύπος που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι ο τύπος που έχουμε δώσει παραπάνω. Κάθε φορά που 

παραγγέλνουμε μια παρτίδα υλικών, το κόστος παραγγελίας ανέρχεται στα 50€. Αυτό 

το κόστος περιλαμβάνει το κόστος εξοπλισμού, τα διοικητικά έξοδα κ.α. Το κόστος για 

την διατήρηση μιας μονάδας είναι περίπου 5 euro τον χρόνο. To lead time είναι 7 μέρες. 

𝛰𝛱𝛱 = √
2𝐶𝑝𝐷

𝐶ℎ
 

Σε αυτό το σημείο με την χρήση προγράμματος βρήκαμε κάποια δεσομένα που θα 

μας βοηθήσουν και σε αυτό το βήμα αλλά και παρακάτω όπως ο Μέσος Όρος και η 

Τυπική απόκλιση των δεδομένων μας, Για χάρη συντομίας πήραμε τρία προϊόντα ένα 

ένα από κάθε κατηγορία της ανάλυσης ABC. 

 

5.2.Πίνακας στατιστικών ζήτησης 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο της ΟΠΠ και αντικαθιστώντας τις 

κατάλληλες μονάδες αφού πλέον έχουμε όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, θα βρούμε την 

ΟΠΠ για κάθε ένα από τα υλικά που έχουμε επιλέξει.      

Περιγραφική ανάλυση 

 Προϊόν10C Προϊόν79A Προϊόνl89B 

N Valid 4 4 4 

Missing 0 0 0 

Μ.Ο. 152,50 4037,50 2500,50 

τυπική απόκλιση 70,680 75,000 391,409 

Διασπορά 156 150 900 

Σύνολο 610 16150 10002 
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Η ΟΠΠ για το Προϊόν10 δηλαδή η ποσότητα προϊόντων την οποία πρέπει να 

παραγγείλει ο υπεύθυνος κάθε φορά που το επίπεδο του αποθέματος φτάνει στο 0 είναι. 

𝛰𝛱𝛱10 = √
2 ∗ 50 ∗ 153

5
= 55,31 

Η ΟΠΠ για το Προϊόν79 δηλαδή η ποσότητα προϊόντων την οποία πρέπει να 

παραγγείλει ο υπεύθυνος κάθε φορά που το επίπεδο του αποθέματος φτάνει στο 0 είναι. 

𝛰𝛱𝛱79 = √
2 ∗ 50 ∗ 4038

5
= 285 

   

Η ΟΠΠ για το Προϊόν89 δηλαδή η ποσότητα προϊόντων την οποία πρέπει να 

παραγγείλει ο υπεύθυνος κάθε φορά που το επίπεδο του αποθέματος φτάνει στο 0 είναι. 

𝛰𝛱𝛱89 = √
2 ∗ 50 ∗ 2500

5
= 224 

Εφόσον πλέον ξέρουμε την ΟΠΠ είναι εφικτό για εμάς να βρούμε πλέον και την 

ΟΚΑ (Ολικό Κόστος Αποθέματος) η οποία μας δίνεται από τον τύπο. 

𝛰𝛫𝛢 = 𝑝 ∗ 𝐷 +
𝑄

2
∗ 𝐶ℎ  +

𝐷

𝑄
𝐶𝑝 

𝛰𝛫𝛢10 = 12,07 ∗ 153 +
55,31

2
∗ 5 +

153

55,31
50 = 2123,2 

𝛰𝛫𝛢79 = 2,69 ∗ 4038 +
285

2
∗ 5 +

4038

285
50 = 12283,1 

𝛰𝛫𝛢89 = 5,8 ∗ 2500 +
224

2
∗ 5 +

2500

224
50 = 15618 

Στο επόμενο βήμα άλλο ένα στοιχείο που θα πρέπει να βρούμε είναι ο αριθμός των 

παραγγελιών που θα γίνουν στη διάρκεια του ενός χρόνου. Αυτό το δεδομένο θα το 

βρούμε με τον τύπο: 

𝑛 =
𝐷

𝛰𝛱𝛱
 

 

𝑛10 =
153

54
= 3 

                          𝑛79 =
4038

285
= 15                        

     𝑛89 =
2500

224
= 12 
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Συνεπώς για να βρούμε το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ δύο 

ανανεώσεων του αποθέματος, δηλαδή το μήκος ενός κύκλου θα είναι: 

𝑇 =
1

𝑛
 

𝑇10 =
1

3
= ά𝜌𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 

1

3
 𝜏𝜊𝜐 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 

𝑇79 = 𝜅ά𝜃𝜀 
1

15
 𝜏𝜊𝜐 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 

𝑇89 = 𝜅ά𝜃𝜀 
1

12
 𝜏𝜊𝜐 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 

Επίσης μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των παραγγελιών όπως αναφέραμε και 

παραπάνω εφ΄όσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γι αυτόν τον λόγο τον τύπο. 

