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Περίληψη 

Η διαχείριση των αποθεμάτων αποτελεί μια σημαντική ευθύνη για τη διοίκηση ενός 

παραγωγικού συστήματος. Ως αποθέματα, εννοούμε αγαθά που διατηρούνται για κάποια 

χρονική περίοδο σε αδράνεια περιμένοντας να χρησιμοποιηθούν. Τα αποθέματα ως επί το 

πλείστον δημιουργούνται σκόπιμα για να εξομαλύνουν τις χρονικές αποκλίσεις μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης. Με άλλα λόγια, κύριος σκοπός της ύπαρξης αποθεμάτων είναι η 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά με την προσφορά και τη ζήτηση του 

αγαθού για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών. Εκτός όμως από αυτόν, υπάρχουν και άλλοι 

λόγοι που καθιστούν τη διατήρηση αποθεμάτων απαραίτητη ή οικονομικά συμφέρουσα, 

όπως είναι η αντιμετώπιση αυξημένης εποχιακής ζήτησης σε μελλοντικές περιόδους ή κακός 

προγραμματισμός.   

Επομένως, αντικείμενο της διαχείρισης των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση είναι ο 

προσδιορισμός εκείνης της πολιτικής διαχείρισής τους ώστε το κόστος, το οποίο θα 

προκύπτει συνολικά τόσο από το κόστος διαχείρισης των παραγγελιών για την απόκτησή 

τους, όσο και από το κόστος διατήρησης ή έλλειψής τους, να γίνεται ελάχιστο. Ο βασικός, 

λοιπόν, σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων είναι να καθορίζει πότε θα πρέπει 

να παραγγελθούν τα αγαθά, πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η παραγγελία και σε ποια 

χρονική περίοδο θα γίνει.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης 

αποθεμάτων για επιλεγμένα προϊόντα μιας επιχείρησης εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, τα οποία 

προέκυψαν μέσα από την ABC ανάλυση (τρία σε αριθμό). Έχοντας στην διάθεση μας 

στοιχεία ζήτησης των συγκεκριμένων προϊόντων για τα έτη 2016-2017, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος προσαρμογής κατανομής της ζήτησης, για τα τρία αυτά προϊόντα. 

Έπειτα ακολουθεί η εκτίμηση των ζητήσεων για το επόμενο έτος, η παρουσίαση των 

συστημάτων και ο υπολογισμός του συνολικού κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων των 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται έως τώρα. Στο πλαίσιο της διπλωματικής αναπτύχθηκε ένα 

νέο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για κάθε προϊόν, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την 

αλλαγή στη διαχείρισή του.  

Τέλος, η χρησιμοποίηση του συνολικού κόστους ως μέτρο σύγκρισης μεταξύ του 

τρέχοντος και του προτεινόμενου συστήματος για τα τρία προϊόντα, δίνει τη βέλτιστη λύση 
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στο πρόβλημα του σχεδιασμού διαχείρισης αποθεμάτων των επιλεχθέντων κρίσιμων 

προϊόντων.   
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή της εταιρείας 

Η προς μελέτη εταιρεία ασχολείται με την εμπορία ηλεκτρικών συσκευών και 

εδράζεται στο Ελευθέριο-Κορδελιό στην πόλη της Θεσσαλονίκης εδώ και πενήντα χρόνια. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών (περίπου το 70%) της επιχείρησης είναι από τον δήμο 

Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου. Διαθέτει περίπου εκατόν είκοσι διαφορετικά είδη 

προϊόντων, τα οποία φτάνουν στην εταιρεία από προμηθευτές ανά την Ελλάδα, για να μπορεί 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της. Τα διαφορετικά προϊόντα 

χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

  Μεγάλες οικιακές συσκευές (major domestic appliances) 

  Μικροσυσκευές (small domestic appliances) 

  Εικόνα – Ήχος 

  Κλιματισμός 

  Κινητή τηλεφωνία 

  Υπολογιστές 

  Εποχιακά 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούνται από δύο αποθήκες και τον χώρο του 

καταστήματος. Και οι τρεις αυτοί χώροι αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Στις 

δύο αποθήκες αποθηκεύονται τα προϊόντα μεγάλου όγκου, όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια 

κ.α. Ο χώρος του καταστήματος αποτελείται από δύο ορόφους και το υπόγειο, στο οποίο 

αποθηκεύονται τα προϊόντα μικρών διαστάσεων, όπως τηλεοράσεις, σκούπες κ.α. Επίσης, η 

επιχείρηση στελεχώνεται από έξι άτομα τα οποία είναι: 

  Διευθυντής Α 

  Διευθυντής Β 

  Διευθύντρια Γ 

  Οδηγός  
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  Αποθηκάριος Α 

  Αποθηκάριος Β 

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι μοναδική στην περιοχή του Κορδελιού, όχι όμως 

στον δήμο Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου, καθώς στην περιοχή του Ευόσμου υπάρχουν 

τέσσερα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. 

Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαία η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κόστους 

διαχείρισης, ώστε να διατηρηθεί ανταγωνιστική στην αγορά. 

1.2 Περιγραφή του προβλήματος 

Το βασικότερο πρόβλημα της θεωρίας αποθεμάτων είναι ο ακριβής καθορισμός του 

ύψους των παραγγελιών και ο έγκαιρος προγραμματισμός τους. Δηλαδή, η λήψη αποφάσεων 

σχετικά με το σύστημα διαχείρισής τους, το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που θα 

αποθεματοποιηθούν, αλλά και τον καθορισμό του χρόνου παραγγελίας, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών και ταυτόχρονη μείωση των 

δαπανών της επιχείρησης. 

Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων κατέστησε απαραίτητη την 

σωστή διαχείριση των αποθεμάτων. Ένας μεγάλος αριθμός αποθεμάτων, μπορεί να δίνει 

λύσεις σε προβλήματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ικανοποίηση 

της ζήτησης και άρα απώλεια πελατών, ή σε ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης, ωστόσο 

δεσμεύει και ένα μεγάλο ποσό κεφαλαίου. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να επενδυθεί σε 

εναλλακτικές και πιο κερδοφόρες για την επιχείρηση επενδύσεις. Το πρόβλημα, λοιπόν, που 

καλείται να αντιμετωπίσει η κάθε επιχείρηση είναι ο καθορισμός του βέλτιστου συστήματος 

διαχείρισης αποθεμάτων, με στόχο την αποφυγή κατανάλωσης περιττών κεφαλαιακών 

πόρων.       

 Το πρόβλημα που θα επιλυθεί σε αυτήν τη διπλωματική εργασία είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους της εταιρείας με βάση τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρελθοντικά στοιχεία ζήτησης που έχουν καταγραφεί, για τα έτη 

2016 και 2017, παρατηρήθηκε πως η ζήτηση είναι στοχαστική και παρουσιάζει 

διακυμάνσεις. Τα περισσότερα προϊόντα της επιχείρησης δεν παρουσιάζουν εποχικότητα, για 

αυτό το λόγο δεν θα χρειαστεί να χωρίσουμε τον χρόνο σε περίοδο υψηλής και χαμηλής 
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ζήτησης.     

Τα εμπορεύματα καταφθάνουν στην επιχείρηση από προμηθευτές από όλη την 

Ελλάδα. Η παραλαβή των παραγγελιών γίνεται μέσω μεταφορικών εταιρειών και τα 

προϊόντα διατίθενται στο κατάστημα, ανεξαρτήτως μεγέθους, σε δύο με τρεις εργάσιμες 

ημέρες.  

Μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή οι παραγγελίες της επιχείρησης 

πραγματοποιούνται από τον υπεύθυνο των παραγγελιών εμπειρικά και σε ακανόνιστα 

χρονικά διαστήματα.  

1.3 Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής, είναι η ανάπτυξη του βέλτιστου συστήματος 

διαχείρισης αποθεμάτων για επιλεγμένα κρίσιμα προϊόντα της επιχείρησης εμπορίας 

ηλεκτρικών ειδών με στόχο της ελαχιστοποίηση του ετήσιου κόστους. Εκτός από την 

ανάπτυξη του βέλτιστου συστήματος διαχείρισης, καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και στην 

μείωση του δεσμευμένου κεφαλαίου που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην αποθήκη του 

καταστήματος. Προκειμένου να υλοποιηθεί η ανάλυση που ακολουθεί, μελετήθηκαν 

διπλωματικές εργασίες με θέμα την διαχείριση των αποθεμάτων, οι οποίες αναγράφονται 

στην βιβλιογραφία.  
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Κεφάλαιο 2: Επιλογή προϊόντων 

2.1 Εισαγωγή 

Η διαχείριση των αποθεμάτων με τις καταμετρήσεις, την τοποθέτηση παραγγελιών, 

την παραλαβή αποθεμάτων κ.τ.λ. κοστίζει σε χρόνο προσωπικού και σε χρήματα. Η 

αξιοποίηση των παρελθοντικών στοιχείων με τον καλύτερο τρόπο θα πρέπει να αποτελεί 

αέναο στόχο για την επιχείρηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα επικεντρώνεται στα πιο 

σημαντικά αντικείμενα στο απόθεμά της. Για την ανάδειξη των σημαντικότερων προϊόντων, 

προς μελέτη, θα πραγματοποιηθεί ABC ανάλυση (δημιουργήθηκε από τον Vilfredo Pareto 

τον 18
ο
 αιώνα), προκειμένου να διαχωριστεί το απόθεμα σε τρεις κατηγορίες. Η ανάλυση 

αυτή, βασίζεται στο γεγονός ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός προϊόντων αντιπροσωπεύουν 

το μεγαλύτερο μέρος της συνολικά δεσμευμένης σε αποθέματα αξίας.  

2.2 Θεωρία της ABC Ανάλυσης 

Ο σκοπός της ABC (H. Ravinder and R.B. Mirsa, 2014) είναι η ταξινόμηση όλων των 

αγαθών, για τα οποία διατηρούνται αποθέματα σε τρεις ομάδες. Στην ομάδα A, στην ομάδα 

B και στην ομάδα C.  

Η κατηγορία A αντιστοιχεί σε ένα μικρό σχετικά ποσοστό των ειδών αποθέματος 

μεγάλης όμως αξίας, περίπου στο 15-20 % του συνόλου των διάφορων ειδών αποθεμάτων 

που αντιστοιχούν σε περίπου 70-75% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων. Η κατηγορία B 

περιλαμβάνει αντικείμενα μικρότερης αξίας, αντιστοιχούν περίπου στο 20-25% του συνόλου 

των ειδών και στο 20-25% της συνολικής αξίας των ειδών. Η κατηγορία C περιλαμβάνει τα 

υπόλοιπα μικρότερης αξίας αγαθά, περίπου 10-15% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων, 

που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των υλικών που 

αποθεματοποιούνται.  

Στόχος της ταξινόμησης ABC είναι ο καθορισμός του βαθμού ελέγχου και 

παρακολούθησης των αποθεμάτων. Τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας είναι πρωτεύουσας 

σημασίας, για αυτό το λόγο πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Κρίνεται, λοιπόν, 

απαραίτητη η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης για την παρακολούθηση και τη 

διακίνησή τους. Τα αποθέματα της δεύτερης κατηγορίας δεν αποδίδουν κέρδη στον ίδιο 

βαθμό με αυτά της ομάδας Α, για αυτό το λόγο θα πρέπει να μελετηθεί αν το κέρδος που θα 
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επιφέρει η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης υπερισχύει της πολυπλοκότητας. Τέλος, 

για τη διαχείριση των αποθεμάτων της τρίτης κατηγορίας δε χρειάζεται κάποιο σύστημα 

παρακολούθησης, καθώς δεν υπάρχει υψηλό κόστος έλλειψης των αποθεμάτων αυτών. 

Το μειονέκτημα της μεθόδου ABC είναι ότι εξετάζει τα προϊόντα από τη σκοπιά της 

αξίας απόκτησής τους και όχι από το αναμενόμενο κέρδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 

αντικείμενα με μεγάλο περιθώριο κέρδους, να μπουν στην κατηγορία Β και να μην τους 

δίνεται η ανάλογη σημασία. 

2.3 Επιλογή προϊόντων στην υπό μελέτη επιχείρηση 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση τα παρελθοντικά στοιχεία της εταιρείας, 

για τα έτη 2016-2017, πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση η ABC ανάλυση σύμφωνα με την 

συνολική αξία απόκτησης κάθε προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο, προέκυψαν τα διαφορετικά 

προϊόντα που ανήκουν στην ομάδα A, τα οποία αποτελούν περίπου το 70% της συνολικής 

αξίας (η συνολική αξία απόκτησης όλων των εμπορευμάτων για τη διετία αυτή ήταν 

2.507.426,48€) των αποθεμάτων και τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1: Αποτελέσματα της ABC ανάλυσης 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ [€] 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [%] 

1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 363.144,55 14,48 

2 ΨΥΓΕΙΑ 333.366,47 13,29 

3 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΡΟΥΧΩΝ 
296.476,45 11,82 

4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 232.696,07 9,28 

5 ΚΟΥΖΙΝΕΣ 178.804,35 7,13 

6 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ 102.668,27 4,09 

 7 
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

100.016,67 3,98 

8 
ΚΙΝΗΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
55.028,50 2,19 

9 ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 44.589,76 1,77 

10 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΠΙΑΤΩΝ 
40.387,58 1,61 
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Επειδή, ο αριθμός των κρίσιμων προϊόντων που προέκυψε είναι μεγάλος, δεδομένου 

ότι κάθε προϊόν που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελείται από δεκάδες κωδικούς (διαφορετικά 

μοντέλα και μάρκες), αποφασίστηκε μετά και από παρότρυνση του διευθυντή της 

επιχείρησης (ο οποίος είναι και υπεύθυνος των παραγγελιών) η εκλογή εκείνων των 

προϊόντων στα οποία η εταιρεία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα και χρειάζεται ένα 

αποδοτικό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων. Τα προϊόντα, λοιπόν, τα οποία πρέπει να 

μελετηθούν είναι τα ψυγεία, τα πλυντήρια ρούχων και οι τηλεοράσεις (τα πρώτα τρία από 

την κατηγορία A). 

Έχοντας λάβει υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών 

παρατηρήσαμε ότι τα πλυντήρια ρούχων και τα ψυγεία, εκτός του ότι επιφέρουν τον 

μεγαλύτερο τζίρο, αποτελούν επίσης, τα δύο είδη προϊόντων με τη μεγαλύτερη κερδοφορία 

για την επιχείρηση, για αυτό το λόγο η μελέτη τους κρίνεται απαραίτητη. Επίσης, πρόκειται 

για δύο πολύ χρήσιμα, απαραίτητα και διαρκή καταναλωτικά αγαθά για τον εξοπλισμό ενός 

σπιτιού. 

Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ο διευθυντής της επιχείρησης όρισε αυτές τις 

συσκευές για μελέτη είναι ο μεγάλος όγκος που καταλαμβάνουν στην αποθήκη, με 

αποτέλεσμα η συσσώρευση εμπορεύματος να καθιστά δύσκολη τη σωστή λειτουργία της 

αποθήκης για τους αποθηκάριους. 

