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Περίληψη 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οξύνοντας τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για 

κατάλληλο προγραμματισμό των λειτουργιών της επιχείρησης, πράγμα που επιτυγχάνεται με 

τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με αυτόν τον τρόπο, η 

εκάστοτε επιχείρηση αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. 

Η μελέτη αυτή έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει κατά πόσο οι κυπριακές παραγωγικές 

βιομηχανίες εφαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης προμηθειών και πως αυτό επιδρά στην 

παραγωγικότητα και στη απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αρχικά, προσδιορίζεται 

το στάδιο κωδικοποίησης των προμηθειών καθώς και η συχνότητα καταγραφής αποθεμάτων 

από τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια, ερευνήθηκε η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης 

προμηθειών, το στάδιο ποιοτικού ελέγχου των προμηθειών, τα κυριότερα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων καθώς και οι πιθανοί λόγοι 

εμφάνισης αυτών των προβλημάτων. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκε η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών από τις υπό μελέτη επιχειρήσεις, καθώς και η ικανοποίηση των 

επιχειρήσεων από τους προμηθευτές τους. Tέλος, αξιολογήθηκαν και οι παράμετροι 

αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων που εφαρμόζεται από 

τις επιχειρήσεις καθώς και η χρήση αυτόματων συστημάτων διαχείρισης προμηθειών. 

Στο τέλος της μελέτης, όλα τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και παρουσιάζονται καθώς επίσης 

δίνονται προτάσεις βελτιώσεις της αποδοτικότητας του συστήματος για τις εξεταζόμενες 

εταιρείες. 
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1. Εισαγωγή 

Η εφοδιαστική αλυσίδα κατέχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία μιας παραγωγικής εταιρείας 

καθώς η αποτελεσματική διαχείριση της καθορίζει τη λειτουργική αποδοτικότητα και την 

κερδοφορία της. H διαχείριση υλικών είναι μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες μιας 

βιομηχανίας και αποτελεί σημαντική ευθύνη στη διοίκηση του παραγωγικού συστήματος. 

Λόγω της δραματικής τεχνολογικής εξέλιξης των τελευταίων χρόνων και της συνεχόμενης 

εφεύρεσης νέων και καινοτόμων προϊόντων, οι αγορές γίνονται όλο και περισσότερο 

πολύπλοκες και απαιτητικές για όλα τα είδη και μεγέθη των βιομηχανιών. Οι πελάτες απαιτούν 

να παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους άμεσα και αξιόπιστα. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται 

εκθετικά και οι βιομηχανίες θα πρέπει να καταφέρουν να μείνουν ανταγωνιστικές σε ένα τόσο 

σκληρό και εξομοιωτικό περιβάλλον. Σήμερα, μια εξαιρετική απόδοση δεν μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω της προσφοράς προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και μέσω της 

συνεχόμενης ενίσχυσης των εσωτερικών δραστηριοτήτων των εταιρειών και των αλυσίδων 

εφοδιασμού. Σύμφωνα με αυτό, η σημασία της διαχείρισης υλικών έχει αναμφισβήτητα 

κρίσιμο νόημα για τη στρατηγική βελτίωση της επιχείρησης, την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και τη λειτουργική αρτιότητα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή 

των διαφόρων προσεγγίσεων στην ανάπτυξη λειτουργιών διαχείρισης υλικών είναι πράγματι 

απαραίτητη για τη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας (Magad, 1995).  

Όμως, για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει να υπάρχει μια 

συνδυασμένη και συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των μελών της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Δηλαδή, οι προμηθευτές και οι πελάτες θα πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες, να υπάρχει 

ταχεία ροή πληροφοριών, να έχουν τους ίδιους στόχους και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον 

(Russell & Taylor, 2011), (Ellram & Cooper, 2013). 

Σύμφωνα με τον Stevenson (2009), για αποδοτική διαχείριση αποθεμάτων η διοίκηση θα 

πρέπει να έχει δύο βασικές λειτουργίες. Η μια λειτουργία είναι να καθιερώσει ένα σύστημα 

παρακολούθησης των υλικών στο απόθεμα και το άλλο είναι να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά 

με την ποσότητα και το χρονικό μιας παραγγελίας. Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι 

αποφάσεις, η διοίκηση θα πρέπει να έχει ένα σύστημα για την παρακολούθηση του 

υφιστάμενου αποθέματος και του αποθέματος που βρίσκεται κατόπιν παραγγελίας, να μπορεί 

να προβλέπει αξιόπιστα την πιθανή ζήτηση υπολογίζοντας ταυτόχρονα το πιθανό σφάλμα 

πρόβλεψης, να γνωρίζει τους χρόνους που απαιτούνται για την παράδοση των υλικών (lead 

time), να μπορεί να εκτιμήσει το κόστος διατήρησης αποθεμάτων, παραγγελίας και το κόστος 
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που μπορεί να προκληθεί από έλλειψη υλικών και τέλος να έχει ένα σύστημα ταξινόμησης για 

το απόθεμα (Stevenson, 2009). 
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2. Αποθέματα 

Ως αποθέματα μπορούμε να ορίσουμε τα υλικά αγαθά τα οποία διατηρούνται στην αποθήκη 

μιας επιχείρησης για να καλύψουν τις ανάγκες μιας αναμενόμενης ζήτησης. Ωστόσο από την 

άποψη της διαχείρισης υλικών το απόθεμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας «άεργος» πόρος ο 

οποίος έχει κάποια οικονομική αξία (Vrat, 2014).  

Η διαχείρισή τους είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία μιας επιχείρησης, αφού 

καταλαμβάνουν χώρο και κοστίζουν πολύ. Γενικότερος στόχος της διαχείρισης των 

αποθεμάτων είναι να κρατηθούν τόσα αποθέματα ώστε να μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση 

των πελατών, με απώτερο σκοπό οι επιχειρήσεις να προμηθεύουν την αγορά με το 

ποιοτικότερο προϊόν στο χαμηλότερο δυνατό κόστος (Russell & Taylor, 2011). Τα αποθέματα 

αναφέρονται σε αδρανή προϊόντα και υλικά τα οποία μπορεί να είναι πρώτες ύλες, 

ανταλλακτικά, εξαρτήματα, ημι-κατεργασμένα ή έτοιμα προϊόντα. Όλα αυτά χρησιμεύουν ως 

μια ασπίδα για την αβέβαιη ζήτηση αλλά και για τις διακυμάνσεις στη χρήση που μπορεί να 

προκύψουν (Reid & Sanders, 2011). 