𝑅 = 𝐷 ∗ 𝐿 

   Για να βρούμε το ημερήσιο D ας υποθέσουμε σε αυτό το σημείο πως έχουμε 365 

μέρες ανά έτος οποότε d=D/365, d10=0.4, d79=11. D89=7 

𝑅10 = 0.4 ∗ 7 = 3      

𝑅79 = 11 ∗ 7 = 77 

𝑅89 = 7 ∗ 7 = 49 

   Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφέραμε βέβαια πως η ζήτηση ή και οι χρόνοι δεν 

είναι πάντα σταθεροί και έτσι θα πρέπει να ορίσουμε μία ποσότητα αποθέματος ως 

απόθεμα ασφαλείας, το οποίο θα μας βοηθήσει να μετριάσουμε τον κίνδυνο από τους 

παραπάνω παράγοντες αβεβαιότητας. Θα μας βοηθήσει και σε αυτό το βήμα ο πίνακας 

με τα στατιστικά που έχουμε θέσει παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες σχετικά με την τυπική απόκλιση για κάθε ζήτηση από τα προιόντα που 

έχουμε επιλέξει να παρατηρήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια δε φτάνει μόνο αυτό 

σαν πληροφορία θα πρέπει επίσης να θέσουμε το ποσοστό εξυπηρέτησης που 

επιθυμούμε και να το πλαισιώσουμε στην διαδικασία. 

   Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το μέρος είναι να θέσουμε ένα 

ποσοστό εξυπηρέτησης που επιθυμούμε να έχουμε ώστε να προσδιορίσουμε την τιμή 

που θα λάβει το Ζ. Ας δούμε και πως επειρεάζονται οι τιμές του Ζ όσο αυξάνουμε το 

ποσοστό εξυπηρέτησης μας. 
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Πίνακας τιμές Ζ 

 

Άρα με το  να θέσουμε ένα υψηλό ποσοστό εξυπηρέτησης τόσο θα αυξάνουμε τους 

αριθμούς των αποθεμάτων ασφαλείας όμως πάντα μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε 

όσο το δυνατό μια ξεχωριστή εμπειρία στο πελατολόγιό μας άρα θα μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως το πρόσθετο κόστος που θα έχουμε θα αντισταθμιστεί από την 

ικανοποίηση που θα προσφέρουμε στους πελάτες μας και θα μας βοηθήσει να τους 

κάνουμε πιστούς σε εμάς ως επιχείρηση. 

Στην προσπάθειά μας λοιπόν να διατηρήσουμε μια υψηλή στάθμη εξυπηρέτησης θα 

επιλέξουμε ένα ποσοτό 99,5%. Αυτό συνεπάγεται πως μέσα από τους πίνακες 

τυποποιημένης κανονικής κατανομής η τιμή που θα λάβει το Ζ είναι 2,58. 

Γνωρίζοντας πλέον όλα τα επιθυμητά στοιχεία και χρησιμοποιώντας τον παρακάτω 

τύπο ξεκινάμε να υπολογίζουμε τα αποθέματα ασφαλείας για τα προίόντα που έχουμε 

επιλέξει. 

𝑆𝑆 = 𝑍 ∗ 𝜎𝐷 ∗ √𝐿𝑇 

 

𝑆𝑆10 = 2,58 * 70,68 * √7 = 483 

𝑆𝑆79 = 2,58 ∗ 75 ∗ √7 = 511 

𝑆𝑆89 = 2,58 ∗ 391,4 ∗ √7 = 2672 

    

Παρατηρούμε πως στο Προϊόν98 όπου η τυπική απόκλιση έλαβε μεγάλη τιμή το 

ύψος των αποθεμάτων ασφαλείας έχει εξίσου και αυτό αρκετά μεγάλη τιμή. Άλλο ένα 

1 1.04
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δεδομένο που θα αλλάξει επιλέγοντας να έχουμε αποθέματα ασφαλείας είναι και το 

σημείο παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή το σημείο σημείο παραγγελίας θα γίνει: 