Το τρίτο προϊόν το οποίο καλούμαστε να μελετήσουμε είναι οι τηλεοράσεις. Ο λόγος 

για τον οποίο θα αναλύσουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο μόνο τυχαίος δεν είναι,  καθώς 

πρόκειται για προϊόν υψηλής τεχνολογίας. Οι εταιρείες ανανεώνουν κάθε χρόνο την γκάμα 

των τηλεοράσεών τους, πραγματοποιώντας ένα πολύ ελκυστικό προϊόν για τον καταναλωτή 

με την προσθήκη όλο και περισσότερων δυνατοτήτων (υψηλή ανάλυση, smart tv κ.α.). Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν την αξία τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναγκάζοντας 

την εταιρεία, σε περίπτωση που έχει αποθέματα μοντέλων προηγούμενων ετών, στην 

πώληση τους σε τιμές χαμηλότερες από την τιμή αγοράς τους. 
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Κεφάλαιο 3: Στατιστική ανάλυση παρελθοντικών 

στοιχείων ζήτησης 

3.1 Παρελθοντικά στοιχεία ζήτησης 

Στην τρέχουσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα παρελθοντικά στοιχεία, δηλαδή οι 

ζητήσεις των τριών προϊόντων προς ανάλυση, όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τις 

πληροφορίες που δόθηκαν από την εταιρεία και έπειτα από την καταμέτρησή τους για τις 

χρονιές 2016-2017. 

Καθώς ο αριθμός των διαφορετικών κωδικών, για κάθε προϊόν που θα μελετηθεί, 

είναι πολύ μεγάλος, αποφασίστηκε η ομαδοποίηση τους σε κατηγορίες. Επίσης, επειδή 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές μάρκες για τα παραπάνω προϊόντα, κρίθηκε πιο αποδοτικό η 

ομαδοποίηση να γίνει με βάση άλλα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών και όχι βάσει της 

μάρκας. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου 

πληροφορίας για τη λύση του προβλήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες που 

δημιουργήθηκαν για κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά.  

Οι κατηγορίες των ψυγείων είναι: 

  Ψυγεία, τα οποία έχουν στο πάνω μέρος την κατάψυξη και στο κάτω τη συντήρηση  

  Ψυγειοκαταψύκτες, τα οποία έχουν στο κάτω μέρος την κατάψυξη και στο πάνω τη 

συντήρηση  

  Ντουλάπες 

  Μονόπορτα 

Τα πλυντήρια ρούχων με τη σειρά τους ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με τα κιλά ρούχων 

που μπορούν να πλύνουν στις εξής κατηγορίες: 

  5-6 κιλά  

  7 κιλά 

  8 κιλά 

  9-10-12 κιλά  
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Τέλος, οι τηλεοράσεις χωρίστηκαν με βάση τις ίντσες, στις παρακάτω ομάδες: 

  20-29 ιντσών 

  32 ιντσών 

  39-43 ιντσών 

  49 + ιντσών 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες κατηγορίες, λόγω της υψηλής τεχνολογίας 

που χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις (π.χ. design, smart tv, ανάλυση οθόνης κ.α.), υπάρχει 

μεγάλο εύρος τιμών. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε η περεταίρω ομαδοποίηση τους, με 

βάση την τιμή απόκτησης. 

Μεγαλύτερη έμφαση, ύστερα και από προτροπή του υπεύθυνου των παραγγελιών, 

δόθηκε στις κατηγορίες 39-43 ιντσών και 49 ιντσών και άνω, καθώς σε αυτές τις δύο 

κατηγορίες παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην τιμή απόκτησης. 

Η κατηγορία 39’’-43’’ χωρίστηκε με βάση τις διαφορετικές τιμές αγοράς ανά τεμάχιο 

σε φθηνές (<350€) και ακριβές (>350€). Ενώ, οι τηλεοράσεις 49’’ και άνω χωρίστηκαν σε 

φθηνές (<600€), μεσαίες (>600€ & <1000€) και ακριβές (>1000€). Με βάση αυτό το 

διαχωρισμό θα πρέπει να υπολογιστούν τα στατιστικά στοιχεία – μέση τιμή και τυπική 

απόκλιση – που είναι απαραίτητα για την ανάλυση των προϊόντων.  

Επίσης, λόγω της φύσης των προϊόντων, η μονάδα μέτρησης της ζήτησης είναι το ένα 

τεμάχιο. Παρακάτω θα παρουσιαστούν σε μορφή πινάκων οι ζητήσεις για το κάθε προϊόν 

ξεχωριστά. 
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Πίνακας 3.1: Ετήσια ζήτηση - Ψυγεία 

ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ΔΕΚ 

ΨΥΓΕΙΑ 
2016 9 9 11 11 14 13 15 15 20 12 5 6 

2017 11 5 6 10 12 17 19 16 19 17 11 5 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 
2016 11 13 16 14 13 25 23 29 16 19 19 19 

2017 12 13 23 13 17 39 25 31 24 26 22 24 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 
2016 1 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 

2017 1 1 0 0 1 1 2 2 0 3 0 0 

ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ 
2016 0 1 2 4 2 5 3 4 1 3 0 6 

2017 3 1 5 3 5 4 3 3 3 2 3 5 

 

Πίνακας 3.2: Ετήσια ζήτηση - Πλυντήρια ρούχων 

ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ΔΕΚ 

5-6 ΚΙΛΑ 
2016 9 9 6 6 11 16 8 6 11 9 12 5 

2017 13 11 6 12 3 9 9 12 18 9 5 7 

7 ΚΙΛΑ 
2016 24 27 14 15 26 14 13 22 18 15 13 18 

2017 8 14 18 15 19 14 20 10 21 26 28 13 

8 ΚΙΛΑ 
2016 13 10 8 14 18 18 17 20 16 15 16 22 

2017 15 15 8 14 19 17 20 19 14 17 19 16 

9-10-12 ΚΙΛΑ 
2016 2 2 1 3 4 4 2 3 6 5 3 3 

2017 8 3 5 6 6 3 6 5 5 4 10 5 

 

Πίνακας 3.3: Ετήσια ζήτηση - Τηλεοράσεις 

ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΣ  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ΔΕΚ 

20''-29'' 
2016 12 12 7 12 20 12 7 10 12 17 11 12 

2017 7 5 4 7 9 13 14 5 11 11 19 20 

32'' 
2016 13 8 20 22 28 16 8 17 23 20 15 24 

2017 10 8 10 15 14 23 16 14 21 23 32 25 

39''-43''(φθηνές) 
2016 16 6 8 8 12 6 9 9 12 10 10 14 

2017 10 8 14 9 6 14 16 12 15 24 15 22 

39''-43''(ακριβές) 
2016 3 1 7 11 8 3 5 4 1 5 7 7 

2017 13 4 5 2 2 3 2 4 4 9 3 9 

49''+(φθηνές) 
2016 5 6 8 5 7 7 1 3 7 6 4 1 

2017 4 4 3 5 3 7 4 8 0 12 11 11 

49''+(μεσαίες) 
2016 5 5 3 0 1 0 1 0 2 2 1 1 

2017 1 2 6 2 2 3 4 1 2 2 3 4 

49''+(ακριβές) 
2016 0 1 1 0 3 1 1 0 3 1 0 0 

2017 1 2 1 2 2 0 1 0 1 1 2 2 
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3.2 Έλεγχος κατανομής 

3.2.1 Γενικά 

Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης, δηλαδή των απαιτήσεων της αγοράς, αποτελεί 

τη βάση για όλες τις στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Για 

να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη αυτή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τη μέση τιμή και την τυπική 

απόκλιση των στοιχείων της ζήτησης, καθώς επίσης και τη στατιστική κατανομή που 

ακολουθούν τα ιστορικά δεδομένα της εταιρείας για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (Δ. Ψωϊνός, 

1999). 

Αφού επιλεγεί η θεωρητική κατανομή που θεωρείται ότι μπορεί να προσαρμόζεται 

στα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν, θα γίνει η εκτίμηση των παραμέτρων της, δηλαδή η 

εκτίμηση της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης και του ελάχιστου επιπέδου 

σημαντικότητας, στο οποίο απορρίπτεται η υπόθεση προσαρμογής των δεδομένων στην 

ελεγχόμενη κατανομή (P-value). 

Εφόσον εκτιμηθούν οι παράμετροι της θεωρητικής κατανομής, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι έλεγχοι που αναπτύσσονται παρακάτω, προκειμένου να ελεγχθεί η καλή 

προσαρμογή των δεδομένων της θεωρητικής κατανομής. Η διαδικασία ελέγχου υποθέσεως, 

αναφορικά με το είδος της κατανομής του πληθυσμού, από το οποίο προέρχεται το δείγμα, 

ονομάζεται έλεγχος καλής προσαρμογής. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι δύο πιο 

σημαντικοί έλεγχοι καλής προσαρμογής, οι οποίοι είναι: 

  Το Χ
2
 τεστ καλής προσαρμογής 

  Το Kolmogorov-Smirnov τεστ 

3.2.2 Έλεγχος Χ
2
 

Ο έλεγχος Χ
2 βασίζεται στην κατανομή Χ

2
 (Karl Pearson, 1903). Ο έλεγχος 

χρησιμοποιήθηκε ώστε να γίνει έλεγχος της ζήτησης των προϊόντων της επιχείρησης, αν 

ακολουθεί την κατανομή Poisson. Ο έλεγχος λοιπόν, χωρίζει τις παρατηρηθείσες τιμές ενός 

δείγματος σε κλάσεις και συγκρίνει τη συχνότητα των τιμών του δείγματος κατά κλάση με τη 

συχνότητα που αναμένουμε για κάθε κλάση με βάση τη θεωρητική κατανομή που 

υποθέτουμε ότι ακολουθεί ο πληθυσμός. 

Υποθέτουμε ότι οι τιμές x1, x2, …, xn είναι οι n τιμές ενός δείγματος του οποίου ο 
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πληθυσμός δεν είναι γνωστό από ποια κατανομή προέρχεται. Σχηματίζεται λοιπόν, η 

κατανομή συχνότητας των τιμών αυτών, που έστω ότι έχει k κλάσεις με αντίστοιχες 

συχνότητες fi, για i=1, 2, …, k. Στη συνέχεια διατυπώνουμε την υπόθεση ότι ο πληθυσμός 

του δείγματος ακολουθεί μια ορισμένη κατανομή με συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας 

φ(x). Στη συνέχεια, υπολογίζεται η πιθανότητα pi να παρουσιαστεί μια τιμή στην κλάση i της 

κατανομής του πληθυσμού και υπολογίζονται οι θεωρητικές τιμές της συχνότητας κάθε 

κλάσης mi. Η συνάρτηση που χρησιμοποιεί ο έλεγχος είναι: 

    
       

 

  

 

   

 

Για να ισχύει η αρχική μας υπόθεση, ότι δηλαδή το δείγμα προέρχεται όντως από την 

προς έλεγχο κατανομή, θα πρέπει οι διαφορές της παρατηρηθείσας συχνότητας και της 

θεωρητικής συχνότητας σε κάθε κλάση fi-mi να είναι μικρές και να μην είναι στατιστικά 

σημαντικές σε ορισμένο επίπεδο σημαντικότητας. 

Η μεταβλητή X
2 ακολουθεί την κατανομή Χ

2 με k-1-λ βαθμούς ελευθερίας, όπου λ 

είναι ο αριθμός των παραμέτρων της υποθετικής κατανομής (π.χ. για την κανονική κατανομή 

είναι δύο παράμετροι, η μέση τιμή μ και η τυπική απόκλιση σ). Η μεταβλητή Χ
2 ακολουθεί 

την κατανομή Χ
2
 όταν npi≥5 για κάθε i (όπου n είναι το μέγεθος του δείγματος). 

Αν X
2
=0, η παρατηρηθείσα και η προσδοκητή συχνότητα συμφωνούν απόλυτα. Αν 

X
2
>0, τότε δε συμφωνούν και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ασυμφωνία. Όταν δε συμφωνούν πρέπει να συγκριθεί η υπολογισθείσα τιμή με την 

θεωρητική αθροιστική πιθανότητα της κατανομής Χ
2
, για κατάλληλους βαθμούς ελευθερίας 

και ορισμένο επίπεδο σημαντικότητας. Αν υπάρχει σημαντική διαφορά δεν ισχύει η αρχική 

υπόθεση, ότι δηλαδή ο πληθυσμός ακολουθεί την υπό έλεγχο κατανομή. Για κάθε Χ
2
 που 

υπολογίζεται, η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο σημαντικότητας (και για κατάλληλους 

βαθμούς ελευθερίας). Το επίπεδο σημαντικότητας αυτό είναι η τιμή P-value. Αν η τιμή αυτή 

P-value είναι μεγαλύτερη του επιπέδου σημαντικότητας που τέθηκε ως όριο, τότε ισχύει η 

αρχική υπόθεση. 

Ο έλεγχος Χ
2 είναι αποτελεσματικός όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο και 

δεν υπάρχουν κλάσεις με συχνότητα μικρότερη από 5 (Δ. Ψωϊνός, 1999). 
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3.2.3 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 

Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για τον 

έλεγχο προσαρμογής των προϊόντων και σε κανονική κατανομή, αλλά και σε κατανομή 

Poisson. Ο συγκεκριμένος έλεγχος χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε μέγεθος δείγματος και 

ειδικά για ελέγχους με μικρό δείγμα, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα. 

Έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε αν η μεταβλητή Χ ακολουθεί μια ορισμένη 

κατανομή, για την οποία διαθέτουμε ένα δείγμα. Ο έλεγχος ξεκινά ταξινομώντας τις τιμές 

του δείγματος κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια σχηματίζουμε την αθροιστική πιθανότητα 

του δείγματος για κάθε τιμή xi και έστω ότι αυτή είναι Φ*(x). Αν Φ(x) είναι η αθροιστική 

πιθανότητα μέχρι την τιμή x της προς εξέταση κατανομής, για κάθε τιμή xi του δείγματος 

υπολογίζεται η θεωρητική αθροιστική πιθανότητα. Η μέγιστη απόλυτη διαφορά ανάμεσα στη 

θεωρητική και την παρατηρηθείσα τιμή Dn(x), δηλαδή, 

Dn(x) = max|Φ*(x)-Φ(x)| 

είναι μια τυχαία μεταβλητή. Αν το Dn(x)≥Dx, τότε απορρίπτεται η αρχική υπόθεση και οι 

τιμές του δείγματος είναι απίθανο να προέρχονται από την κατανομή που υποθέσαμε. Το Dx 

έχει ορισθεί (υπάρχει σε πίνακες) και η τιμή του εξαρτάται από το επίπεδο σημαντικότητας 

και το μέγεθος του δείγματος (Δ. Ψωϊνός, 1999). 

Ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov είναι πάρα πολύ ακριβής για οποιοδήποτε μέγεθος 

δείγματος, αλλά έχει το μειονέκτημα σε σχέση με τον έλεγχο X
2
 ότι χρειάζεται οι τιμές του 

δείγματος να ταξινομηθούν κατά αύξουσα τάξη. 

3.3 Αποτελέσματα αναλύσεων 

Για τον έλεγχο της προσαρμογής κατανομής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο για 

στατιστικές εφαρμογές Minitab. Για κάθε προϊόν και για κάθε περίοδο (αν υπάρχει 

εποχικότητα) έγινε έλεγχος προσαρμογής σε κατανομή Poisson και σε κανονική κατανομή. Το 

επίπεδο σημαντικότητας το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν 5% για κάθε ανάλυση. 