Η ύπαρξη των αποθεμάτων είναι εντελώς απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα 

από το είδος της παραγωγικής διαδικασίας. Η ύπαρξη αποθεμάτων πρώτων υλών και 

ενδιάμεσων προϊόντων εξασφαλίζει τη συνεχή τροφοδοσία του παραγωγικού συστήματος 

και την ομαλή ροή της παραγωγής, χωρίς να επηρεάζεται από τις καθυστερήσεις των 

προμηθευτών (Vrat, 2014). Επιπλέον, η επιχείρηση επωφελείται από τις εκπτώσεις τιμών όταν 

η αγορά των αποθεμάτων γίνεται μαζικά, κερδίζοντας έτσι το πλεονέκτημα της τιμής. Χωρίς 

αμφιβολία, η τήρηση των αποθεμάτων δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση 

να παραδίδει τις παραγγελίες εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, αποφεύγοντας 

την περίπτωση να χάσουν την παράδοση κάποιας παραγγελίας (Kumar & Suresh, 2008).  

3. Στόχοι της αλυσίδας εφοδιασμού 

Η στρατηγική της αλυσίδας εφοδιασμού έχει τρεις στόχους: μείωση κόστους, μείωση 

απασχολούμενου κεφαλαίου, βελτίωση εξυπηρέτησης. 

Η μείωση του κόστους είναι η στρατηγική που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 

μεταβλητών κοστών τα οποία σχετίζονται με την μεταφορά και την αποθήκευση. Ο στόχος 

αυτός μπορεί να υλοποιηθεί επιλέγοντας εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς και αποθήκευσης, 

μεγιστοποιώντας το κέρδος, διατηρώντας όμως το επίπεδο και την ποιότητα εξυπηρέτησης 

σταθερά για την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των πελατών. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου θα πρέπει να παραγγελθεί η βέλτιστη ποσότητα προϊόντων αλλά να βρεθεί 
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και ο βέλτιστος χρόνος που πρέπει να γίνει η παραγγελία (Strack & Pochet, 2010). 

Διατηρώντας μία αποθήκη, τα υλικά μπορούν να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν 

από κάποιο πελάτη. Η δαπάνη που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση αλλά και τη διατήρηση 

των αποθεμάτων είναι από τα σημαντικότερα σημεία του κόστους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, αφού σε μεγάλες επιχειρήσεις το κόστος αυτό συνδέεται με εκατομμύρια 

ευρώ. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ακολουθούν κάποιο μοντέλο διαχείρισης των 

αποθεμάτων για να μπορέσουν να επιτύχουν την μείωση του κόστους (Reid & Sanders, 2016). 

Η μείωση του απασχολούμενου κεφαλαίου είναι στρατηγική που στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση του επιπέδου του επενδυμένου κεφαλαίου στο σύστημα των logistics με 

κίνητρο την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους 

όπως η κατευθείαν αποστολή αποφεύγοντας την αποθήκευση, προτιμώντας τη μη ιδιοκτησία 

των αποθηκών, υιοθετώντας προσεγγίσεις Just In Time παρά για τα αποθέματα από την 

αποθήκευση ή ακόμη χρησιμοποιώντας τρίτους ως προμηθευτές των υπηρεσιών των logistics. 

Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση είναι δυνατόν να αυξηθούν τα 

μεταβλητά κόστη σε σχέση με στρατηγικές υψηλότερων επιπέδων επένδυσης. 

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης είναι στρατηγικές που αναγνωρίζουν ότι τα οφέλη εξαρτώνται 

από το επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των μελών της αλυσίδας εφοδιασμού. Είναι 

δυνατό παρά την αλματώδη αύξηση στα κόστη που επιφέρουν τα αυξημένα επίπεδα 

εξυπηρέτησης να προκύψουν κέρδη από τις πωλήσεις τα οποία να ξεπεράσουν την αύξηση του 

συνολικού κόστους. Για να είναι επιτυχημένη μια τέτοια στρατηγική εξυπηρέτησης θα πρέπει 

να αναπτύσσεται σε αντίθεση με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση από τους ανταγωνιστές. Τέλος, 

οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν αξία στον πελάτη. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει τα 

μέλη της αλυσίδας να ενεργούν ως εταίροι για τη συστηματική δημιουργία αξίας σε κάθε 

στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Έτσι, οι εταιρείες όχι μόνο αναζητούν τρόπους για να 

δημιουργήσουν εσωτερική αξία στις δικές τους παραγωγικές διαδικασίες, αλλά επίσης 

κοιτάζουν τους συνεργάτες τους στην εφοδιαστική αλυσίδα για να δημιουργήσουν αξία 

βελτιώνοντας το σχεδιασμό, την ποιότητα του προϊόντος, την απόδοση και την ταχύτητα της 

αλυσίδας εφοδιασμού και μειώνοντας τα έξοδα (Russell & Taylor, 2011).  

4. Η εφοδιαστική αλυσίδα και η διαχείριση προμηθειών  

H εφοδιαστική αλυσίδα σχετίζεται με τη διαχείριση της ροής των προϊόντων ή υπηρεσιών από 

το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης. Η διαχείριση των υλικών αποτελεί μια 
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σημαντική ευθύνη για τη διοίκηση ενός παραγωγικού συστήματος (Hemishkumar, et al., 

2015).  

Η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας έδρασαν ως καταλύτες για την εξέλιξη της 

διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού ώθησαν την διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

να γίνει το στρατηγικό μέσο για τις εταιρείες που ήθελαν να διαχειρίζονται την ποιότητα, να 

ικανοποιούν τους πελάτες τους και να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Μια αλυσίδα εφοδιασμού 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και τον μετασχηματισμό 

αγαθών και υπηρεσιών από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό χρήστη (πελάτη), 

καθώς και τις σχετικές ροές των πληροφοριών που εμπεριέχονται στη διαδικασία αυτή. 

Αποτελείται από πολλά αλληλένδετα μέλη, ξεκινώντας από τους προμηθευτές πρώτων υλών, 

τους προμηθευτές εξαρτημάτων, τον παραγωγό του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τους διανομείς 

και τελειώνει με τον τελικό αποδέκτη που είναι ο πελάτης. 

Ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης των αποθεμάτων είναι ο σχεδιασμός και έλεγχος των 

αναγκών σε υλικά με βάση τις προβλέψεις από το πρόγραμμα της παραγωγής. Ο σχεδιασμός 

των υλικών είναι μια τεχνική που καθορίζει εκ των προτέρων τις απαιτήσεις των πρώτων υλών, 

εξαρτημάτων κτλ. για την ομαλή εκτέλεση των διαδικασιών της παραγωγής. Υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που ουσιαστικά επηρεάζουν άλλοι λίγο άλλοι περισσότερο την ομαλή 

πρόβλεψη των απαραίτητων υλικών. Οι παράγοντες αυτοί είναι η χωρητικότητα των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης, οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές, τα επίπεδα των 

αποθεμάτων, το κεφάλαιο κίνησης, οι τιμές και η πολιτική εισαγωγών. Επιπλέον, έχει ως στόχο 

να επιλέξει τους κατάλληλους προμηθευτές, την επιλογή της κατάλληλης προσφοράς, 

διατήρηση ομαλών σχέσεων με τους προμηθευτές καθώς και να εκτελεί την αξιολόγησή τους. 

Τέλος, ελέγχει, διαχειρίζεται και διατηρεί τα αποθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες, ως ο 

αδρανής πόρος μιας επιχείρησης (Kumar & Suresh, 2008). 
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Το Σχήμα 1 απεικονίζει τα στάδια, τις εγκαταστάσεις και τη φυσική κυκλοφορία των 

προϊόντων και των υπηρεσιών σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Η αλυσίδα εφοδιασμού ξεκινά με 

προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν να είναι τόσο βασικοί όσο και οι προμηθευτές πρώτης ύλης. 

Αυτοί οι προμηθευτές αναφέρονται ως μέλη τα οποία βρίσκονται στην αρχή της αλυσίδας 

εφοδιασμού, ενώ οι διανομείς, οι αποθήκες και οι τελικοί πελάτες τελικής χρήσης αναφέρονται 

ως μέλη τα οποία βρίσκονται στο μέσο και προς το τέλος της αλυσίδας. Το ρεύμα στο κάτω 

μέρος της εικόνας υποδηλώνει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού 

κινείται από την αρχή προς το τέλος. Το ρεύμα είναι πολύ τραχύ στην αρχή της αλυσίδας και 

γίνεται πιο ομαλό καθώς κινείται προς τα κάτω. Επίσης, η "πληροφορία" που βρίσκεται στο 

κέντρο του Σχήματος 1 είναι η "καρδιά και οι εγκέφαλοι" της αλυσίδας εφοδιασμού (Russell 

& Taylor, 2011). 

Διαχείριση υλικού είναι ένα σύστημα με το οποίο γίνεται προγραμματισμός και έλεγχος όλων 

των προσπαθειών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η σωστή ποιότητα και  ποσότητα 

των υλικών καθορίζονται εγκαίρως, με εύλογο κόστος και ότι βρίσκονται διαθέσιμα στο 

σημείο χρήσης τους όταν απαιτείται (Hemishkumar, et al., 2015). Επιπλέον, η διαχείριση 

υλικών μπορεί να θεωρηθεί η έννοια που σχετίζεται με τη διαχείριση των υλικών έως ότου τα 

υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί και μετατραπεί στο τελικό προϊόν. Οι δραστηριότητες της 

διαχείρισης των υλικών περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τους σχεδιαστές, την αγορά, τη 

λήψη, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο και την απογραφή των υλικών (Baily & Farmer 

Εικόνα 1: Τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού 
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D., 2009). Η Διεθνής Ομοσπονδία Αγοράς και Διαχείρισης Υλικών (IFPMM) ορίζει τη 

διαχείριση υλικών ως ένα καθορισμένο οργανισμό ο οποίος ασχολείται με τον 

προγραμματισμό και τον έλεγχο όλων των τύπων των υλικών,  με τη προσφορά τους και τη 

ροή τους από το αρχικό μέχρι το τελικό στάδιο έτσι ώστε να παραδοθεί το προϊόν στον πελάτη 

εγκαίρως και να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.  

H αποτελεσματική διαχείριση των υλικών έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση 

του κόστους. (Hemishkumar, et al., 2015). Το ερώτημα που κάθε φορά προκύπτει είναι ποια 

είναι η κατάλληλη ποσότητα που πρέπει να παραγγείλει η επιχείρηση αλλά και το πότε είναι 

καλό να κάνει την παραγγελία αυτή. Η διαχείριση των αποθεμάτων έχει να διαχειριστεί το 

πρόβλημα εξισορρόπησης μεταξύ του κόστους που θα προκύψει από έλλειψη του αποθέματος 

και του κόστους από υπερ-αποθεματοποίησης (Russell & Taylor, 2011) (Strack & Pochet, 

2010). Η βασική απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται κάθε φορά είναι η ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους αποθεμάτων, δηλαδή του κόστους αγοράς, παραγωγής, διατήρησης 

και έλλειψης (Taha, 2007). Οι αλυσίδες εφοδιασμού αρχίζουν με την προμήθεια των πρώτων 

υλών, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1. Τα αγορασθέντα υλικά, πρώτες ύλες, έχουν υπολογιστεί 

ότι τα κόστη τους ανέρχονται περίπου στο ήμισυ του κατασκευαστικού κόστους. Οι εταιρείες 

θέλουν τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων τους να παραδίδονται 

εγκαίρως, να είναι υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Όλα τα προαναφερόμενα, χρόνος 

παράδοσης, τιμή και ποιότητα αποτελούν ευθύνη των προμηθευτών τους. Σε περίπτωση 

καθυστερημένης παράδοσης πρώτων υλών από τους προμηθευτές, μια εταιρεία θα αναγκαστεί 

να κρατήσει μεγάλα δαπανηρά αποθέματα για να μπορέσει να ολοκληρώσει και να παραδώσει 

τα δικά της προϊόντα. Έτσι, θα αποφευχθεί η καθυστερημένη παράδοση προϊόντων στους 

δικούς της πελάτες. Χωρίς αμφιβολία, η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από προμηθευτές, 

διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Russell & Taylor, 

2011). 