𝑅 = 𝑑 ∗ 𝐿𝑇 + 𝑆𝑆 

𝑅10 = 0,4 ∗ 7 + 483 = 486 

𝑅79 = 11 ∗ 7 + 511 = 588 

𝑅89 = 7 ∗ 7 + 2672 = 2721 

 

Ενώ παρατηρήσαμε παραπάνω πως η τυπική απόκλιση στις τιμές που λαμβάνει η 

ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη για όλα τα προϊόντα αντιθετα θα παρατηρήσουμε πως η 

τυπική απόκλιση για τις τιμές των προϊόντων δεν εμφανίζει μεγάλες τιμές εκτός από 

κάποιες εξαιρέσεις όπως παράδειγμα του Προϊόνl1 που έχουμε προσθέσει στον 

παρακάτω πίνακα χωρίς όμως να έχει μεγάλη τιμή. Οι τιμές που μας δίνει ο 

προμηθευτής μας μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε σταθερές για την πλειοψηφία των 

προϊόντων. 

 

Περιγραφική ανάλυση 

 N 

Διασπορ

ά 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή Μ.Ο. 

τυπική 

απόκλιση 

Προϊόν10 4 ,00 12,07 12,07 12,0700 ,00000 

Προϊόν79 4 ,00 2,69 2,69 2,6900 ,00000 

Προϊόν89 4 ,00 5,80 5,80 5,8000 ,00000 

Προϊόνl1 4 2,00 10,00 12,00 10,8125 ,98689 

Valid N 

(listwise) 
4      

5.3.Πίνακας στατιστικών τιμών 

Συνήθως σε κάθε εταιρεία, υπάρχουν συγκρούσεις στους στόχους των επιμέρους 

τμημάτων της μάρκετινγκ, παραγωγής κ.α.. Ο ρόλος της διαχείρισης αποθεμάτων είναι 

να εξισορρόπησει αυτούς τους αντικρουόμενους στόχους, συντονίζοντας τη ροή των 

υλικών, ώστε η εξυπηρέτηση του πελάτη να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και 

ταυτόχρονα οι πόροι της εταιρείας χρησιμοποιούνται σωστά . 

Η ανάπτυξη της διαχείρισης των αποθεμάτων είναι μια δυναμική δραστηριότητα. 

Έτσι, νέες προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται και οι τεχνικές πρέπει να βελτιώνονται διότι 

νέες προκλήσεις θα συναντάμε κάθε μέρα. Η επιτυχής διαχείριση των αποθεμάτων 
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είναι μια ισορροπία μεταξύ της χρήσης των βασικών τεχνικών οι οποίες είναι εύκολες 

στη χρήση και μας δίνουν λογικά αποτελέσματα, και εξελιγμένων τεχνικών οι οποίες 

μπορούν να δώσουν τον καλύτερο έλεγχο εάν χρησιμοποιούνται σωστά. Οι σύγχρονοι 

διαχειριστές αποθεμάτων έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν καλύτερα και πιο 

αποτελεσματικά τον έλεγχο των αποθεμάτων λόγω των μεγάλων αλμάτων στην 

τεχνολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η διαχείριση αποθεμάτων όπως αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω είναι μια 

διαδικασία η οποία χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση, εμπειρία, γνώση καθώς και είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να μας δώσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα ιδιαίτερα μάλιστα αν έχουμε θέσει υψηλούς στόχους προς εμάς. Στόχους 

όπως αυτοί που συναντάμε σε ομίλους αντίστοιχους με τον όμιλο ΟΤΕ. 

Οι στόχοι που έχει θέσει ο όμιλος όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι ακούει στο όνομα 

24/48 και αντιστοιχεί στα χρονικά περιθώρια στα οποία έχουν τεθεί ώστε να 

διεκπαιρεωθεί μια καινούρια σύνδεση σε έναν νέο πελάτη της εταιρείας ή στο να 

επιλυθεί ένα τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας ή και περισσότεροι 

υφιστάμενοι πελάτες. Στόχος μας λοιπόν είναι ότι ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να 

είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε μέσα σε 24 ώρες να επιλυθεί 

οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή αντίστοιχα 48 ώρες ώστε να ενεργοποιηθεί ένας νέος 

συνδρομητής στο δίκτυό μας. Αρκετές φορές αυτό μπορεί να ακούγεται ουτοπικό όμως 

οι χρόνοι αυτοί επιτυγχάνονται ή γίνεται προσπάθεια βελτίωσης σε περιπτώσεις όπου 

χρειάζεται. 