Τα αποτελέσματα από το λογισμικό πακέτο ήταν η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και 

το ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας, στο οποίο απορρίπτεται η υπόθεση προσαρμογής των 

δεδομένων στην ελεγχόμενη κατανομή (P-value). Οι μαθηματικοί τύποι τους οποίους 

χρησιμοποιεί το στατιστικό πακέτο για τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της τυπικής 
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απόκλισης είναι αντίστοιχα οι: 

   
 

 
   

 

   

 

 

   
 

     
         
 

   

 

 

όπου xi είναι οι τιμές της μηνιαίας ζήτησης και n το πλήθος των μηνών που συνεκτιμούνται.  

Ύστερα από στατιστική ανάλυση και με την βοήθεια γραφημάτων της ζήτησης, κάθε 

προϊόντος ξεχωριστά, παρατηρήθηκε πως δε φαίνεται κάποια αυξητική τάση της ζήτησης σε 

συγκεκριμένη περίοδο. Συνεπώς θεωρούμε πως όλα τα παραπάνω είναι στο πλαίσιο της 

τυχαιότητας και ότι τελικά κανένα από τα προϊόντα που μελετάμε δε φαίνεται να έχει 

εποχικότητα στη ζήτησή του. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους προσαρμογής 

που πραγματοποιήθηκαν, για όλα τα προϊόντα. 

Πίνακας 3.4: Στατιστικά χαρακτηριστικά ζήτησης ψυγείων 

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ P-value ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΨΥΓΕΙΑ 12 4,67 0,47 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 20,25 6,98 0,19 KANONIKH 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 0,79 - 0,49 POISSON 

ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ 2,95 - 0,43 POISSON 

 
Πίνακας 3.5: Στατιστικά χαρακτηριστικά ζήτησης πλυντηρίων ρούχων 

 

 

 

  

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ P-value ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

5-6 ΚΙΛΑ 9,25 3,56 0,28 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

7 ΚΙΛΑ 17,7 5,52 0,09 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

8 ΚΙΛΑ 15,83 - 0,39 POISSON 

9-10-12 ΚΙΛΑ 4,33 - 0,65 POISSON 
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Πίνακας 3.5: Στατιστικά χαρακτηριστικά ζήτησης τηλεοράσεων 

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ P-value ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

20''-29'' 11,3 4,52 0,08 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

32'' 17,8 6,59 0,53 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

39''-43''(φθηνές) 11,9 4,67 0,085 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

39''-43''(ακριβές) 5,1 - 0,26 POISSON 

49''+(φθηνές) 5,5 3,13 3,12 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

49''+(μεσαίες) 2,3 - 0,84 POISSON 

49''+(ακριβές) 1,1 - 0,83 POISSON 
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Κεφάλαιο 4: Ανάλυση R,S  

4.1 Εισαγωγή 

Ως απόθεμα θεωρείται η ποσότητα οποιουδήποτε αγαθού, υλικού ή όχι, εισάγεται στο 

σύστημα και υπερβαίνει την ποσότητα του αγαθού που εξάγεται από το σύστημα. Η ορθή 

διαχείριση αποθεμάτων συμβάλλει σημαντικά στη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, 

καθώς βοηθάει στην επίτευξη υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης, μείωση δαπανών και 

περιορισμό διαφόρων άλλων κινδύνων για την επιχείρηση, όπως τον κίνδυνο πιθανής 

έλλειψης που συνεπάγεται απώλεια κερδών και αξιοπιστίας. Επομένως, αποτελεί για τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων έναν τομέα με πολλές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τον πιο συμφέροντα, για την επιχείρηση, τρόπο. 

Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι μια τεχνική με επιστημονικές βάσεις, η οποία 

κάνει χρήση μαθηματικών μοντέλων καθώς και πληροφοριακών συστημάτων, με απώτερο 

σκοπό να εξασφαλίσουν περισσότερες δυνατότητες και ευελιξία στην κάθε επιχείρηση και 

συνεπώς ανάπτυξη και κερδοφορία. 

Επομένως, για μια επιχείρηση τίθεται το πρόβλημα της εύρεσης, ανάλυσης και 

εφαρμογής του καταλληλότερου συστήματος διαχείρισης, το οποίο θα ελαχιστοποιεί το 

συνολικό κόστος διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας. 

Ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης και κατ’ 

επέκταση η μικρότερη δυνατή πιθανότητα έλλειψης. 

4.2 Σκοπός διατήρησης αποθεμάτων 

Ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης, η διαχείριση 

των αποθεμάτων αποτελεί κοινή πρακτική, καθώς η προμήθεια, η φύλαξη, η συντήρηση και 

η ασφάλισή τους κοστίζουν. Επιπλέον, η ύπαρξη αποθεμάτων εξασφαλίζει την ετοιμότητα 

μιας επιχείρησης, εξαλείφοντας τις όποιες πιθανότητες μη εκπλήρωσης ή καθυστερημένης 

παράδοσης μιας παραγγελίας. 

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι ευκολότερο για τους πελάτες να 

αναζητούν προϊόντα στα καταστήματα στα οποία υπάρχει διαθεσιμότητα.  Η αυξημένη 

ευκολία με την οποία μπορεί να γίνει η αναζήτηση ασκεί πίεση στις επιχειρήσεις, ώστε να 

βελτιώσουν την διαθεσιμότητα του εκάστοτε προϊόντος. Ταυτόχρονα, η ποικιλία των 
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προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά με την αύξηση της παραμετροποίησης. Ως αποτέλεσμα 

αυτού, οι αγορές έχουν γίνει όλο και περισσότερο ετερογενείς και η ζήτηση για μεμονωμένα 

προϊόντα είναι ασταθής και δύσκολο να προβλεφθεί. Τόσο η αυξανόμενη ποικιλία όσο και η 

μεγαλύτερη πίεση για διαθεσιμότητα ωθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν το επίπεδο του 

αποθέματος ασφαλείας που κατέχουν. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως η αύξηση του επιπέδου 

του αποθέματος αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων. Επομένως, το κλειδί για την επιτυχία 

οποιασδήποτε εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να βρεθούν τρόποι για τη μείωση του επιπέδου 

του αποθέματος ασφαλείας, χωρίς να πλήττεται το επίπεδο της διαθεσιμότητας του 

προϊόντος.  

Τέλος, ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς της διαχείρισης αποθεμάτων είναι να 

ελέγχει τις ποσότητες των αποθεμάτων, έτσι ώστε οι συνολικές, σχετιζόμενες με την αγορά ή 

την παραγωγή, δαπάνες να κρατούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

4.3 Στοιχεία κόστους αποθεμάτων  

Το κριτήριο βελτιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων αποθήκευσης είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Κάθε επιχείρηση οφείλει κατά το στάδιο εκτίμησης του ύψους 

των αποθεμάτων της να συνυπολογίζει τα (επιμέρους/αντίστοιχα), με τα αποθέματά της, 

συσχετιζόμενα κόστη. Τα στοιχεία κόστους που λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση των 

αποθεμάτων είναι τα ακόλουθα (Γ. Νενές, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2016): 

  Κόστος απόκτησης αποθέματος 

  Κόστος παραγγελίας  

  Κόστος διατήρησης αποθέματος 

  Κόστος έλλειψης   

4.3.1 Κόστος απόκτησης αποθέματος 

Το μοναδιαίο κόστος απόκτησης ενός προϊόντος συμβολίζεται με v ( €/ τεμάχιο), και 

αποτελεί το ποσό εκείνο που δαπανάτε για να αγοραστεί ή να παραχθεί ένα προϊόν. Για 

αγοραζόμενα είδη, είναι το ποσό που πληρώνει ο έμπορος στον προμηθευτή για να 

καταστεί το προϊόν έτοιμο για πώληση. 

4.3.2 Κόστος παραγγελίας                
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Η παράμετρος Α συμβολίζει το σταθερό κόστος που σχετίζεται με μια παραγγελία 

(ανεξάρτητο του μεγέθους της). Όπως αναφέραμε και πριν, οι διάφορες μεταβολές στο 

κόστος παραγγελίας προσαρμόζονται στην τιμή απόκτησης του προϊόντος, ενώ το σταθερό 

κόστος είναι το Α, εξού και σταθερό κόστος παραγγελίας. 

Στην υπό μελέτη εταιρεία, το σταθερό κόστος παραγγελίας είναι εύκολο να 

υπολογιστεί.  Όπως μας ενημέρωσε και ο διευθυντής της επιχείρησης, επειδή πρόκειται για 

προϊόντα μεγάλης αξίας, όλοι οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές αποστέλλουν τις παραγγελίες 

εντελώς δωρεάν. Επομένως, το σταθερό κόστος παραγγελίας θα είναι μηδενικό, Α=0. 

Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το σταθερό κόστος είναι ενσωματωμένο μέσα στην 

τιμή αγοράς του προϊόντος και επομένως το κόστος παραγγελίας θα υπολογιστεί με βάση τις 

ώρες που ασχολείται το προσωπικό της επιχείρησης, για την διεκπεραίωση μιας παραγγελίας. 

4.3.2.1 Κόστος παραγγελίας τηλεοράσεων     

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του κόστους παραγγελίας με 

βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, ο οποίος δείχνει το πόσο στοιχίζει ο κάθε 

υπάλληλος στην εταιρεία με χρησιμοποίηση στοιχείων από το λογιστήριο (Russell and 

Taylor, 2006). 

Πίνακας 4.1: Κόστος υπαλλήλων στην επιχείρηση 

Υπάλληλοι 
Κόστος υπαλλήλου στην επιχείρηση        

[€] 
Ώρες ενασχόλησης με τον έλεγχο 

των αποθεμάτων ανά μήνα 

1ος 1.200 2 

2ος 1.100 2 

3ος 1.300 3 

 

Ξανά, χρησιμοποιώντας στοιχεία της υπό μελέτης εταιρείας βλέπουμε στον παρακάτω 

πίνακα τις μέρες ενασχόλησης του κάθε εργαζόμενου ανά μήνα, καθώς και τις ώρες 

ενασχόλησης ανά ημέρα. 
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Πίνακας 4.2: Στοιχεία υπαλλήλων 

Υπάλληλοι Μέρες ενασχόλησης το μήνα Ώρες ενασχόλησης την ημέρα 

1ος 18 8 

2ος 22 8 

3ος 25 8 

 

Το κόστος παραγγελίας λοιπόν, προκύπτει βάσει του παρακάτω υπολογισμού. 

Έστω ότι μιλάμε για τον 1
ο
 υπάλληλο. Για τις 18 μέρες που δουλεύει το μήνα 

στοιχίζει στην επιχείρηση 1.200. Επομένως, αναλογικά με τις ώρες που ασχολείται για τον 

έλεγχο της αποθήκης ανά ημέρα (1/9 ώρες) ο μηνιαίος επιμερισμένος μισθός του θα ισούται 

με το κόστος του στην εταιρεία πολλαπλασιασμένο με τις ώρες αυτές: 

        
 

 
   

 

 
         

Αντίστοιχα ακολουθώντας την ίδια λογική και για τους υπόλοιπους προκύπτει ότι: 

Επιμερισμένος μισθός 2
ου

 υπαλλήλου →  

        
 

  
   

 

 
        

Επιμερισμένος μισθός 3
ου

 υπαλλήλου →  

        
 

  
   

 

 
        

Με το άθροισμα των παραπάνω επιμερισμένων στοιχείων κόστους θα προκύψει, το 

κόστος παραγγελίας για τις τηλεοράσεις, το οποίο ισούται με: 

                        

4.3.2.2 Κόστος παραγγελίας ψυγείων και πλυντηρίων 

Το κόστος παραγγελίας που θα προκύψει για τα ψυγεία και τα πλυντήρια θα είναι το 

ίδιο, καθώς οι ώρες ενασχόλησης των υπαλλήλων για τον έλεγχο των αποθεμάτων, των δυο 

αυτών προϊόντων, είναι ίδιες. Χρησιμοποιώντας την ίδια λογική με αυτή που παρουσιάστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω, θα 

υπολογιστεί το κόστος παραγγελίας ψυγείων και πλυντηρίων. 
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Πίνακας 4.3: Κόστος υπαλλήλων στην επιχείρηση 

Υπάλληλοι 
Κόστος υπαλλήλου στην επιχείρηση        

[€] 
Ώρες ενασχόλησης με τον έλεγχο 

των αποθεμάτων ανά μήνα 

1ος 1.200 - 

2ος 1.100 8 

3ος 1.300 12 

 

Επιμερισμένος μισθός 1
ου

 υπαλλήλου →  

            
 

 
     

Επιμερισμένος μισθός 2
ου

 υπαλλήλου →  

        
 

  
   

 

 
      

Επιμερισμένος μισθός 3
ου

 υπαλλήλου →  

        
  

  
   

 

 
      

Με το άθροισμα των παραπάνω επιμερισμένων στοιχείων κόστους θα προκύψει, το 

κόστος παραγγελίας για τα πλυντήρια ρούχων και τα ψυγεία, το οποίο ισούται με: 

            

4.3.3 Κόστος διατήρησης 

Εκφράζεται σε ποσοστό (συμβολίζεται με r) και αποτελεί το κόστος που 

καταβάλλεται για την διατήρηση μιας ποσότητας ενός προϊόντος ως απόθεμα στην πορεία 

του χρόνου. Το κόστος διατήρησης περιλαμβάνει το κόστος αποθηκευτικού χώρου, το 

κόστος δεσμευμένου κεφαλαίου, το κόστος ασφάλισης αποθέματος, το κόστος απαξίωσης 

αποθέματος και το κόστος του χειρισμού του κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του. 

Γενικά η τιμή του κόστους διατήρησης αντιστοιχεί στο ευκαιριακό κόστος μιας 

εναλλακτικής επένδυσης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απολαμβάνουν μεγαλύτερες 

αποδόσεις από τις επενδύσεις τους συγκριτικά με τις αποδόσεις που δίνουν οι τράπεζες για 

μια κατάθεση. Έτσι, ο καθορισμός του κόστους διατήρησης στους λογιστικούς υπολογισμούς 

της επιχείρησης μπορεί να διαφοροποιείται από χρονιά σε χρονιά. Γενικά μια τιμή που 

κυμαίνεται από 10% έως 30% θεωρείται ως μια καλή προσέγγιση (Σ. Δημητριάδης και Α. 
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Μιχιώτης, 2007). 

Στην περίπτωση που εξετάζουμε, μετά από μελέτη των στοιχείων της εταιρείας 

αποφασίστηκε το κόστος διατήρησης να είναι κοινό για τα ψυγεία και τα πλυντήρια. Μια 

τιμή από 1% έως το ποσοστό κερδοφορίας που έχει η εταιρεία, δηλαδή 20%, θεωρείται ως 

μια καλή προσέγγιση. Θεωρούμε λοιπόν, για την συνέχιση των υπολογισμών ότι r=10% ανά 

έτος ή 0,833% ανά μήνα.  