Οι δημιουργία δεσμών μεταξύ της εταιρείας και των προμηθευτών της είναι βασικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης σχέσης και συνεργασίας. Ο σημαντικότερος σύνδεσμος 

είναι η επικοινωνία. Οι επιχειρήσεις και οι προμηθευτές πρέπει να επικοινωνούν σχετικά με 

τη ζήτηση των προϊόντων, το κόστος, την ποιότητα και για οτιδήποτε άλλο προκειμένου να 

συντονίσουν τις δραστηριότητές τους.  

Στην προσπάθεια τους οι επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν τα επίπεδα αποθεμάτων, απαιτούν 

από τους προμηθευτές τους να παρέχουν τα υλικά κατά παραγγελία. Η εφαρμογή ενός τέτοιου 
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συστήματος έγκαιρής παράδοσης (Just In Time) από τον προμηθευτή, σημαίνει πιο συχνές 

μερικές παραδόσεις, αντί των μεγάλων παραγγελιών όπου οι προμηθευτές παραδοσιακά 

χρησιμοποιούν. Οι προμηθευτές μπορούν να διαχειριστούν πιο εύκολα παραγγελίες μεγάλων 

ποσοτήτων αφού είναι λιγότερο δαπανηρές και συνάμα αυξάνουν το απόθεμα του πελάτη, 

προσφέροντας έγκαιρη παράδοση, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους των προϊόντων 

μειώνοντας την τιμή τα αγαθά και τις υπηρεσίες της. Αυτές οι απαιτήσεις των πελατών προς 

τους προμηθευτές είναι δυνητικά πολύ δαπανηρές για τους δεύτερους. Η γρήγορη παράδοση 

προϊόντων και υπηρεσιών όπως απαιτούνται από τους πελάτες, μπορεί να απαιτεί από τον 

προμηθευτή να διατηρεί υπερβολικά αποθέματα. Αυτά τα αιτήματα απαιτούν από τον 

προμηθευτή να βελτιώσει τις δικές του διαδικασίες και να δημιουργήσει την δική του 

αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού. Έτσι με τη σειρά τους οι προμηθευτές απαιτούν από 

τους προμηθευτές τους ό,τι απαιτείται από αυτούς-υψηλή ποιότητα, χαμηλότερες τιμές, 

βελτίωση της διαδικασίας και καλύτερη απόδοση παράδοσης (Russell & Taylor, 2011). 

5. Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων 

Το σημείο εκκίνησης για τη διαχείριση του αποθέματος είναι η ζήτηση των πελατών. Ένας 

βασικός καθοριστικός παράγοντας αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων είναι η ακριβής 

πρόβλεψη ζήτησης. Για αυτόν τον λόγο, τα θέματα πρόβλεψης και διαχείρισης αποθεμάτων 

είναι άμεσα συνδεδεμένα. Η ευαισθησία που παρουσιάζει η ζήτηση και η μεταβολές στις 

προτιμήσεις τις αγοράς, αποτελούν φαινόμενα που δυσχεραίνουν την λειτουργία της αλυσίδας 

εφοδιασμού, λόγω του ότι πρέπει να διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση της 

ζήτησης και στην παραγωγή ικανοποιητικών ποσοτήτων και όχι περιττών.  

Γενικά, η ζήτηση αποθεμάτων είναι είτε εξαρτημένη είτε ανεξάρτητη. Η εξαρτημένη ζήτηση 

αφορά τα αντικείμενα που αποτελούν συνήθως συστατικά μέρη ή υλικά που χρησιμοποιούνται 

στη διαδικασία παραγωγής τελικού προϊόντος.  Αντίθετα, η ανεξάρτητη ζήτηση αφορά τα 

τελικά προϊόντα που δεν εξαρτώνται από την εσωτερική παραγωγική δραστηριότητα. 

Καθορίζεται συνήθως από τις συνθήκες της εξωτερικής αγοράς και επομένως είναι πέρα από 

τον άμεσο έλεγχο της επιχείρησης (Russell & Taylor, 2011). Στην περίπτωση της ανεξάρτητης 

ζήτησης τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το 

μοντέλο οικονομικής μεθόδου παραγγελίας (EΟQ), το μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας 

παραγωγής και το μοντέλο έκπτωσης βάσει ποσότητας. (Heizer, et al., 2016) Αντίθετα, τα 

ημιτελικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες χαρακτηρίζονται από την εξαρτημένη ζήτηση. Η 

εξαρτημένη ζήτηση εξαρτάται από το βασικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής και ο 

προγραμματισμός των απαιτήσεων σε υλικά (MRP, Material Requirements Planning) αποτελεί 
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μια ξεχωριστή μέθοδο διαχείρισης των αποθεμάτων (Heizer, et al., 2016). Η ανάλυση ABC 

αποτελεί ένα ακόμα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων, καθώς και η HML ανάλυση, η VED 

ανάλυση, FSN ανάλυση (Kumar & Suresh, 2008). Όλα τα προαναφερόμενα μοντέλα θα 

αναλυθούν εκτενώς πιο κάτω. 

Ένα σύστημα αποθεμάτων ελέγχει το επίπεδο των αποθεμάτων καθορίζοντας την ποσότητα 

της παραγγελίας (το επίπεδο του αποθέματος) και πότε αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συστημάτων αποθεμάτων: το συνεχές σύστημα σταθερής 

ποσότητας και το περιοδικό σύστημα σταθερής περιόδου. Σε ένα συνεχές σύστημα, 

τοποθετείται μια παραγγελία με την ίδια σταθερή ποσότητα κάθε φορά που το απόθεμα 

μειώνεται σε ένα ορισμένο επίπεδο, ενώ σε ένα περιοδικό σύστημα, τοποθετείται μια 

παραγγελία για μια μεταβλητή ποσότητα μετά από συγκεκριμένα τακτικά διαστήματα (Russell 

& Taylor, 2011). 

5.1.Συνεχές Σύστημα Σταθερής Ποσότητας Παραγγελίας 

Πιο συγκεκριμένα, ένα συνεχές σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας δίνει εντολή 

παραγγελίας όταν το απόθεμα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η εντολή παραγγελίας 

μπορεί χρονικά να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα με τη ζήτηση του αντίστοιχου 

προϊόντος. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1, η ποσότητα παραγγελίας «α» 

πραγματοποιείται μετά από διαφορετικά χρονικά διαστήματα Τ1, Τ2 και Τ3 λόγω της 

διακύμανσης της ζήτησης (διαφορετική κλίση των ευθειών) (Μαλινδρέτος, 2015). 