Διακρίνουμε έτσι την ανάγκη της επιχείρησης εφόσον μιλάμε για τεχνικές 

υπηρεσίες, όπου για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι χρειάζονται πληθώρα υλικών, 

εξαρτημάτων και εργαλείων, την ανάγκη που υπάρχει τόσο για την σωστή διαχείριση 

των προϊόντων που ήδη έχουμε στα χέρια μας όσο και στη σωστή πρόβλεψη για 

προϊόντα που ενδεχομένως θα χρειαστούμε στο μέλλον. 

Τα αποθέματα υπάρχουν μέσα στο σύστημά μιας επιχείρησης τόσο ως φυσικό 

στοιχείο όσο και στα αρχεία μας. Μπορούν να παίξουν διάφορετικούς ρόλους 

αναλόγως την φύση της επιχείρησης ή και τις ανάγκες της. Ένας από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνουμε αποδοτικότεροι ώς επιχείρηση είναι μέσω 

του σχεδιασμού και ελέγχου της ροής των υλικών μέσα, και έξω από την επιχείρηση. 

Ο ρόλος της διαχείρισης υλικών είναι να εξισορρόπεί τους αντικρουόμενους στόχους 

των διαφόρων τμημάτων, συντονίζοντας τη ροή των υλικών, ώστε προσφέρουμε την 

επιθυμητή ικανοποίηση στον  πελάτη μας και ταυτόχρονα οι πόροι της εταιρείας 

χρησιμοποιούνται σωστά. Η διαχείριση των αποθεμάτων έχει ένα σαφή στρατηγικό 
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αντίκτυπο. Επηρεάζει τη σκοπιμότητα ορισμένων λειτουργιών και ταυτόχρονα 

επηρεάζει άμεσα την απόδοση. 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβιτήσει τα οφέλη της διαχείρισης αποθεμάτων αλλά 

ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε υπ΄όψιν μας και το κόστος που μας προσθέτει η 

διατήρηση αποθέματος. Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανά πάσα 

στιγμή είναι να ισορροπήσουμε το κόστος. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις 

αποφάσεις που λαμβάνουμε σαν οργανισμός για τα αποθέματά μας. 

Έτσι οι επιχειρήσεις έχουν καθιερώσει τεχνικές για την πρόβλεψη αναγκών τους σε 

αποθέματα με βάση τη φύση τους, τα χαρακτηριστικά της ζήτησης ή άλλα 

χαρακτηριστικά που έχουν θέσει οι ίδιες ώστε να  διασφαλίσουν ότι έχουνε τα 

αποθέματά τους στο σωστό σημείο, στη σωστή ποσότητα, στη σωστή ποιότητα, τη 

σωστή στιγμή. Μοντέλα όπως η οικονομική ποσότητα παραγγελίας, η χρήση 

αποθεμάτων ασφαλείας μπορούνε να μας προσδιορίσουν με σχετική ακρίβεια ποσά 

αποθεμάτων τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων μας και να μας 

παρέχουν την ασφάλεια που επιθυμούμε.  

Σίγουρα στην εν λόγω προσπάθεια σύμμαχός μας είναι η τεχνολογία καθώς 

προγράμματα μέσω χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως τα συστήματα MRP, ή και 

συστήματα που μας βοηθάνε στην καταμέτρηση, τακτοποίηση, έλεγχο των 

αποθεμάτων όπως το RFID μας δίνουν πλεονέκτημα και ευελιξία τόσο στην αποφυγή 

λαθών τόσο και στην εξοικονόμηση χρόνου. Υπάρχουν ποικίλα λογισμικά και 

συστήματα για να κάνουμε υπολογισμούς για τη διαχείριση αποθεμάτων. Σίγουρα 

πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες και να επιλέξουμε αυτό που μας 

ταιριάζει. 

Ο υπεύθυνος οφείλει να εστιάζει στις απλές βασικές προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία του μέγιστου κέρδους για την επιχείρηση, την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών, την άριστη πρόγνωση, την χαμηλή αξία των αποθεμάτων, το μικρό 

λειτουργικό κόστος. Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι μια συλλογή από τεχνικές που 

έχουν αναπτυχθεί μέσα στο χρόνο. Όσο πιο πολύ τις έχουμε κατανοήσει τόσο πιο 

εύκολα θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια πάντα υπάρχει χώρος για νέες 

ιδέες και νέες προσεγγίσεις που ενδεχομένως να μας ανοίξουν καινούριους ορίζοντες. 
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