Στις τηλεοράσεις το κόστος διατήρησης διαφέρει, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν 

υψηλής τεχνολογίας, το οποίο χάνει μεγάλο μέρος της αξίας του στην διάρκεια του χρόνου. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία της εταιρείας, παρουσιάζεται παρακάτω το κόστος 

διατήρησης, για κάθε κατηγορία τηλεόρασης ξεχωριστά: 

  20’’-29’’: r=10% 

  32’’: r=10% 

  39’’-43’’: r=20% 

  49’’+: r=30% 

4.3.4 Κόστος έλλειψης 

Το κόστος έλλειψης εμφανίζεται όταν μια επιχείρηση δεν διαθέτει αρκετό απόθεμα 

έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών. Το κόστος έλλειψης εξαρτάται 

από την αντίδραση του πελάτη στην κατάσταση έλλειψης αποθεμάτων. Αν παρουσιαστεί 

ζήτηση για ένα είδος που έχει εξαντληθεί, η οικονομική ζημία εξαρτάται από το εάν η 

ελλειπούσα ποσότητα μεταφερθεί σε νέα παραγγελία (η πώληση δεν χάνεται αλλά απλώς 

καθυστερεί λίγες μέρες η αποστολή) ή υποκατασταθεί από κάποιο άλλο είδος ή εάν η 

παραγγελία ακυρωθεί (Σ. Δημητριάδης και Α. Μιχιώτης, 2007). 

Με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας, επειδή πρόκειται για προϊόντα τα 

οποία έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, σε περίπτωση έλλειψης ο πελάτης παραγγέλνει το προϊόν 

που επιθυμεί και περιμένει μέχρι να έρθει. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση η ζήτηση των 

πελατών θα καλυφτεί από συνεργάτες της εταιρείας με μόνη επιβάρυνση το κόστος 

μεταφοράς. 

Στον Πίνακα 4.4 είναι καταγεγραμμένο για κάθε προϊόν το μοναδιαίο κόστος 

έλλειψης, έτσι όπως δόθηκε από την επιχείρηση. Η διαφορά στο κόστος έλλειψης των 
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παρακάτω προϊόντων έχει να κάνει με την διαφορετική χρέωση που έχουν οι μεταφορικές 

εταιρείες, ανάλογα με τον όγκο της συσκευής. 

Πίνακας 4.4: Μοναδιαίο κόστος έλλειψης ανά προϊόν και ποσοστό Β2 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Β2×v                    

[€/τμχ] 
v 

[€/τμχ] 
Β2 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 

20''-29'' 10 104,8 0,096 

32'' 10 183,73 0,055 

39''-43''(φθηνές) 15 276,19 0,055 

39''-43''(ακριβές) 15 411,36 0,037 

49''+(φθηνές) 20 420,1 0,048 

49''+(μεσαίες) 20 767,85 0,027 

49''+(ακριβές) 20 1.455,52 0,014 

ΨΥΓΕΙΑ 

Ψυγεία 25 249,05 0,101 

ψυγειοκαταψύκτες 30 413,96 0,073 

Ντουλάπες 30 853,22 0,036 

Μονόπορτα 20 101,67 0,197 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

5-6 κιλά 25 163,9 0,153 

7 κιλά 25 223,74 0,112 

8 κιλά 25 268,97 0,093 

9-10-12 κιλά 25 358,4 0,07 

 

4.4 Σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων 

Για την διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης έχουν μελετηθεί και 

εφαρμόζονται αρκετά συστήματα, τα οποία διαφέρουν ως προς το βαθμό παρακολούθησης 

και ελέγχου των αποθεμάτων. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής (Μ. Βιδάλης, 2009): 

  Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας (ή σύστημα συνεχούς παρακολούθησης 

αποθέματος). 

  Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας (ή σύστημα περιοδικής παρακολούθησης 

αποθέματος). 

Για να θεωρηθεί ένα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων αποτελεσματικό θα πρέπει να 

προσφέρει στην επιχείρηση εξοικονόμηση πόρων, διατηρώντας το επίπεδο εξυπηρέτησης 
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των πελατών σε υψηλά ποσοστά. Τα ερωτήματα, λοιπόν, που πρέπει να απαντηθούν προτού 

επιλέξουμε το κατάλληλο σύστημα είναι τα ακόλουθα: 

1. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται επιθεώρηση του αποθέματος; 

2. Πότε πρέπει να γίνεται κάθε παραγγελία; 

3. Ποιο πρέπει να είναι το μέγεθος της παραγγελίας; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω θεμελιώδη ερωτήματα πρέπει να διευκρινισθούν τα 

παρακάτω θέματα: 

  Πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο προϊόν (ανάλυση A-B-C). 

  Μπορεί το απόθεμα να επιθεωρείται συνεχώς ή περιοδικά. 

  Ποια μορφή θα πάρει η πολιτική αποθεμάτων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο 

καθορίζεται η χρονική στιγμή και το μέγεθος της παραγγελίας. 

  Ποιοι θα είναι οι αντικειμενικοί στόχοι που θα πρέπει να τεθούν. 

Στο σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, όταν το απόθεμα φτάσει σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο S τοποθετείται παραγγελία σταθερής ποσότητας Q.  Η ποσότητα S 

είναι καθορισμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επαρκεί να καλύψει τη ζήτηση κατά τη 

διάρκεια του χρόνου υστέρησης, αφήνοντας στο τέλος του συγκεκριμένου χρόνου ένα 

καθορισμένο απόθεμα ασφάλειας. Με βάση το συγκεκριμένο σύστημα η επιχείρηση 

καταφέρνει να διατηρήσει την ποσότητα των αποθεμάτων σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που 

της εξασφαλίζει χαμηλό κόστος. Το υψηλό κόστος παρακολούθησης του αποθέματος με την 

επιλογή ενός συστήματος σταθερής ποσότητας παραγγελίας (S,Q) αντισταθμίζεται από τη 

χαμηλή μέση στάθμη αποθέματος που θα προκύπτει. 

Το σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας διαφέρει από το σύστημα σταθερής 

ποσότητας παραγγελίας, στο ότι σταθερή είναι η περίοδος παραγγελιών και όχι η ποσότητα 

που παραγγέλλεται κάθε φορά. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι ότι 

βασίζεται στον παράγοντα χρόνο. Σε ένα τέτοιο σύστημα η στάθμη του αποθέματος 

επιθεωρείται περιοδικά και σε χρόνους που απέχουν μεταξύ τους σταθερό χρονικό διάστημα 

R, παραγγέλλεται ποσότητα ίση με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας στάθμης αποθέματος I 

και ενός προκαθορισμένου μέγιστου ορίου Qmax. Σκοπός του παρόντος συστήματος είναι ο 

προσδιορισμός της σταθερής περιόδου και της μέγιστης προκαθορισμένης ποσότητας 
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αποθέματος, τα οποία αποτελούν τις παραμέτρους του προβλήματος ελαχιστοποίησης του 

ετήσιου συνολικού κόστους αποθέματος. Ουσιαστικά, κατά την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου συστήματος η επιλογή του διαστήματος μεταξύ των παραγγελιών 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε προβλήματος και 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό 

για τον έλεγχο των αποθεμάτων. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι 

ότι δεν απαιτείται συνεχής έλεγχος της στάθμης των αποθεμάτων, γεγονός που επιφέρει 

μείωση του κόστους παρακολούθησης για την επιχείρηση, καθώς και ότι ανιχνεύει τις 

διάφορες μεταβολές στο επίπεδο της μέσης τιμής και της μεταβλητότητας. 

Όπως προέκυψε από την ABC ανάλυση, τα προς εξέταση προϊόντα είναι τρία. Επειδή 

πρόκειται για συσκευές μεγάλου όγκου, καθίσταται δύσκολη η συχνή παρακολούθηση του 

αποθέματος και η παραγγελία σε μη τακτά χρονικά διαστήματα. Για αυτό το λόγο, από τα 

δύο αυτά μοντέλα θεωρήσαμε πως το καλύτερο μοντέλο για την περίπτωση μας είναι του “ 

R,S system” (σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας). 

Σε γενικές γραμμές, το κόστος παραγγελίας, μεταφοράς και παραλαβής μιας 

παραγγελίας αυξάνεται με την ποικιλία των προϊόντων στα σημεία παραλαβής. Ένα τμήμα 

του σταθερού κόστους μιας παραγγελίας μπορεί να σχετίζεται με τη μεταφορά (εξαρτάται 

μόνο από το φορτίο και είναι ανεξάρτητη της ποικιλίας των προϊόντων στο φορτηγό). Ένα 

τμήμα του σταθερού κόστους μιας παραγγελίας μπορεί να σχετίζεται με την φόρτωση και την 

παραλαβή (αυτό το κόστος αυξάνεται με την ποικιλία που υπάρχει στο φορτηγό). Στη 

συνέχεια, θα αναλύσουμε πως μπορούν να προσδιοριστούν τα βέλτιστα μεγέθη παρτίδων (S. 

Chopra and P. Meindl, 2017). 

Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε μεγέθη παρτίδων και σε μια πολιτική παραγγελιών 

που ελαχιστοποιούν το κόστος. Χρησιμοποιούμε τις εξής παραμέτρους: 

Di: ετήσια ζήτηση για το προϊόν i. 

A: το κόστος παραγγελίας που υπάρχει κάθε φορά που πραγματοποιείται μια 

παραγγελία, ανεξάρτητα από την ποικιλία των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην 

παραγγελία. 

Si: πρόσθετο κόστος παραγγελίας που προκύπτει, εάν το προϊόν i συμπεριλαμβάνεται 

στην παραγγελία. 
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Στην περίπτωση των πολλαπλών μοντέλων, ο διευθυντής του καταστήματος μπορεί 

να εξετάσει τρεις προσεγγίσεις για την απόφαση μεγέθους της πατρίδας : 

1. Κάθε διευθυντής παραγγέλνει το μοντέλο του ανεξάρτητα. 

2. Οι διευθυντές παραγγέλνουν από κοινού κάθε προϊόν σε κάθε παρτίδα. 

3. Οι διευθυντές  παραγγέλνουν από κοινού, αλλά κάθε παραγγελία δεν περιέχει 

απαραίτητα κάθε προϊόν, δηλαδή, κάθε παρτίδα περιέχει ένα επιλεγμένο σύνολο των 

προϊόντων. 

Η πρώτη προσέγγιση δεν χρησιμοποιεί καμία συνάθροιση και οδηγεί σε υψηλό 

κόστος. Η δεύτερη προσέγγιση συναθροίζει όλα τα προϊόντα σε κάθε παραγγελία. Η 

αδυναμία της δεύτερης προσέγγισης είναι ότι τα προϊόντα χαμηλής ζήτησης συναθροίζονται 

με προϊόντα υψηλής ζήτηση σε κάθε παραγγελία. Αυτή η πλήρης συνάθροιση οδηγεί σε 

υψηλό κόστος, αν το κόστος παραγγελίας που συνδέεται με τα προϊόντα χαμηλής ζήτησης 

είναι μεγάλο. Σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να είναι προτιμότερο να παραγγείλει κάποιος 

τα προϊόντα χαμηλής ζήτησης λιγότερο συχνά από τα προϊόντα υψηλής ζήτησης. Αυτή η 

πρακτική οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγγελίας που συνδέεται με τον προϊόν χαμηλής 

ζήτησης. Συνεπώς, η τρίτη προσέγγιση είναι πιθανό να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος. 

Ωστόσο, είναι πιο πολύπλοκη στο συντονισμό της.   

Είναι φανερό ότι η συνάθροιση μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση 

κόστους και μείωση των κυκλικών αποθεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν το κόστος 

των παραγγελιών που σχετίζονται με συγκεκριμένο προϊόν (si) είναι μικρό σε σχέση με το 

σταθερό κόστος S, η πλήρης συνάθροιση, στην οποία κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται σε 

κάθε παραγγελία, είναι πολύ αποτελεσματική. Η προσαρμοσμένη συνάθροιση παρέχει μικρή 

πρόσθετη αξία σε αυτή την κατάσταση και μπορεί να μην αξίζει την επιπλέον 

πολυπλοκότητα. Σε γενικές γραμμές, η πλήρης συνάθροιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

όταν το κόστος παραγγελιών που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι μικρό, ενώ η 

προσαρμοσμένη συνάθροιση πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το κόστος παραγγελιών που 

σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι μεγάλο. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, αποφασίστηκε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται 

να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που της αντιστοιχούν. Το επόμενο βήμα είναι η επίλυση 

του προβλήματος της στάθμης των προϊόντων, ώστε το δεσμευμένο κεφάλαιο να διατηρείται 
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όσο το δυνατό χαμηλότερο και η πιθανότητα εμφάνισης έλλειψης να διατηρείται σε χαμηλά 

επίπεδα. 

Συγκεντρωτικά οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται: 

Aj: σταθερό κόστος μεταφορές από τον προμηθευτή j [€]. 

R: περίοδος αναπαραγγελίας [t]. 

μ: εκτίμηση μέσης τιμής ζήτησης ανά χρονική περίοδο [τεμάχια/t] ή [τεμάχια]. 

μR+L: μέση ζήτηση κατά το χρονικό διάστημα R+L [τεμάχια/t] ή [τεμάχια] για κανονική 

κατανομή. Όπως, αναφέρθηκε παραπάνω ο χρόνος ικανοποίησης μιας παραγγελίας (L) είναι 

αμελητέος, για την συγκεκριμένη επιχείρηση, άρα ο όρος μR+L ισούται με μR. 

λ: για την κατανομή Poisson η παράμετρος λ δηλώνει τη μέση ζήτηση σε χρόνο R+L. 

σ: τυπική απόκλιση της ζήτησης ανά χρονική περίοδο [τεμάχια]. 

σR+L: τυπική απόκλιση της ζήτησης κατά το χρονικό διάστημα R+L [τεμάχια]. Όπως και 

στην μέση ζήτηση, έτσι και στην τυπική απόκλιση επειδή ο χρόνος ικανοποίησης μιας 

παραγγελίας είναι αμελητέος ο όρος σR+L είναι ίσος με σR. 

v: αξία απόκτησης προϊόντος [€/τεμάχιο]. 

r: ποσοστιαίο κόστος διατήρησης [€/€×t]. 

B2×v: μοναδιαίο κόστος έλλειψης [€/τεμάχιο]. 

Ο ρυθμός ζήτησης των προϊόντων είναι κατά μέσο όρο σταθερός και κινείται γύρω 

από ένα ορισμένο επίπεδο. Έτσι, προκύπτει ότι το μέγιστο απόθεμα είναι  

           

όπου ss είναι το απόθεμα ασφαλείας. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο αποδείχθηκε ότι η ζήτηση των προϊόντων ακολουθεί είτε κανονική 

κατανομή είτε κατανομή Poisson. Δεδομένου ότι έχει επιλεγεί βελτιστοποίηση με σύστημα 

διαχείρισης ‘’R,S’’, για την κανονική κατανομή το μέσο διατηρούμενο απόθεμα (ΜΔΑ) είναι  

      
    

 
     

όπου  
      

 
 είναι το μέσο απόθεμα που διατηρείται κατά τη διάρκεια κατανάλωσης της 
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παραγγελίας και k × σR = ss είναι το απόθεμα ασφαλείας. Το αντίστοιχο κόστος διατήρησης 

είναι 

              
  
 

     

Αντίστοιχα, για τα προϊόντα με κατανομή Poisson, σύμφωνα με δεδομένα από την 

βιβλιογραφία, ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού για το μέσο διατηρούμενο απόθεμα είναι 

       
           

 

 

   

 

Στον παραπάνω τύπο βέβαια ισχύουν δύο υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι οι διάφορες 

ζητήσεις κατά τη χρονική περίοδο R απέχουν ίσα χρονικά διαστήματα, οπότε το μέσο 

απόθεμα της περιόδου είναι ο απλός μέσος όρος του αρχικού και του τελικού αποθέματος, 

όπως επίσης ότι το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εμφανίζεται έλλειψη είναι αμελητέο 

από τη στιγμή που καταναλώνεται όλο το απόθεμα και δεν επηρεάζει σημαντικά το μέσο 

απόθεμα.  