 

Εικόνα 2: Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας (Μαλινδρέτος, 2015) 

Ένα πλεονέκτημα του συνεχούς συστήματος σταθερής ποσότητας είναι ότι το επίπεδο 

αποθεμάτων παρακολουθείται συνεχώς. Έτσι, η διεύθυνση του οργανισμού γνωρίζει το 

επίπεδο των αποθεμάτων. Αυτό είναι επωφελές για κρίσιμα αντικείμενα όπως ανταλλακτικά ή 
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πρώτες ύλες και προμήθειες (Russell & Taylor, 2011). Με βάση το συγκεκριμένο σύστημα, η 

επιχείρηση διατηρεί χαμηλή την ποσότητα των αποθεμάτων, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλό 

κόστος. Για την υλοποίηση του συστήματος σταθερής ποσότητας απαιτείται η χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό γίνεται έλεγχος των αποθεμάτων και 

καταγράφεται η στάθμη των αποθεμάτων συνεχώς, έτσι ώστε να διαπιστώνεται αμέσως πότε 

θα πρέπει να τοποθετηθεί η παραγγελία (Βλάχος, 2005). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε ένα 

τέτοιο σύστημα, το κόστος παρακολούθησης του αποθέματος της επιχείρησης είναι σχετικά 

υψηλό αλλά αντισταθμίζεται από την χαμηλή μέση στάθμη αποθέματος (Παππής, 1999)). 

Σε ένα σύστημα σταθερής ποσότητας, όταν το απόθεμα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, 

που αναφέρεται ως σημείο επαναφοράς, παραγγέλλεται ένα σταθερό επίπεδο υλικών στο τέλος 

μιας σταθερής περιόδου. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και παραδοσιακό μέσο για τον 

προσδιορισμό της ποσότητας σε ένα συνεχές σύστημα είναι το μοντέλο οικονομικής μεθόδου 

παραγγελίας (EΟQ). Η λειτουργία του μοντέλου EOQ είναι να καθορίσει το βέλτιστο μέγεθος 

παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος αποθεμάτων. Υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές του μοντέλου EOQ. Θα περιγράψουμε δύο εκδόσεις μοντέλων: το βασικό μοντέλο 

EOQ και το μοντέλο παραγωγικής ποσότητας. 

Το βασικό μοντέλο EOQ είναι μια φόρμουλα όπου καθορίζει την ιδανική ποσότητα 

παραγγελίας η οποία ελαχιστοποιεί τα έξοδα μεταφοράς και παραγγελίας. Για την εφαρμογή 

του βασικού μοντέλου EOQ, απαιτείται η ζήτηση του προϊόντος να είναι σταθερή γνωστή και 

συνεχής κατά τη διάρκεια της περιόδου καθώς και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της 

τοποθέτησης της παραγγελίας και της εκτέλεσής της να είναι σταθερός. Επιπλέον, το κόστος 

(τιμή) αγοράς και διατήρησης ανά μονάδα προϊόντος πρέπει να είναι σταθερό. Εκτός από τα 

προαναφερθέν σημεία, για την εφαρμογή του βασικού μοντέλου (EOQ), το κόστος διαχείρισης 

της παραγγελίας πρέπει να είναι σταθερό, όπως και η ποσότητα της παραγγελίας να είναι 

σταθερή και ίση με την ποσότητα του υλικού που παραλαμβάνεται (Russell & Taylor, 2011) 

(Μαλινδρέτος, 2015).  

Οι βασικές παραδοχές του βασικού μοντέλου EOQ φαίνονται στο διάγραμμα 2. Μια ποσότητα 

παραγγελίας (quantity), Q, λαμβάνεται και χρησιμοποιείται με σταθερό ρυθμό κατά την 

πάροδο του χρόνου. Όταν το επίπεδο των αποθεμάτων μειώνεται στο σημείο παραγγελίας 

(reorder point), R, μια νέα εντολή παραγγελίας τοποθετείται λαμβάνοντας υπόψιν μια χρονική 

περίοδο, που αναφέρεται ως o χρόνος που απαιτείται για την παράδοση της παραγγελίας (lead 

time). Το νέο απόθεμα παραλαμβάνεται την ίδια στιγμή όπου το υφιστάμενο απόθεμα 



11 
 

εξαντλείται, αποφεύγοντας έτσι τις ελλείψεις. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς για 

το την ίδια ποσότητα παραγγελίας (Q), το σημείο τοποθέτησης νέας παραγγελίας (R) και το 

χρόνο παράδοσης (lead time) (Russell & Taylor, 2011) (Μαλινδρέτος, 2015). 

 

Εικόνα 3: Ο κύκλος παραγγελίας αποθέματος σε ένα σύστημα οικονομικής παραγγελίας, EOQ (Russell & 

Taylor, 2011). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ποσότητα της παραγγελίας, είναι το μέγεθος της παραγγελίας που 

ελαχιστοποιεί το άθροισμα των εξόδων μεταφοράς και παραγγελίας (ordering and carrying 

cost). Αυτά τα δύο κόστη αντιδρούν αντίστροφα το ένα στο άλλο. Δηλαδή, όταν το μέγεθος  

της παραγγελίας αυξάνεται, απαιτούνται λιγότερες παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται 

το κόστος παραγγελίας (ordering cost), ενώ ο μέσος όρος ο όγκος των αποθεμάτων θα αυξηθεί, 

με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς (carrying cost). Έτσι, η βέλτιστη ποσότητα 

παραγγελίας αντιπροσωπεύει την ποσότητα όπου μετριάζει τα δυο είδη εξόδων (παραγγελίας 

και μεταφοράς) (Russell & Taylor, 2011) (Μαλινδρέτος, 2015). 
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Εικόνα 4: To σύστημα οικονομικής παραγγελίας, μοντέλο EOQ (Russell & Taylor, 2011) 

Οι παραπάνω σχέσεις αποτυπώνονται στο διάγραμμα 3, όπου οι συνολικές δαπάνες 

ελαχιστοποιούνται στην οικονομική ποσότητα παραγγελίας. Η οικονομική ποσότητα 

παραγγελίας υπολογίζεται από την εξίσωση: 

𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝐶𝑜𝐷

𝐶𝑐
  

όπου, 

Co = Κόστος Παραγγελίας (Έξοδα τοποθέτησης παραγγελίας) 

D = Ζήτηση (Συνολική ποσότητα προϊόντος που ζητείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου) 

Cc = Δαπάνες Διατήρησης Αποθέματος ανά μονάδα προϊόντος  

Λόγω του ότι η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται από μια τετραγωνική ρίζα, τα 

σφάλματα ή οι αποκλίσεις στις παραμέτρους κόστους και ζήτησης, τείνουν να είναι μειωμένες. 