Ο παραπάνω αναλυτικός τύπος μπορεί να προσεγγιστεί αρκετά καλά και από τον 

παρακάτω προσεγγιστικό τύπο, ο οποίος θεωρεί ότι το μέσο διατηρούμενο απόθεμα είναι η 

μέση ζήτηση διά δύο (δηλαδή η ποσότητα που κατά μέσο όρο ζητείται) και το απόθεμα 

ασφαλείας (S-λ). Δηλαδή, 

      
 

 
           

 

 
 (προσεγγιστικός τύπος) 

Επομένως, θεωρούμε πως είναι μια πολύ καλή προσέγγιση και για ευκολία στους 

υπολογισμούς θα εφαρμόζεται ο άνωθεν προσεγγιστικός τύπος για τον υπολογισμού του 

μέσου διατηρούμενου αποθέματος. Το αντίστοιχο κόστος διατήρησης είναι 

               
 

 
  

Για τα προϊόντα που ακολουθούν κανονική κατανομή, η μέση έλλειψη (ΜΕ) είναι  

                  
 

   

 

όπου αποδεικνύεται ότι η παραπάνω σχέση ισούται με ΜΕ=G(k)×σR, και όπου 
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με Φ(k) να είναι η αθροιστική πιθανότητα της κανονικής κατανομής. Αντίστοιχα, το μέσο 

κόστος έλλειψης είναι το γινόμενο του μοναδιαίου κόστους έλλειψης επί τη μέση έλλειψη επί 

τη συχνότητα εμφάνισης έλλειψης, δηλαδή  

                 
 

 
 

Για τα προϊόντα που ακολουθούν κατανομή Poisson, η μέση έλλειψη είναι 

              

 

     

 

ενώ το μέσο κόστος έλλειψης προκύπτει ακριβώς αντίστοιχα όπως και για τα προϊόντα με 

κανονική κατανομή, δηλαδή: 

    
    

 
               

 

     

 

    
    

 
             

 

   

            

 

   

     

    
    

 
         

 

   

                    

 

   

 

   

     

    
    

 
                 

 

   

     

 

4.5 Ανάπτυξη του μοντέλου <<R,S>> 

4.5.1 Αντικειμενική συνάρτηση 

Στην αντικειμενική συνάρτηση, το κόστος μεταφοράς είναι σταθερό και καθορισμένο 

κάθε μήνα και για τις τρεις κατηγορίες προϊόντων. Για τις τηλεοράσεις είναι 48,67€, για τα 

πλυντήρια 128€ και για τα ψυγεία 128€. Επιπλέον, έχουμε το μέσο κόστος διατήρησης 

(ΜΚΔ) και το μέσο κόστος έλλειψης (ΜΚΕ) για κάθε μήνα και για τα 15 διαφορετικά 

προϊόντα.  Έτσι, οι αντικειμενικές συναρτήσεις ξεχωριστά για τρεις κατηγορίες προϊόντων 
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που πρέπει να βελτιστοποιηθούν είναι: 

       
  

 
             

 

   

 

         
  

 
             

 

   

 

          
  

 
             

 

   

 

όπου το άνω όριο κάθε αθροίσματος εκφράζει το πλήθος των διαφορετικών κατηγοριών, για 

κάθε προϊόν που μελετάμε. 

4.5.2 Βελτιστοποίηση με στατιστικά κριτήρια 

Τα στατιστικά κριτήρια που μπορούν να επιλεγούν για τον προσδιορισμό του 

αποθέματος ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 

  Πιθανότητα έλλειψης ανά κύκλο – Επίπεδο εξυπηρέτησης κύκλου: ποσοστό 

κύκλων παραγγελιών χωρίς έλλειψη. 

  Ποσοστό ζήτησης που ικανοποιείται άμεσα. 

  Μέσος χρόνος μεταξύ ελλείψεων. 

  Μέσος αριθμός ελλείψεων ανά μονάδα χρόνου. 

Το επίπεδο διαθεσιμότητας του προϊόντος, το οποίο ονομάζεται επίσης ποσοστό ή 

επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών (Ρ2), είναι ένα από τα κύρια μέτρα της ανταπόκρισης 

μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα υψηλό 

επίπεδο διαθεσιμότητας προϊόντος προκειμένου να βελτιώσει την ανταπόκρισή της και να 

προσελκύσει περισσότερους πελάτες, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα. Ως εκ τούτου, μια τέτοια 

ενέργεια απαιτεί μεγάλα αποθέματα, τα οποία αυξάνουν το κόστος. Το βέλτιστο επίπεδο 

διαθεσιμότητας του προϊόντος είναι αυτό που μεγιστοποιεί την κερδοφορία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Στη δική μας περίπτωση, ανεξάρτητα από το χαμηλό κόστος έλλειψης ενός προϊόντος, 

προτιμάται η άμεση παροχή του προϊόντος στον πελάτη με στόχο την διατήρηση της καλής 
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φήμης της εταιρείας και την αποφυγή ενός δυσαρεστημένου και άρα χαμένου μελλοντικού 

πελάτη. Για αυτό το λόγο, αποφασίστηκε, με την συγκατάθεση του διευθυντή της 

επιχείρησης, το ποσοστό εξυπηρέτησης των πελατών να ξεπερνά το 99,9% (Ρ2≥99,9%: 

στατιστικός περιορισμός). 

Επιδίωξή μας είναι η ελαχιστοποίηση του μέσου κόστους παραγγελιών και 

διατήρησης αποθέματος, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το στατιστικό κριτήριο εξυπηρέτησης 

(Ρ2≥99,9%). 

4.5.3 Βελτιστοποίηση με οικονομικά κριτήρια 

Στην υπό μελέτη επιχείρηση, η βελτιστοποίηση θα γίνει βάση στατιστικών κριτηρίων, 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, αλλά και βάση οικονομικών κριτηρίων. 

Δηλαδή, θα πρέπει για κάθε προϊόν, να επιλεγεί εκείνη η στάθμη αποθέματος, για την οποία 

το μέσο κόστος της αντικειμενικής συνάρτησης είναι το ελάχιστο. Επειδή το κόστος 

μεταφορών είναι σταθερό, αρκεί να ελαχιστοποιήσουμε το άθροισμα του κόστους έλλειψης 

και κόστους αποθήκευσης, ως προς τη βέλτιστη στάθμη παραγγελίας. 

Βελτιστοποίηση για προϊόντα με κανονική κατανομή: 

        
  
 

                    
 

 
 

   

  
      

                     
 

 
           

Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ανηγμένης κανονικής κατανομής: φ(k)  

     
 

   
  

  

  

        
 

   
  

  

                

Αθροιστική πιθανότητα κανονικής κατανομής: Φ(k) 
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Για τα προϊόντα με κατανομή Poisson, η συνάρτηση που θα πρέπει να 

βελτιστοποιήσουμε είναι η:  

          
 

 
  

    

 
                  

 

   

 

Εφόσον η συνάρτηση περιέχει αθροίσματα (διακριτές τιμές), δε γίνεται να 

παραγωγιστεί. Ο υπολογισμός των βέλτιστων S θα γίνει με πεπερασμένες διαφορές 

(Κολωνέλος Π., Βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών 

μηχανημάτων, 2016). Επειδή όμως, η συνάρτηση του κόστους είναι κυρτή (Hal R. Varian, 

2015), όπως έχει αποδειχθεί (βλέπε παράρτημα), θα υπολογίζεται η TC για κάθε S και θα 

συγκρίνεται με την προηγούμενη. Όταν θα ισχύει ότι το TC(S+1)>TC(S), τότε το S είναι 

αυτό που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση.  

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2019 
 

[31] 
 

Κεφάλαιο 5: Εφαρμογή του μοντέλου στην 

επιχείρηση 

5.1 Τηλεοράσεις 

5.1.1 Ισχύον σύστημα διαχείρισης 

Πρώτο βήμα της μελέτης μας είναι η αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος 

διαχείρισης του αποθέματος, έχοντας δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι 

παραγγελίες των τηλεοράσεων, με τι συχνότητα, και πώς παραδίδονται στον πελάτη, από την 

συγκεκριμένη επιχείρηση. Σε περίπτωση που κριθεί ασύμφορο, πρέπει να προταθεί ένα νέο. 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του 

συνολικού κόστους διαχείρισης των τηλεοράσεων.  

Η συνάρτηση για το συνολικό κόστος είναι: 

Συνολικό κόστος = κόστος απόκτησης μονάδων + κόστος παραγγελιών + κόστος 

διατήρησης αποθέματος + κόστος έλλειψης =  

= (μοναδιαία ζήτηση × τιμή αγοράς) + (αριθμός παραγγελιών × κόστος παραγγελίας) + 

(απόθεμα × κόστος διατήρησης αποθέματος) + (απόθεμα σε έλλειψη × κόστος 

έλλειψης/μονάδα) (5.1) (Γ. Νενές, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2016) 

 Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης μονάδων δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο παρόν 

συνολικό κόστος ούτε και στο συνολικό κόστος που θα βελτιστοποιηθεί αργότερα επειδή 

είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. 

Τα στοιχεία της παραπάνω συνάρτησης είναι όλα γνωστά με βάση τα δεδομένα που 

υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος που ζητείται. 

5.1.1.1 Αναλυτικός υπολογισμός κόστους 

Ακολουθεί η διαδικασία υπολογισμού για την κατηγορία τηλεοράσεων 20-29 ιντσών. 

Με βάση τον παρακάτω πίνακα υπολογίζονται τα ετήσια κόστη παραγγελιών και έλλειψης 

της εταιρείας σύμφωνα με τον εμπειρικό τρόπο διαχείρισης αποθεμάτων. 
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Πίνακας 5.1: Κίνηση Αποθέματος 

ΜΗΝΑΣ  ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΤΜΧ ΑΦ. ΠΑΡ. ΣΕ ΤΜΧ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ ΤΜΧ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  7 19 42 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 0 37 

ΜΑΡΤΙΟΣ 4 0 33 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  7 10 36 

ΜΑΙΟΣ  9 0 27 

ΙΟΥΝΙΟΣ 13 23 37 

ΙΟΥΛΙΟΣ  14 0 23 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 2 20 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11 18 27 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 3 19 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19 23 23 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 18 21 

 

Συγκεκριμένα: 

  Για το κόστος παραγγελιών: 

Το κόστος παραγγελίας αφορά όλες τις κατηγορίες των τηλεοράσεων, καθώς σε κάθε 

παραγγελία που πραγματοποιείται από την εταιρεία μπορεί να περιλαμβάνονται προϊόντα 

από όλες τις κατηγορίες. Επομένως, στο συνολικό κόστος διαχείρισης των τηλεοράσεων, το 

κόστος παραγγελίας θα προστεθεί μόνο μια φορά. Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου 

έτους η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 12 παραγγελίες. Εφόσον το κόστος παραγγελίας έχει 

υπολογιστεί παραπάνω (βλ. ενότητα 4.3.3) και ισούται με 48,67€, το συνολικό κόστος 

παραγγελιών θα ανέρχεται στα: 12×48,67 = 584,04€. 

  Για το κόστος έλλειψης:  

Για το συγκεκριμένο κόστος παρατηρείται ότι η εταιρεία δεν παρουσιάζει έλλειψη σε 

κανένα μήνα. Έτσι, προκύπτει ότι το κόστος έλλειψης ανέρχεται στα: 0€. 

  Για το κόστος διατήρησης: 

Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου κόστους, το οποίο ανέρχεται 10% ανά έτος, έχει 

πραγματοποιηθεί παραπάνω (βλ. ενότητα 4.3.4.). Επειδή, όμως το βήμα καταμέτρησης είναι 

ένας μήνας, το κόστος διατήρησης θα πρέπει να εκφραστεί με βάση αυτό. Υπολογίζεται, 

λοιπόν, ότι αυτό ανέρχεται στο 0,833% (10%/12 μήνες). Αν στο τέλος του μήνα η στάθμη 

του αποθέματος είναι μεγαλύτερη του μηδενός, τότε το κόστος διατήρησης για την 
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επιχείρηση είναι ο απλός μέσος όρος του αρχικού και του τελικού αποθέματος 

πολλαπλασιασμένο με το κόστος διατήρησης κάθε μονάδας v × r. Αν η τελική στάθμη του 

αποθέματος είναι αρνητική, το κόστος διατήρησης για την επιχείρηση κατά την διάρκεια του 

μήνα αυτού είναι (Γ. Νενές, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2016): 

     
   

 
  

 Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος διατήρησης, πρέπει αρχικά να 

υπολογίσουμε τα επιμέρους μηνιαία στοιχεία κόστους διατήρησης, με τον παρακάτω τρόπο: 

(μέσος όρος αποθέματος ανά μήνα) × (κόστος διατήρησης μοναδιαίου αποθέματος 

ανά μήνα) × (αξία μονάδας). 

Αναλυτικά για τον μήνα Ιανουάριο θα είναι: 

                       

όπου το 45,5 εκφράζει το μέσο διατηρούμενο απόθεμα για τον μήνα Ιανουάριο και προκύπτει 

από το μέσο όρο του αρχικού και του τελικού αποθέματος για τον συγκεκριμένο μήνα. Το 

αρχικό απόθεμα προκύπτει από το άθροισμα των τεμαχίων που παραγγέλνει η εταιρεία για 

τον συγκεκριμένο μήνα και του τελικού αποθέματος του προηγούμενου μήνα. Για τον μήνα 

Ιανουάριο ισούται με 49 τεμάχια, καθώς όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1 η παραγγελία 

αποτελείται από 19 τεμάχια, ενώ το τελικό απόθεμα για τον μήνα Δεκέμβριο του 2016, από 

τα δεδομένα της επιχείρησης, είναι 30 τεμάχια. Από την άλλη, το τελικό απόθεμα του 

Ιανουαρίου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1, είναι 42 τεμάχια. Το 0,01 εκφράζει το κόστος 

διατήρησης για την κατηγορία 20-29 ιντσών, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.3.3. Τέλος το 

104,8 αποτελεί την αξία απόκτησης του προϊόντος για την συγκεκριμένη κατηγορία, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.4 της ενότητας 4.3.4. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος διατήρησης για κάθε μήνα 

ξεχωριστά: 
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Πίνακας 5.2: Μηνιαίο κόστος διατήρησης 

ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ € 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 45,5 39,73 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 39,5 34,49 

ΜΑΡΤΙΟΣ 35 30,56 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 39,5 34,49 

ΜΑΙΟΣ 31,5 27,5 

ΙΟΥΝΙΟΣ 43,5 37,98 

ΙΟΥΛΙΟΣ 30 26,19 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 22,5 19,65 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 32,5 28,38 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24,5 21,39 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 32,5 28,38 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 31 27,07 

 

Αθροίζοντας τις παραπάνω τιμές, προκύπτει το συνολικό κόστος διατήρησης, το 

οποίο ανέρχεται στα 355,81€. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες κατηγορίες τηλεοράσεων, 

υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο κόστος, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 5.3: Συνολικό ετήσιο κόστος 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤ+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

20''-29'' 355,81 € 0 € 355,81 € 

32'' 1.083,58 € 0 € 1.083,58 € 

39''-43'' (φθηνές) 2.285,48 € 0 € 2.285,48 € 

39''-43''  (ακριβές) 2.523,01 € 0 € 2.523,01 € 

49''+   (φθηνές) 3.003,72 € 0 € 3.003,72 € 

49''+  (μεσαίες) 2.591,50 € 0 € 2.591,50 € 

49''+  (ακριβές) 1.291,78 € 0 € 1.291,78 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 13.134,88 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 584,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 13.718,92 € 
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5.1.2 Προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης αποθέματος τηλεοράσεων 

Είναι γεγονός, ότι το απόθεμα ασφάλειας αποτελεί πολλές φορές ένα μεγάλο μέρος 

του συνολικού αποθέματος σε μια επιχείρηση. Η ικανότητα να μειωθεί το απόθεμα 

ασφάλειας χωρίς να πλήττεται η διαθεσιμότητα του προϊόντος βοηθάει σημαντικά στην 

αύξηση κερδοφορίας. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος αναπαραγγελίας, με την συγκατάθεση του 

διευθυντή της επιχείρησης, αποφασίστηκε να είναι ένας μήνας (R=1) και η παραγγελία να 

περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που του αντιστοιχούν. 

Το επόμενο βήμα είναι η επίλυση του προβλήματος της στάθμης των προϊόντων, 

ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος διατήρησης των αποθεμάτων. Για να γίνει κάτι τέτοιο 

χρειάστηκε να μελετηθεί η ζήτηση, ώστε να γίνει η εκτίμηση του επόμενου έτους με σκοπό 

να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό του πιο οικονομικού συστήματος διαχείρισης των 

αποθεμάτων σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Όσον αφορά τις τηλεοράσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική της εταιρείας που 

είναι η περιοδική R,S, γίνονται ορισμένες διαπιστώσεις: 

  Η ζήτηση του προϊόντος είναι στοχαστική δηλαδή αβέβαιη και δεν παρουσιάζει 

εποχικότητα. 

  Ο χρόνος ικανοποίησης παραγγελίας είναι αμελητέος. 

  Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος είναι σταθερό. 

  Το μοναδιαίο κόστος διατήρησης αποθέματος είναι σταθερό για κάθε κατηγορία. 

  Το κόστος παραγγελίας είναι σταθερό (48,67€) 

Για τις ανάγκες της μελέτης, έχει αποδειχτεί ότι σε κάποιες κατηγορίες τηλεοράσεων 

η καταμετρημένη ζήτηση ακολουθεί κανονική κατανομή, με μέση τιμή μ και τυπική 

απόκλιση σ, ενώ σε κάποιες άλλες ακολουθεί κατανομή Poisson. Σύμφωνα με αυτό θα πρέπει 

να καταστρωθεί διαφορετικό σύστημα R,S για τις δυο αυτές περιπτώσεις.   

5.1.2.1 Υπολογισμός στάθμης αναπαραγγελίας για προϊόντα με κανονική κατανομή 

Ο υπολογισμός της βέλτιστης στάθμης αναπαραγγελίας, για τα προϊόντα που 

ακολουθούν κανονική κατανομή, θα γίνει αρχικά μέσω του βέλτιστου επιπέδου 

εξυπηρέτησης, δηλαδή μέσω της σχέσης: 
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όπου R=1 μήνας, το r είναι γνωστό για κάθε κατηγορία, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 

4.3.3, ( προσοχή: η μονάδα του χρόνου για τα R,r θα πρέπει να είναι η ίδια) και το ποσοστό 

Β2 είναι γνωστό από τον Πίνακα 4.4 της ενότητας 4.3.4. Tο επίπεδο εξυπηρέτησης είναι η 

πιθανότητα να μην παρουσιαστεί έλλειψη ανά κύκλο και είναι Ρ1=Φ(k). Mια ακόμη 

στατιστική ιδιότητα των προϊόντων είναι το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης από υπάρχον 

απόθεμα Ρ2, το οποίο είναι: 

   
          

  
    

     
       

  
 

Το k υπολογίζεται από τους πίνακες ανηγμένης κανονικής κατανομής γνωρίζοντας 

την αθροιστική πιθανότητα Φ(k). 

Καθώς οι υπολογισμοί δεν επιστρέφουν ακέραιους αριθμούς, όπως είναι τα προϊόντα 

της επιχείρησης, αποφασίστηκε να γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, ώστε να 

διατηρείται το επίπεδο εξυπηρέτησης σε υψηλά επίπεδα και η πιθανότητα εμφάνισης 

έλλειψης σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. 

Στη συνέχεια, αφού γίνει η στρογγυλοποίηση στη στάθμη αναπαραγγελίας, 

επαναπροσδιορίζεται ο συντελεστής ασφάλειας k για κάθε προϊόν, ο οποίος υπολογίζεται ως: 

  
    
  

 

το οποίο θα χρειαστεί παρακάτω στον υπολογισμό του μέσου κόστους. Τέλος, υπολογίζεται 

εκ νέου το επίπεδο εξυπηρέτησης Ρ1=Φ(k) και το επίπεδο ικανοποίησης Ρ2 της παραγγελίας 

από υπάρχον απόθεμα. 

Εάν το επίπεδο ικανοποίησης Ρ2, που θα προκύψει, δεν καλύπτει τον στατιστικό μας 

περιορισμό, ο οποίος είναι Ρ2≥99,9%, θα πρέπει να ξανά γίνει υπολογισμός της στάθμης 

αναπαραγγελίας, υπολογίζοντας αρχικά το G(k) από την εξίσωση: 
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όπου, G(κ) είναι η μοναδιαία κανονική συνάρτηση απωλειών. 

Για τον υπολογισμό του k, δημιουργήσαμε έναν πίνακα G(k), k, γνωρίζοντας ότι η 

μοναδιαία κανονική συνάρτηση απωλειών εκφράζεται συναρτήσει του συντελεστή 

ασφάλειας k, της Φ(k) (ανηγμένη κανονική κατανομή) και της αθροιστικής συνάρτησης 

κατανομής Φ(k) της τυποποιημένης κανονικής, μέσω της σχέσης: 

                     

όπου: 

     
 

   
   

  

  

Μετά τον υπολογισμό του νέου k, για το οποίο ικανοποιείται ο περιορισμός που 

έχουμε θέσει (Ρ2≥99,9%), ακολουθούμε την διαδικασία που αναλύθηκε στην τρίτη και 

τέταρτη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου, για τον υπολογισμό των λοιπών στοιχείων. 

Ακολουθεί η διαδικασία υπολογισμού για την κατηγορία τηλεοράσεων 32 ιντσών. Για 

την κατηγορία αυτή, ο συντελεστής Β2 είναι 0,055 άρα 

       
        

     
    

            

Για τιμή αθροιστικής πιθανότητας ανηγμένης κανονικής κατανομής ίση με 

Φ(k)=0,8469 προκύπτει ότι το k=1,0232. Το k ισούται με 

  
    
  

    

          

οπότε για μέση τιμή 17,8 και τυπική απόκλιση 6,59, που είναι για την συγκεκριμένη 

κατηγορία, η βέλτιστη στάθμη προκύπτει S=24,5428. Επειδή όμως τα προϊόντα είναι σε 

τεμάχια (φυσικός αριθμός), υπάρχει επανορθωτική παρέμβαση και τελικά η βέλτιστη στάθμη 

προκύπτει S=25. Έτσι υπάρχει επαναπροσδιορισμός του k και γίνεται k=1,093, με το 

αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης Φ(k)=0,8627=Ρ1 και το επίπεδο ικανοποίησης της 
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παραγγελίας από υπάρχον απόθεμα 

     
             

    
                 

Το επίπεδο ικανοποίησης της παραγγελίας από υπάρχον απόθεμα, που προέκυψε δεν 

πληροί τον στατικό μας περιορισμός (Ρ2≥99,9%). Για αυτό το λόγο, θα γίνει εκ νέου 

υπολογισμός της βέλτιστης στάθμης αναπαραγγελίας, ξεκινώντας αυτή την φορά από τον 

περιορισμό που έχουμε θέσει. Έχουμε λοιπόν, 

            
         

    
          

            

Από τον πίνακα G(k),k, που έχουμε δημιουργήσει, για G(k)=0,0027 προκύπτει ότι το 

k=2,4. Οπότε για μέση τιμή 17,8 και τυπική απόκλιση 6,59, η βέλτιστη στάθμη που 

προκύπτει είναι S=33,643. Επειδή, όμως η μονάδα μέτρησής μας είναι το τεμάχιο η βέλτιστη 

στάθμη προκύπτει S=34. Έτσι, υπάρχει επαναπροσδιορισμός του k και γίνεται k=2,458, με το 

αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης από υπάρχον απόθεμα Ρ2=0,99915 ή 99,915%. Ομοίως, η 

διαδικασία για τον υπολογισμό της βέλτιστης στάθμης και των λοιπών προϊόντων. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. 

Πίνακας 5.4: Βέλτιστη στάθμη αναπαραγγελίας για προϊόντα με κανονική 

κατανομή 

ΠΡΟΪΟΝ B2 Φ(k) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ  

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

S 
ΤΕΛΙΚΟ 

S 
k 

20''-29'' 0,096 0,9925 11,3 4,52 22,19 23 2,61 

32'' 0,055 0,9919 17,8 6,59 33,64 34 2,46 

39''-43''(φθηνές) 0,055 0,9923 11,88 4,67 23,19 24 2,6 

49''+(φθηνές) 0,048 0,9945 5,5 3,13 13,45 14 2,72 

 

Στον Πίνακα 5.5 παρουσιάζονται αντίστοιχα το επίπεδο εξυπηρέτησης (Ρ1) και το 

επίπεδο ικανοποίησης της ζήτησης από υπάρχον απόθεμα (P2) για προϊόντα που ακολουθούν 

κανονική κατανομή. 
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Πίνακας 5.5: Επίπεδο εξυπηρέτησης και επίπεδο ικανοποίησης προϊόντων 

με κανονική κατανομή 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΞΥΠΗΕΡΤΗΣΗΣ  
(P1) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     

(P2) 

20''-29'' 0,995 0,99943 

32'' 0,993 0,99916 

39''-43''(φθηνές) 0,995 0,99942 

49''+(φθηνές) 0,997 0,99943 

 

5.1.2.2 Υπολογισμός στάθμης αναπαραγγελίας για προϊόντα με κατανομή Poisson 

 

Ο υπολογισμός της βέλτιστης στάθμης αναπαραγγελίας σε αυτή την περίπτωση θα 

γίνει με πεπερασμένες διαφορές όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η 

επίλυση του πραγματοποιήθηκε στο Excel, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα την αξία 

απόκτησης του προϊόντος v, τον συντελεστή B2 και την παράμετρο λ της κατανομής Poisson 

για το εκάστοτε προϊόν. 

Λόγω της κυρτότητας της καμπύλης του κόστους, η επίλυση τερματίζει και 

υπολογίζεται το βέλτιστο S, όταν ισχύει TC(S+1)-TC(S)>0 επιστρέφοντας την τιμή αυτή S, 

αλλά και το αντίστοιχο μέσο κόστος TC(S), το οποίο προκύπτει και είναι  

          
 

 
  

    

 
                 

 

   

  

Το επίπεδο εξυπηρέτησης για κάθε προϊόν είναι η πιθανότητα να μην εμφανιστεί 

έλλειψη κατά το χρονικό κύκλο και προκύπτει από την σχέση: 

        

 

   

  
      

  

 

   

 

Αντίστοιχα με την κανονική κατανομή, το επίπεδο ικανοποίησης είναι η μέση ζήτηση 

αφαιρούμενη της μέσης έλλειψης προς τη μέση ζήτηση, δηλαδή 
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Άρα,  

   
 

 
                  

 

   

  

Εάν το βέλτιστο S που προκύψει δεν καλύπτει τον στατικό μας περιορισμό 

(Ρ2≥99,9%), θα πρέπει να υπολογίσουμε το Ρ2, από την εξίσωση που προέκυψε παραπάνω, 

για διαφορετικά S (π.χ. S=1,2,3…) και να επιλεχθεί εκείνο για το οποίο ικανοποιείται ο 

περιορισμός μας. 

Οι τιμές του μέσου κόστους για τα διάφορα S, για την κατηγορία 39’’-43’’ (ακριβές) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6. 

Πίνακας 5.6: Υπολογισμός Μέσου Συνολικού Κόστους για την κατηγορία 

39’’-43’' 

S ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 0 61,3381 61,3381 

2 0 46,9039 46,9039 

3 1,5717 33,6714 35,2431 

4 4,9997 22,4749 27,4746 

5 8,4277 13,8657 22,2934 

6 11,8557 7,8867 19,7424 

7 15,2837 4,1359 19,4196 

8 18,7117 2,0032 20,7149 

9 22,1397 0,8985 23,0382 

10 25,5677 0,3744 25,9421 

11 28,9957 0,1454 29,1411 

12 32,4237 0,0529 32,4766 

13 35,8517 0,0181 35,8698 
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Στο Σχήμα 5.1 απεικονίζεται η γραφική παράσταση του μέσου κόστους διατήρησης 

και έλλειψης για τα διάφορα S. 

 

Σχήμα 5.1 Γραφική απεικόνιση των τιμών του κόστους συναρτήσει της 

στάθμης S 

 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η βέλτιστη στάθμη είναι S=7. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται 

σε μορφή πίνακα το επίπεδο ικανοποίησης για τα διάφορα S. 

Πίνακας 5.7: Υπολογισμός Επιπέδου Ικανοποίησης 

S 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(P2) 

1 0,195514209 

2 0,38482714 

3 0,558379525 

4 0,705228292 

5 0,818143435 

6 0,896561657 

7 0,945755237 

8 0,973727551 

9 0,988216404 

10 0,995090098 

11 0,998093007 

12 0,99930726 

13 0,99976387 
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Από τον Πίνακα 5.7 παρατηρούμε ότι για το βέλτιστο S που υπολογίσθηκε πιο πάνω 

(S=7) το επίπεδο ικανοποίησης ισούται με 94,57%. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητος ο 

επαναπροσδιορισμός της βέλτιστης στάθμης, καθώς δεν ικανοποιείται ο περιορισμός που 

έχουμε θέσει. Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 5.7, διαπιστώνουμε ότι η βέλτιστη στάθμη, 

προκειμένου το επίπεδο ικανοποίησης να ξεπερνά το 99,9%, προκύπτει S=12. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για όλες τις κατηγορίες τηλεοράσεων που 

ακολουθούν κατανομή Poisson παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 5.8: Βέλτιστη στάθμη αναπαραγγελίας για προϊόντα που 

ακολουθούν κατανομή Poisson 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

λ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗ  

S 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΞΥΠΗΕΡΤΗΣΗΣ  

 (P1) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     

 (P2) 

39''-43''(ακριβές) 5,083 12 0,998 0,99931 

49''+(μεσαίες) 2,208 8 0,9995 0,99972 

49''+(ακριβές) 1,083 5 0,9991 0,99903 

 

5.1.3 Κόστος εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου 

Εφόσον έχουν καταστρωθεί τα μοντέλα για όλες τις κατηγορίες των τηλεοράσεων θα 

υπολογιστεί το συνολικό μέσο ετήσιο κόστος. Στην ενότητα αυτή υπολογίζεται το μέσο 

μηνιαίο κόστος για την διατήρηση ή και την πιθανή έλλειψη, το οποίο επιβαρύνει την 

επιχείρηση, για κάθε κατηγορία τηλεοράσεων ξεχωριστά. Το άθροισμα αυτών μας δίνει το 

συνολικό μέσο ετήσιο κόστος του προτεινόμενου μοντέλου. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του μέσου μηνιαίου κόστους 

διατήρησης και έλλειψης για την κατηγορία των 32 ιντσών. Το μέσο μηνιαίο κόστος 

διατήρησης είναι: 

    
  
 

        

                 
    

 
            

         

ενώ το μέσο κόστος έλλειψης είναι: 
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Έτσι, το μέσο κόστος διατήρησης και έλλειψης είναι 38,448 + 0,151 = 38,599€. 