Ως αποτέλεσμα, το μοντέλο EOQ δεν οδηγεί σε λανθασμένες εκτιμήσεις κόστους και ζήτησης 

με αποτέλεσμα να ενισχύεται η χρήση του από διάφορες επιχειρήσεις (Russell & Taylor, 2011) 

(Μαλινδρέτος, 2015). Ένα πλεονέκτημα του μοντέλου ΕOQ είναι η ευρωστία του η οποία είναι 

αρκετά επωφελής σε περιπτώσεις όπου ο προσδιορισμός της ποσότητας παραγγελίας και η 

διατήρηση του ανάλογου αποθέματος δεν είναι ακριβής. Λόγω του ότι η καμπύλη της γραφικής 

παράστασης τoυ συστήματος οικονομικής παραγγελίας είναι πολύ ρηχή, το συνολικό κόστος 

μεταβάλλεται ελάχιστα σε μεταβολές των εξόδων τοποθέτησης παραγγελίας, εξόδων 

μεταφοράς και ζήτησης (Heizer, et al., 2016).  
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Μια παραλλαγή του μοντέλου οικονομικής μεθόδου παραγγελίας (EΟQ), είναι και το μοντέλο 

βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής. Η ποσότητα παραγγελίας λαμβάνεται σταδιακά 

κατά την πάροδο του χρόνου και το επίπεδο αποθέματος αναπληρώνεται την ίδια στιγμή που 

εξαντλείται. Το μοντέλο αυτό συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης του 

αποθέματος είναι και ο παραγωγός του. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η 

επιχείρηση ενδέχεται να λάβει την απογραφή της για μια περίοδο χρόνος. Αυτές οι περιπτώσεις 

απαιτούν διαφορετικό μοντέλο, το οποίο δεν απαιτεί την άμεση λήψη υπόθεση. Αυτό το 

μοντέλο ισχύει σε δύο περιπτώσεις: (1) όταν το απόθεμα συνεχώς ρέει ή συσσωρεύεται σε μια 

χρονική περίοδο μετά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας ή (2) όταν παράγονται υλικά και 

πωλούνται ταυτόχρονα. Υπό αυτές τις συνθήκες, λαμβάνουμε υπόψη καθημερινά τη ροή του 

αποθέματος της παραγωγής  και το ποσοστό της ημερήσιας ζήτησης. Το διάγραμμα 4 δείχνει 

τα επίπεδα αποθέματος ως συνάρτηση του χρόνου. Το απόθεμα μειώνεται στο μηδέν μεταξύ 

παραγγελιών. Κατά τη χρήση του μοντέλου, θεωρούμε ότι τα έξοδα μεταφοράς/διατήρησης 

και παραγγελίας είναι ίσα και καταλήγουμε στην βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, Q (Heizer, 

et al., 2016) (Russell & Taylor, 2011). 

 

Εικόνα 5: To μοντέλο βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής (Russell & Taylor, 2011) 

Η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας παραγωγής υπολογίζεται από την εξίσωση:  

𝐸𝑂𝑄 =  √

2𝐶𝑜𝐷

𝐶𝑐(1 −
𝑑
𝑝)

  

όπου, 

Co = Κόστος Παραγγελίας (Έξοδα τοποθέτησης παραγγελίας) 
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D = Ζήτηση (Συνολική ποσότητα προϊόντος που ζητείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου) 

Cc = Δαπάνες Διατήρησης Αποθέματος ανά μονάδα προϊόντος  

p = καθημερινά τη ροή του αποθέματος της παραγωγής (ρυθμός παραγωγής)  

d = ποσοστό της ημερήσιας ζήτησης 

Μια ακόμη παραλλαγή του μοντέλου EOQ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 

της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας με έκπτωση. Η συνολική συνάρτηση κόστους 

αποθέματος πρέπει τώρα να συμπεριλάβει και την τιμή αγοράς του αποθέματος που έχει 

παραγγελθεί (Russell & Taylor, 2011).  

𝑇𝐶 =
𝐶𝑜𝐷

𝑄
+

𝐶𝑐𝑄

2
+ 𝑃𝐷 

όπου 

P = η τιμή ανά μονάδα υλικού που έχει παραγγελθεί 

Α = η ετήσια ζήτηση 

Η τιμή αγοράς ανά μονάδα υλικού δεν θεωρήθηκε νωρίτερα ως μέρος της βασικής διατύπωσης 

EOQ επειδή δεν είχε καμία επίδραση στο βέλτιστο μέγεθος παραγγελιών. Στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει έκπτωση στην ποσότητα παραγγελίας, το γινόμενο PD έχει μια σταθερή τιμή που 

δεν μεταβάλλει το βασικό σχήμα της καμπύλης συνολικού κόστους. δηλαδή, το ελάχιστο 

σημείο στην καμπύλη κόστους εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση, που αντιστοιχεί στην 

ίδια ποσότητα Q. Επομένως, η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας είναι η ίδια δεν έχει σημασία 

ποια θα είναι η τιμή αγοράς. Ωστόσο, όταν υπάρχει μια τιμή έκπτωσης, η οποία σχετίζεται με 

ένα συγκεκριμένο μέγεθος παραγγελίας, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το βέλτιστο μέγεθος 

παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να αξιολογήσει τη διαφορά μεταξύ του ενδεχομένως 

υψηλότερου κόστους μεταφοράς με την έκπτωση σε ανάλογη ποσότητας έναντι του κόστους 

που θα είχε με τη χρήση του βασικού μοντέλου EOQ. Ως αποτέλεσμα, η τιμή αγοράς επηρεάζει 

την απόφαση μεγέθους παραγγελίας όταν υπάρχει έκπτωση (Russell & Taylor, 2011). 

5.2.Περιοδικό Σύστημα Σταθερής Περιόδου 

Σε ένα περιοδικό σύστημα σταθερής περιόδου, η παραγγελία πραγματοποιείται στο τέλος μιας 

καθορισμένης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, η ποσότητα παραγγελίας μεταβάλλεται 

ανάλογα με τη ζήτηση στην προηγούμενη περίοδο, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 5. Η 
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ποσότητα παραγγελίας είναι διαφορετική στο «α» στο «β» και «γ», στο τέλος κάθε σταθερής 

χρονικής περιόδου (Μαλινδρέτος, 2015).  

 

Εικόνα 6: Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας (Μαλινδρέτος, 2015) 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων σταθερής περιόδου παραγγελίας είναι το ότι 

επιτρέπει μέσω της περιοδικής επιθεώρησης να ανιχνευθούν έγκαιρα οι αλλαγές στο επίπεδο 

της μέσης ζήτησης. Έτσι αναθεωρείται ανάλογα το επίπεδο της ποσότητας, Q. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται συνεχής έλεγχος της στάθμης των αποθεμάτων, γεγονός 

που συνεπάγεται μικρότερη δαπάνη του αντίστοιχου κόστους παρακολούθησης και γενικότερα 

διαχείρισης του αποθέματος (Russell & Taylor, 2011).  

Τέλος, στη συγκεκριμένη μέθοδο μπορεί να συνδυαστεί η επιθεώρηση διάφορων προϊόντων, 

ώστε ο έλεγχος της στάθμης να γίνεται την ίδια ημέρα για όλα τα είδη μαζί ή για μια ομάδα 

ειδών. Αντίστοιχα, μπορούν να συνδυαστούν οι παραγγελίες στον ίδιο προμηθευτή και να 

προκύψουν μειωμένα μεταφορικά έξοδα και εκπτώσεις στις τιμές προμήθειας (Βλάχος, 2005). 

Το μειονέκτημα είναι ο λιγότερο άμεσος έλεγχος, με αποτέλεσμα τα επίπεδα των αποθεμάτων 

να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα παρά σε ένα συνεχές σύστημα που σημαίνει υψηλότερο 

κόστος διατήρησης αποθεμάτων (Παππής, 1999). Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθεί η 

έλλειψη αποθεμάτων κυρίως στην αρχή της χρονικής περιόδου (Russell & Taylor, 2011). Ένα 

άλλο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι ότι δεν κάνει καμιά πρόβλεψη για 

έκτακτες καταστάσεις, για παράδειγμα έκτακτη αύξηση της ζήτησης ή καθυστέρηση 

προμηθευτή. Έτσι, υπάρχει περίπτωση να μηδενιστούν τα αποθέματα, πριν έρθει νέα 

παραλαβή από τον προμηθευτή με αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση των πελατών (Tersine, 

1984). 
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5.3.Ανάλυση ABC 

Τα αποθέματα υλικών υψηλής αξίας θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα και η 

διαχείρισή τους να εξασφαλίζει τη μέγιστη οικονομία. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά που 

θεωρούνται κρίσιμα για την παραγωγική διαδικασία, η έλλειψη των οποίων μπορεί, για 

παράδειγμα, να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας μιας γραμμής παραγωγής (Παππής, 

1999). Ως συνέπεια των παραπάνω, τα διάφορα αποθέματα προϊόντων και υλικών μιας 

επιχείρησης μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις κατηγορίες του συστήματος ταξινόμησης 

που είναι γνωστό ως «σύστημα ταξινόμησης ABC» ή ανάλυση Pareto. Το όνομα της ανάλυσης 

πάρθηκε από τον γνωστό Ιταλό Vilfredo Pareto (9ος αιώνας). Ο Pareto παρατήρησε πως το 

80% περίπου του πλούτου της Ιταλίας ήταν στα χέρια του 15 – 20% του πληθυσμού της 

(Βλάχος, 2005).  

Η ανάλυση ABC υποδηλώνει ότι τα αποθέματα ενός οργανισμού δεν έχουν ίση αξία. Στην 

ανάλυση αυτή, η ταξινόμηση του υφιστάμενου αποθέματος βασίζεται σε ετήσια βάση στην 

κατανάλωση και την αξία των υλικών. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε υπόψην την ποσότητα του 

αποθέματος που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του έτους και το πολλαπλασιάζουμε με το 

κόστος ανά μονάδα για να ληφθεί έτσι το ετήσιο κόστος χρήσης.  Επομένως, ο κατάλογος των 

αποθεμάτων ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες (Α, Β και C) κατά σειρά της εκτιμώμενης αξίας 

τους.  

Στην κατηγορία Α ανήκουν περίπου το 5-15% του συνόλου των αποθεμάτων, τα αποθέματα 

αυτά διακρίνονται για τη μεγάλη ζήτηση αλλά και υψηλό κόστος (70-80% του κόστους των 

αποθεμάτων). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας Α είναι οι βασικές πρώτες ύλες 

ενός κύκλου παραγωγής, όπου η παρακολούθηση του αποθέματος τους πρέπει να είναι 

τακτικός, συνήθως με ρυθμό εβδομάδων για να διατηρείται συνέχεια ένα επαρκές απόθεμα 

ασφαλείας (Russell & Taylor, 2011) (Heizer, et al., 2016). Τα αποθέματα Α είναι πολύ 

σημαντικά για έναν οργανισμό και λόγω της μεγάλης αξίας αυτών των υλικών, απαιτείται 

συχνή ανάλυση της αξίας τους. Επιπλέον, ένας οργανισμός πρέπει να επιλέξει ένα κατάλληλο 

μοντέλο παραγγελίας των αποθεμάτων Α για να επιτύχει όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα 

αποθεμάτων και αποθεμάτων ασφαλείας. Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να 

γίνονται ακριβείς προβλέψεις, εφαρμόζοντας το κατάλληλο σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και 

προσδιορισμού της κατάλληλης ποσότητας παραγγελίας (Russell & Taylor, 2011).  