Το κόστος παραγγελίας, εφόσον η εταιρεία πραγματοποιεί παραγγελία κάθε μήνα 

(R=1), ανέρχεται στα: 12 × 48,67 = 584,04€. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, υπολογίζεται το 

συνολικό ετήσιο κόστος, το οποίο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5.9: Συνολικό ετήσιο κόστος 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΤ.+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

20''-29'' 15,198 € 0,065 € 15,263 € 

32'' 38,448 € 0,151 € 38,599 € 

39''-43'' (φθηνές) 83,235 € 0,105 € 83,340 € 

39''-43''  (ακριβές) 64,848 € 0,053 € 64,901 € 

49''+   (φθηνές) 118,296 € 0,064 € 118,360 € 

49''+  (μεσαίες) 132,378 € 0,013 € 132,391 € 

49''+  (ακριβές) 162,236 € 0,022 € 162,258 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 7.381,344 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 584,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 7.965,384 € 

 

5.1.4 Προσομοίωση προτεινόμενου συστήματος 

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί η αποδοτικότητα του προτεινόμενου 

συστήματος, με βάση τα στοιχεία ζήτησης της εταιρείας, για την προηγούμενη χρονιά, όπως 

καταγράφηκαν στην ενότητα 3.1. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας της ζήτησης της προηγούμενης χρονιάς για την 

κατηγορία 20-29 ιντσών. Οι αφίξεις των παραγγελιών (και η ποσότητά τους), καθώς και το 

περισσευούμενο απόθεμα στο τέλος του κάθε μήνα. Το μέγεθος και η υποβολή των 

παραγγελιών προκύπτουν από την μοντελοποίηση (βλ. ενότητα 5.1.2). 
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Πίνακας 5.10: Προσομοίωση Μοντέλου 

ΜΗΝΑΣ 
ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ 

ΤΜΧ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΑΡ. ΣΕ 

ΤΜΧ 
ΑΠΟΘΕΜΑ 

ΣΕ ΤΜΧ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7 ΥΠΟΒΟΛΗ 12 16 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 ΥΠΟΒΟΛΗ 7 18 

ΜΑΡΤΙΟΣ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ 5 19 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 ΥΠΟΒΟΛΗ 4 16 

ΜΑΙΟΣ 9 ΥΠΟΒΟΛΗ 7 14 

ΙΟΥΝΙΟΣ 13 ΥΠΟΒΟΛΗ 9 10 

ΙΟΥΛΙΟΣ 14 ΥΠΟΒΟΛΗ 13 9 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΥΠΟΒΟΛΗ 14 18 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11 ΥΠΟΒΟΛΗ 5 12 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 ΥΠΟΒΟΛΗ 11 12 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19 ΥΠΟΒΟΛΗ 11 4 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΥΠΟΒΟΛΗ 19 3 

 

Τα επιμέρους κόστη που αποτελούν το συνολικό ετήσιο κόστος είναι τα εξής: 

 Κόστος παραγγελιών: 

Η εταιρεία βάση του μοντέλου που προτείνουμε, θα πραγματοποιούσε δώδεκα 

παραγγελίες μέσα στο προηγούμενο κόστος. Το συνολικό κόστος, λοιπόν, των παραγγελιών 

θα ήταν: 12 × 48,67 = 584,04€. 

 Κόστος έλλειψης:  

Ακολουθώντας το συγκεκριμένο μοντέλο η εταιρεία θα είχε μηδενικό κόστος 

έλλειψης, εφόσον το περισσευούμενο απόθεμα στο τέλος κάθε εβδομάδας είναι θετικό. 

 Για το κόστος διατήρησης: 

Ο υπολογισμός του κόστους διατήρησης χωρίζεται σε δυο περιπτώσεις. Αν στο τέλος 

του μήνα η στάθμη του αποθέματος είναι μεγαλύτερη του μηδενός, τότε το κόστος 

διατήρησης για την επιχείρηση είναι ο απλός μέσος όρος του αρχικού και του τελικού 

αποθέματος πολλαπλασιασμένο με το κόστος διατήρησης κάθε μονάδας v × r. Αν η τελική 

στάθμη του αποθέματος είναι αρνητική, το κόστος διατήρησης για την επιχείρηση κατά την 

διάρκεια του μήνα αυτού είναι περίπου: 

     
   

 
  

Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου κόστους, το οποίο ανέρχεται 10% ανά έτος, έχει 
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πραγματοποιηθεί παραπάνω (βλ. ενότητα 4.3.4.). Επειδή, όμως το βήμα καταμέτρησης είναι 

ένας μήνας, το κόστος διατήρησης θα πρέπει να εκφραστεί με βάση αυτό. Υπολογίζεται, 

λοιπόν, ότι αυτό ανέρχεται στο 0,833% (10%/12 μήνες). Για να μπορέσουμε να 

υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος διατήρησης, πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε τα επιμέρους 

μηνιαία στοιχεία κόστους διατήρησης, με τον παρακάτω τρόπο: 

(μέσος όρος αποθέματος ανά μήνα) × (κόστος διατήρησης μοναδιαίου αποθέματος 

ανά μήνα) × (αξία μονάδας). 

Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου διατηρούμενου αποθέματος για κάθε μήνα είναι 

ίδιος με αυτόν που παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.1.1.1. 

Στον παρακάτω πινάκα παρουσιάζεται το συνολικό ετήσιο κόστος διατήρησης, το 

οποίο προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους μηνιαίων στοιχείων κόστους. 

Πίνακας 5.11: Μηνιαίο Κόστος διατήρησης 

ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ € 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 19,5 17,03 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20,5 17,9 

ΜΑΡΤΙΟΣ 21 18,34 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19,5 17,03 

ΜΑΙΟΣ 18,5 16,16 

ΙΟΥΝΙΟΣ 16,5 14,41 

ΙΟΥΛΙΟΣ 16 13,97 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20,5 17,9 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 17,5 15,28 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17,5 15,28 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13,5 11,79 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13 11,35 

  

Αθροίζοντας τις παραπάνω τιμές, προκύπτει το συνολικό κόστος διατήρησης, το 

οποίο ανέρχεται στα: 186,44€. 

Στο Σχήμα 5.2 αποτυπώνεται η κίνηση της στάθμης του αποθέματος που θα είχε η 

κατηγορία 20-29 ιντσών την προηγούμενη χρονιά (2017), αν η επιχείρηση εφάρμοζε το 

προτεινόμενο σύστημα.        
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Σχήμα 5.2 Προσομοίωση κίνησης της στάθμης για την κατηγορία 20-29 

ιντσών 

 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες κατηγορίες τηλεοράσεων, 

υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο κόστος, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 5.12: Συνολικό ετήσιο κόστος 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤ.+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

20''-29'' 186,39 € 0,00 € 186,39 € 

32'' 462,21 € 0,00 € 462,21 € 

39''-43'' (φθηνές) 945,96 € 0,00 € 945,96 € 

39''-43''  (ακριβές) 781,59 € 15,00 € 796,59 € 

49''+   (φθηνές) 1.386,33 € 0,00 € 1.386,33 € 

49''+  (μεσαίες) 1.535,70 € 0,00 € 1.535,70 € 

49''+  (ακριβές) 1.910,37 € 0,00 € 1.910,37 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 7.223,55 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 584,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 7.807,59 € 

 

Παρατηρείται, λοιπόν, μία διαφορά ανάμεσα στο θεωρητικό μέσο κόστος διαχείρισης 

και στο κόστος διαχείρισης που θα είχε η εταιρεία, αν εφάρμοζε το προτεινόμενο σύστημα. Η 

διαφορά αυτή οφείλεται στις αποκλίσεις των τιμών της ζήτησης, της προηγούμενης χρονιάς, 

από τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές. 
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5.1.5 Σύγκριση τρέχοντος και προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης 

Είναι φανερό, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα για τα στοιχεία κόστους, ότι τα 

αποτελέσματα τις προσομοίωσης είναι πιο ευνοϊκά για την εταιρεία καθώς το ετήσιο κόστος 

μειώνεται αισθητά. Παρακάτω παρουσιάζεται το ακριβές ποσοστό μείωσης του συνολικού 

ετήσιου κόστους. 

Πίνακας 5.13: Διαφορές των επιμέρους στοιχείων κόστους όπως και του 

συνολικού κόστους σε κάθε περίπτωση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΕΙΧΕ 

ΣΕ € 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕ € 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 584,04 584,04 0,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 0 15 -15 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 13.134,88  7208,55 5.926,33  

ΣΥΝΟΛΟ 13.718,92 7.807,59 5.911,33 

   

Δηλαδή το επί τοις εκατό ποσοστό μείωσης για το συνολικό ετήσιο κόστος θα ήταν 

ίσο με: 

               
             

      
       

 
                  

         
         

                     

Είναι γεγονός, ότι η δημιουργία αποθεμάτων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία μιας 

επιχείρησης. Κύριος σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η ικανοποίηση των πελατών της στο 

μέγιστο δυνατό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός είναι η 

έγκαιρη παράδοση των προϊόντων. Παράλληλα, η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων 

συμβάλλει στη μείωση διαφόρων επιμέρους κοστών και μπορεί να προφυλάξει από άσκοπες 

επενδύσεις απελευθερώνοντας πολύτιμα κεφάλαια, τα οποία θα μπορέσει η εταιρεία να 

χρησιμοποιήσει για την επένδυση και την ανάπτυξή της. 

Με την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου, στην παρούσα επιχείρηση,  μειώθηκε 

κατά πολύ το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων, πράγμα που σημαίνει μικρότερη δέσμευση 

κεφαλαίων σε αποθέματα. Έτσι, από τη μία επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό η 

αυτοχρηματοδότηση της επιχείρησης και η δημιουργία νέων επενδύσεων, και από την άλλη η 
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αποδοτικότητα του κεφαλαίου θα βοηθήσει στην αύξηση στην αξία της μετοχής. Συνεπώς η 

υιοθέτηση του παραπάνω μοντέλου όχι μόνο μειώνει τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας, 

αλλά μπορεί να επηρεάσει και την χρηματιστηριακή αξία της. 

5.2 Πλυντήρια ρούχων & Ψυγεία 

5.2.1 Ισχύον σύστημα διαχείρισης 

Όπως και στις τηλεοράσεις έτσι και εδώ, γνωρίζουμε πώς γίνονται οι παραγγελίες 

στους προμηθευτές, με τι συχνότητα και πώς παραδίδονται στον πελάτη. Το επόμενο βήμα 

είναι η αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος διαχείρισης, υπολογίζοντας το συνολικό 

κόστος διαχείρισης για τα συγκεκριμένα προϊόντα και σε περίπτωση που κριθεί ασύμφορο να 

προταθεί ένα νέο. 

Η συνάρτηση για το συνολικό κόστος περιγράφεται από την σχέση (5.1) όπως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5.1.1. 

Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης μονάδων δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο παρόν 

συνολικό κόστος ούτε και στο συνολικό κόστος που θα βελτιστοποιηθεί αργότερα επειδή 

είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. 

Τα στοιχεία της σχέσης (5.1) είναι όλα γνωστά με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, 

με αποτέλεσμα να μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος που ζητείται. 

5.2.1.1 Αναλυτικός υπολογισμός κόστους 

Το κόστος παραγγελίας αφορά όλες τις κατηγορίες των πλυντηρίων ρούχων και των 

ψυγείων, καθώς σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από την εταιρεία μπορεί να 

περιλαμβάνονται προϊόντα από όλες τις κατηγορίες. Επομένως, στο συνολικό κόστος 

διαχείρισής τους, το κόστος παραγγελίας θα προστεθεί μόνο μια φορά. Με βάση τα δεδομένα 

του προηγούμενου έτους η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 12 παραγγελίες και στα πλυντήρια 

ρούχων και στα ψυγεία. Εφόσον το κόστος παραγγελίας έχει υπολογιστεί παραπάνω (βλ. 

ενότητα 4.3.3) και ισούται με 128€ (είναι το ίδιο και για τα δύο προϊόντα), το συνολικό 

κόστος παραγγελιών θα ανέρχεται στα: 12×128 = 1.536€ για τα πλυντήρια ρούχων και 

1.536€ αντίστοιχα για τα ψυγεία. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, για όλες τις κατηγορίες των πλυντηρίων ρούχων 

και των ψυγείων, με αυτήν που παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.1.1.1, υπολογίζεται το 
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συνολικό ετήσιο κόστος και παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.   

Πίνακας 5.14: Συνολικό ετήσιο κόστος πλυντηρίων 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤ+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

5-6 KG 762,14 € 0 € 762,14 € 

7 KG 1.722,80 € 0 € 1.722,80 € 

8 KG 2.206,68 € 0 € 2.206,68 € 

9-10-12 KG 1.714,35 € 0 € 1.714,35 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6.405,97 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.536,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 7.941,97 € 

 
Πίνακας 5.15: Συνολικό ετήσιο κόστος ψυγείων 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤ+ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΛΛ. 

ΨΥΓΕΙΑ 1.604,30 € 0 € 1.604,30 € 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 6.166,28 € 0 € 6.166,28 € 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 394,62 € 0 € 394,62 € 

ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ 122,01 € 0 € 122,01 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 8.287,21 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.536,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.823,21 € 

 

5.2.2 Προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης αποθέματος πλυντηρίων ρούχων 

Για τα πλυντήρια ρούχων, καθώς και τα ψυγεία, υπήρξε ενημέρωση από τον 

υπεύθυνο των παραγγελιών, ότι οι εμπορικές πολιτικές των εταιρειών διαφοροποιούνται 

κάθε μήνα. Οι εταιρείες παρέχουν διαφορετικές εκπτώσεις κάθε μήνα στην επιχείρηση, χωρίς 

όμως να είναι γνωστό από πριν ποιος μήνας είναι ο πιο συμφέρων. Επίσης, επειδή πρόκειται 

για προϊόντα μεγάλου όγκου και βάρους, η τοποθέτηση παραγγελιών πολλών τεμαχίων ανά 

μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. 2 ή 3 μήνες) καθιστά δύσκολη την τακτοποίηση και την 

διαχείριση των αποθηκών για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος 

αναπαραγγελίας αποφασίστηκε να είναι ένας μήνας (R=1) και η παραγγελία να περιλαμβάνει 

προϊόντα από όλες τις κατηγορίες. 
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5.2.2.1 Υπολογισμός στάθμης αναπαραγγελίας για προϊόντα με κανονική κατανομή 

Με δεδομένη την αναλυτική διαδικασία υπολογισμού της βέλτιστης στάθμης 

αναπαραγγελίας για προϊόντα που ακολουθούν κανονική κατανομή (βλέπε ενότητα 5.1.2.1), 

παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα πλυντήρια ρούχων και τα 

ψυγεία ξεχωριστά. 

Πίνακας 5.16: Βέλτιστη στάθμη αναπαραγγελίας για τις κατηγορίες των 

πλυντηρίων ρούχων που ακολουθούν κανονική κατανομή 

ΠΡΟΪΟΝ B2 Φ(k) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

S 
ΤΕΛΙΚΟ 

S 
k 

5-6 KG 0,153 0,993 9,25 3,56 30,64 18 2,46 

7 KG 0,112 0,992 17,7 5,52 33,64 31 2,41 

 

Πίνακας 5.17: Βέλτιστη στάθμη αναπαραγγελίας για τις κατηγορίες των 

ψυγείων που ακολουθούν κανονική κατανομή 

ΠΡΟΪΟΝ B2 Φ(k) 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

S 
ΤΕΛΙΚΟ 

S 
k 

ΨΥΓΕΙΑ 0,101 0,995 12 4,67 23,3 24 2,57 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 0,061 0,9917 20,3 6,98 36,9 37 2,39 

 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται αντίστοιχα το επίπεδο εξυπηρέτησης (Ρ1) και το 

επίπεδο ικανοποίησης της ζήτησης από υπάρχον απόθεμα (P2) για προϊόντα που ακολουθούν 

κανονική κατανομή. 

Πίνακας 5.18: Επίπεδο εξυπηρέτησης και επίπεδο ικανοποίησης προϊόντων 

με κανονική κατανομή για τα πλυντήρια ρούχων 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΞΥΠΗΕΡΤΗΣΗΣ  
(P1) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     

(P2) 

5-6 KG 0,993 0,99912 

7 KG 0,992 0,99918 

 
Πίνακας 5.19: Επίπεδο εξυπηρέτησης και επίπεδο ικανοποίησης προϊόντων 

με κανονική κατανομή για τα ψυγεία 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΞΥΠΗΕΡΤΗΣΗΣ  
(P1) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     

(P2) 

ΨΥΓΕΙΑ 0,995 0,99937 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 0,992 0,99904 
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5.2.2.2 Υπολογισμός στάθμης αναπαραγγελίας για προϊόντα με κατανομή Poisson 

Ο υπολογισμός της βέλτιστης στάθμης αναπαραγγελίας σε αυτή την περίπτωση θα 

γίνει με πεπερασμένες διαφορές, όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.1.2.2. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για όλες τις κατηγορίες πλυντηρίων ρούχων, καθώς 

και των ψυγείων, που ακολουθούν κατανομή Poisson παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 5.20: Βέλτιστη στάθμη αναπαραγγελίας για κατηγορίες πλυντηρίων 

ρούχων που ακολουθούν κατανομή Poisson 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

λ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ 

S 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΞΥΠΗΕΡΤΗΣΗΣ  

(P1) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     

(P2) 

8 KG 15,83 26 0,994 0,99913 

9-10-12 KG 4,33 11 0,994 0,99941 

 
Πίνακας 5.21: Βέλτιστη στάθμη αναπαραγγελίας για κατηγορίες ψυγείων 

που ακολουθούν κατανομή Poisson 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

λ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΣΤΑΘΜΗ S 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΞΥΠΗΕΡΤΗΣΗΣ  

(P1) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     

(P2) 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 0,79 5 0,9999 0,99976 

ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ 2,95 9 0,9991 0,99956 

 

5.2.3 Κόστος εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου 

Εφόσον έχουν καταστρωθεί τα μοντέλα για όλες τις κατηγορίες των πλυντηρίων 

ρούχων και των ψυγείων, θα υπολογιστεί το συνολικό μέσο ετήσιο κόστος. Στην ενότητα 

αυτή υπολογίζεται το μέσο μηνιαίο κόστος για την διατήρηση ή και την πιθανή έλλειψη, το 

οποίο επιβαρύνει την επιχείρηση, για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Το άθροισμα αυτών μας 

δίνει το συνολικό μέσο ετήσιο κόστος του προτεινόμενου μοντέλου. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του μέσου μηνιαίου κόστους 

διατήρησης και έλλειψης για την κατηγορία των 7 κιλών. Το μέσο μηνιαίο κόστος 

διατήρησης είναι: 
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ενώ το μέσο κόστος έλλειψης είναι: 

             
 

 
  

                  
 

 
        

Έτσι, το μέσο κόστος διατήρησης και έλλειψης είναι 41,305 + 0,365 = 41,67€. 

Το κόστος παραγγελίας, τόσο για τα πλυντήρια ρούχων όσο και για τα ψυγεία, 

εφόσον η εταιρεία πραγματοποιεί παραγγελία κάθε μήνα (R=1), ανέρχεται στα: 12 × 128 = 

1.536€.  

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, υπολογίζεται το 

συνολικό ετήσιο κόστος, το οποίο παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες 

Πίνακας 5.22: Συνολικό ετήσιο κόστος πλυντηρίων ρούχων 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΤ.+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

5-6 KG 18,279 € 0,204 € 18,483 € 

7 KG 41,305 € 0,365 € 41,670 € 

8 KG 40,537 € 0,347 € 40,884 € 

9-10-12 KG 26,388 € 0,204 € 26,592 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 1.531,548 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.536,000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.067,548 € 

 
Πίνακας 5.23: Συνολικό ετήσιο κόστος ψυγείων 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΤ.+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

ΨΥΓΕΙΑ 37,362 € 0,189 € 37,551 € 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 92,563 € 0,486 € 93,049 € 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 32,743 € 0,006 € 32,749 € 

ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ 6,376 € 0,027 € 6,403 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 2.037,024 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.536,000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.573,024 € 
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5.2.4 Προσομοίωση προτεινόμενου συστήματος 

Στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ζήτησης της εταιρείας, για την 

προηγούμενη χρονιά (βλέπε ενότητα 3.1), θα εξεταστεί η αποδοτικότητα του προτεινόμενου 

συστήματος. 

Στην συνέχεια, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας 5.1.4 υπολογίζεται και 

παρουσιάζεται το συνολικό ετήσιο κόστος. 

Πίνακας 5.24: Συνολικό ετήσιο κόστος πλυντηρίων ρούχων 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤ.+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

5-6 KG 217,17 € 0,00 € 217,17 € 

7 KG 501,56 € 0,00 € 501,56 € 

8 KG 483,03 € 0,00 € 483,03 € 

9-10-12 KG 295,68 € 0,00 € 295,68 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 1.497,44 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.536,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.033,44 € 

 
Πίνακας 5.25: Συνολικό ετήσιο κόστος ψυγείων 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΤ.+ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛ. 

ΨΥΓΕΙΑ 451,41 € 0,00 € 451,41 € 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 1.067,68 € 50,00 € 1.117,68 € 

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 387,51 € 0,00 € 387,51 € 

ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ 74,56 € 0,00 € 74,56 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 2.031,16 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.536,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.567,16 € 

 

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο θεωρητικό μέσο κόστος διαχείρισης και 

στο κόστος διαχείρισης που θα είχε η εταιρεία, αν εφάρμοζε το προτεινόμενο σύστημα, είναι 

αμελητέα και οφείλεται στις αποκλίσεις των τιμών της ζήτησης, της προηγούμενης χρονιάς, 

από τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές. 
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5.2.5 Σύγκριση τρέχοντος και προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης 

Είναι φανερό, ότι το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης μειώνει αισθητά το συνολικό 

ετήσιο κόστος. Παρακάτω παρουσιάζεται το ακριβές ποσοστό μείωσης. 

Πίνακας 5.26: Διαφορές των επιμέρους στοιχείων κόστους όπως και του 

συνολικού κόστους σε κάθε περίπτωση για τα πλυντήρια ρούχων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΕΙΧΕ 

ΣΕ € 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ € 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 1.536,00 1.536,00 0,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 0,00 0,00 0,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 6.405,97 1.497,44 4.908,53 

ΣΥΝΟΛΟ 7.941,97 3.033,44 4.908,53 

 

Δηλαδή το επί τοις εκατό ποσοστό μείωσης για το συνολικό ετήσιο κόστος των 

πλυντηρίων ρούχων θα ήταν ίσο με: 

               
             

      
       

 
                 

        
         

                     

Πίνακας 5.26: Διαφορές των επιμέρους στοιχείων κόστους όπως και του 
συνολικού κόστους σε κάθε περίπτωση για τα ψυγεία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΕΙΧΕ 

ΣΕ € 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ € 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 1.536,00 1.536,00 0,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 0 50 -50 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 8.287,21  1.981,16 6.306,05  

ΣΥΝΟΛΟ 9.823,21 3.567,16 6.256,05 

 

Δηλαδή το επί τοις εκατό ποσοστό μείωσης για το συνολικό ετήσιο κόστος των 

ψυγείων θα ήταν ίσο με: 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δείξει πόσο σημαντικό ρόλο 

κατέχει, μέσα σε μια εταιρεία, η ορθή οργάνωση και διαχείριση των αποθεμάτων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί συστήματα 

διαχείρισης αποθεμάτων, τα οποία έχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες και λαμβάνοντας 

υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

μείωση του κόστους. 

Βέβαια πρέπει να επισημανθεί, ότι ακόμη και η πρόταση ενός νέου συστήματος 

διαχείρισης αποθεμάτων, χρειάζεται αναπροσαρμογή ανάλογα με τους στόχους κάθε 

εταιρείας και την τάση της αγοράς. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η σωστή 

παρακολούθηση της αποθήκης και η συνεχής επεξεργασία των δεδομένων. 

Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης αποθεμάτων της εταιρείας που παρουσιάστηκε παραπάνω, αξιοποιώντας τα 

πραγματικά δεδομένα που καταγράφτηκαν. Στόχος της παραπάνω ανάλυσης, καθώς η 

εταιρεία επεκτείνεται σε νέες αγορές και αναπτύσσεται, είναι η υιοθέτηση νέων μεθόδων που 

θα μειώσουν την στάθμη των αποθεμάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης.  

Αρχικά, ξεκινήσαμε με μια ABC ανάλυση από την οποία επιλέχθηκαν τα τρία πιο 

σημαντικά προς μελέτη προϊόντα. Για τους επιλεγμένους κωδικούς τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης έδειξαν εμφανή μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης της αποθήκης σε 

σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, επιφέροντας σημαντικά έσοδα για την εταιρεία. Είναι 

φανερό, ότι με το υφιστάμενο σύστημα υπήρχε έλλειψη οργάνωσης στο πεδίο της 

παραγγελίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού ετήσιου κόστους. 

Με αφορμή αυτή τη διπλωματική εργασία και τα αποτελέσματά της, η εταιρεία 

διαπίστωσε τις δυνατότητες ανάπτυξης και βελτιστοποίησης - λόγω του ότι το συνολικό 

κόστος για τα τρία προϊόντα που μελετήθηκαν μειώθηκε κατά 17.075,91 € - σε ολόκληρη τη 

δομή της. Με την υιοθέτηση του προτεινόμενου μοντέλου, η εταιρεία θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη διατήρησης των 

αποθεμάτων της και όλα αυτά με γνώμονα την επιβίωσή της μέσα στο ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον που υπάρχει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα. 
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Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η εταιρεία προκειμένου να πετύχει 

μεγαλύτερες εκπτώσεις, από τους προμηθευτές, ενδεχομένως να προβαίνει στην αγορά 

μεγαλύτερων ποσοτήτων, παρόλο που δεν υπάρχει η ανάλογη ζήτηση. Για να μπορέσουμε 

όμως να αξιολογήσουμε αν μια τέτοια πολιτική είναι κερδοφόρα, θα πρέπει να εντάξουμε 

στην ανάλυση μας καινούργιες παραμέτρους. Θα μπορούσε, λοιπόν, αυτό να αποτελέσει 

μελλοντικά ένα καινούργιο πεδίο έρευνας μέσα στην εταιρεία. 
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Παράρτημα: Καμπύλη συνάρτησης κόστους 

Το συνολικό κόστος μια επιχείρησης μπορεί να γραφεί ως το άθροισμα του 

μεταβλητού κόστους, cu(y), και του σταθερού κόστους, F: 

             

Η συνάρτηση του μέσου κόστους (Average Cost) εκφράζει το κόστος ανά μονάδα 

προϊόντος. Η συνάρτηση του μέσου μεταβλητού κόστους (Average Variable Cost) εκφράζει 

το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος και η συνάρτηση του μέσου σταθερού κόστους 

(Average Fixed Cost) εκφράζει το σταθερό κόστος ανά μονάδα προϊόντος. Βάσει της 

παραπάνω εξίσωσης, έχουμε: 

      
    

 
 

     

 
 
 

 
               

όπου το AVC(y) συμβολίζει το μέσο μεταβλητό κόστος και το AFC(y) συμβολίζει το μέσο 

σταθερό κόστος.  

Για την συνάρτηση του μέσου σταθερού κόστους (AFC(y)) όταν το y=0, το μέσο 

σταθερό κόστος είναι άπειρο και, καθώς το y αυξάνεται, τείνει προς το μηδέν. Ας 

θεωρήσουμε τη συνάρτηση του μεταβλητού κόστους (AVC(y)). Αρχίζουμε από ένα μηδενικό 

επίπεδο προϊόντος και εξετάζουμε την παραγωγή μιας μονάδας. Το μέσο μεταβλητό κόστος 

στο επίπεδο y=1 είναι ακριβώς το μεταβλητό κόστος παραγωγής αυτής της μονάδος. 

Αυξάνουμε τώρα το επίπεδο της παραγωγής σε 2 μονάδες. Θα αναμέναμε ότι στη χειρότερη 

περίπτωση το μεταβλητό κόστος θα διπλασιαζόταν, ώστε το μέσο μεταβλητό κόστος να 

παραμείνει σταθερό. Αν μπορούσαμε να οργανώσουμε την παραγωγή κατά έναν 

αποτελεσματικότερο τρόπο, το μέσο μεταβλητό κόστος ενδεχομένως και να μειωθεί σε μια 

πρώτη φάση, καθώς θα αυξάνεται η κλίμακα παραγωγής. Αλλά, τελικά, θα αναμέναμε 

αύξηση του μέσου μεταβλητού κόστους, γιατί αν υπάρχουν σταθερές εισροές, αυτές θέτουν 

περιορισμούς στην παραγωγική διαδικασία. 

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι το σταθερό κόστος οφείλεται στο ενοίκιο ή τις 

πληρωμές ενυπόθηκων δανείων, για ένα κτήριο σταθερού μεγέθους. Τότε, καθώς θα 

αυξάνεται η παραγωγή, το μέσο μεταβλητό κόστος, το ανά μονάδα παραγωγής κόστος, 

ενδέχεται να παραμείνει σταθερό για ένα διάστημα. Καθώς όμως θα πλησιάζουμε τη 

δυναμικότητα του κτηρίου, το κόστος αυτό θα αυξηθεί απότομα, δίνοντας την καμπύλη του 
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μέσου μεταβλητού κόστους. 

Η καμπύλη του μέσου κόστους είναι το άθροισμα των δύο αυτών καμπυλών. Θα έχει, 

επομένως, το σχήμα U. Η αρχική μείωση του μέσου κόστους οφείλεται στη μείωση του 

μέσου σταθερού κόστους. Η τελική αύξηση του μέσου κόστους οφείλεται στην αύξηση του 

μέσου μεταβλητού κόστους. Ο συνδυασμός των δύο αυτών αποτελεσμάτων παράγει την 

καμπύλη U.   
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