Τα αποθέματα Β είναι σημαντικά, αλλά λιγότερο σημαντικά από τα αποθέματα Α και πιο 

σημαντικά από τα αποθέματα C. Στην κατηγορία Β ανήκουν περίπου το 30% του συνόλου των 
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αποθεμάτων όπου αντιπροσωπεύουν το 15%-25% του συνολικού κόστους και τα αποθέματα 

αυτά διακρίνονται είτε για τη μεγάλη ζήτηση είτε για το μεγάλο κόστος. Η παρακολούθηση 

των αποθεμάτων αυτής της κατηγορίας είναι λιγότερο αυστηρή και γίνεται συνήθως με 

μηνιαίους ρυθμούς όπου η αναπλήρωση των αποθεμάτων γίνεται επιλεκτικά. Τέλος, τα 

αποθέματα C είναι οριακά σημαντικά και στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου το 50-60% 

του συνόλου των αποθεμάτων όπου αντιπροσωπεύουν το 5-10% του συνολικού κόστους των 

αποθεμάτων και διακρίνονται σε χαμηλής ζήτησης κι αξίας αποθέματα. Εφόσον το κόστος 

μεταφοράς είναι συνήθως χαμηλότερο για τα στοιχεία C, μερικές φορές μπορεί να διατηρηθεί 

υψηλότερο επίπεδο αποθεμάτων (Russell & Taylor, 2011) (Heizer, et al., 2016).  

  

Εικόνα 7: Γραφική παράσταση που αντιπροσωπεύει την ανάλυση ABC (Heizer, et al., 2016). 

Γενικά, για τα αποθέματα Α απαιτείται ένα μοντέλο συνεχούς συστήματος σταθερής 

ποσότητας, όπου το επίπεδο αποθεμάτων παρακολουθείται συνεχώς. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ένα περιοδικό σύστημα σταθερής περιόδου με λιγότερη παρακολούθηση είναι αρκετό για τα 

στοιχεία C. Tο κόστος είναι ο κυρίαρχος λόγος ταξινόμησης των αποθεμάτων στις τρεις 

κατηγορίες, παρόλα ταύτα άλλοι παράγοντες, όπως η έλλειψη εξαρτημάτων ή η δυσκολία του 

εφοδιασμού μπορεί επίσης να είναι λόγοι για να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα σε κάποια 

υλικά. Για παραδείγματος χάριν, οι χρόνοι παράδοσης για ορισμένα υλικά ενδέχεται να είναι 

ένα πρόβλημα για μια εταιρεία, η οποία θα πρέπει να τοποθετήσει τα υλικά αυτά σε ομάδα με 

υψηλή προτεραιότητα. Ανάλογα σε ποια κατηγορία βρίσκονται τα αποθέματα 

πραγματοποιείται και διαφορετικός έλεγχος, άλλοτε αυστηρότερος κι άλλοτε πιο περιοδικός 

και διατηρούνται τα αντίστοιχα αποθέματα ασφαλείας. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τους 

πελάτες μιας επιχείρησης. Υπάρχει δηλαδή η αντίστοιχη ταξινόμησή τους ανάλογα με την αξία 

των παραγγελιών που πραγματοποιούν (Russell & Taylor, 2011). 
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Εικόνα 8: Καμπύλη ανάλυσης ABC (Kumar & Suresh, 2008) 

5.4.Ανάλυση VEN, HML και FSN 

Η ανάλυση VEN είναι ένα ακόμα σύστημα το οποίο κατηγοριοποιεί το απόθεμα σε ζωτικής 

σημασίας (Vital), ουσιώδης (Essential) και μη ουσιώδης (Non-Essential). Συχνά, η ανάλυση 

VEN χρησιμοποιείται για να βάλει σε προτεραιότητα τις διαδικασίες παραγωγής όταν δεν 

υπάρχουν αρκετά κεφάλαια να αγοραστούν όλα τα υλικά που χρειάζεται η επιχείρηση. Στην 

ανάλυση HML, η ταξινόμηση του υφιστάμενου αποθέματος βασίζεται στην τιμή των 

αντικειμένων ανά μονάδα. Κατατάσσονται ως προϊόντα υψηλής τιμής, μεσαίας τιμής και 

χαμηλού κόστους.  Στην ανάλυση FSN, η ταξινόμηση των υλικών γίνεται με βάση την 

ταχύτητα κατανάλωσής του, όπου μπορεί να είναι ταχεία, αργή ή και αντικείμενα τα οποία 

βρίσκονται στο απόθεμα και δεν καταναλώνονται. Για αποτελεσματικό έλεγχο των 

αποθεμάτων απαιτείται συνδυασμός των τεχνικών ABC με VED, ή ABC με HML, ή VED με 

ανάλυση HML. 

5.5. Προγραμματισμός Απαιτούμενων υλικών (MRP, Material Requirements Planning) 

Ο προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών (MRP-Material Requirements Planning) είναι ένα 

σύστημα ελέγχου των υλικών που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της βέλτιστης 

εκτέλεσης παραγγελιών και αποθέματος. Ουσιαστικά, η βασική του λειτουργία είναι να 

μεταφράζει τις μελλοντικές παραγωγές σε ανάγκες συγκεκριμένων υλικών, λαμβάνοντας 

υπόψιν το ύψος του αποθέματος, τον χρόνο παράδοσης και το κόστος, φροντίζοντας να 

γίνονται οι παραγγελίες στο βέλτιστο χρόνο. Τα ημιτελικά υλικά και οι πρώτες ύλες 

χαρακτηρίζονται από τη λεγόμενη εξαρτημένη ζήτηση (Russell & Taylor, 2011) (Heizer, et 

al., 2016). Εξαρτημένη είναι η ζήτηση που εξαρτάται από το αποφασισμένο βασικό 

χρονοδιάγραμμα παραγωγής, ενώ αντίθετα τα τελικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από 
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ανεξάρτητη ζήτηση που προκύπτει απευθείας από την ζήτηση στην αγορά (Mentzer, et al., 

2006). 

Ο στόχος των συστημάτων MRP είναι να διασφαλίσει ότι τα απαραίτητα υλικά για την 

εκτέλεση των παραγγελιών είναι διαθέσιμα, να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο αποθέματος και να 

μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής λειτουργίας με απώτερο σκοπό την 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Το βασικό χρονοδιάγραμμα (MPS-Master Production 

Schedule) αναφέρει ποια τελικά προϊόντα θα παραχθούν, πότε είναι απαραίτητα τα προϊόντα 

αυτά και για ποιες ποσότητες απαιτούνται. Για την εκπόνηση του βασικού χρονοδιαγράμματος 

παραγωγής (MPS), απαιτούνται πληροφορίες και προβλέψεις για την ζήτηση των τελικών 

προϊόντων από τυχαίους και υφιστάμενους πελάτες. Επιπλέον, απαιτείται η ποσότητα, τα 

προϊόντα που θα πρέπει να παραχθούν κάθε μήνα και το αρχείο κατάστασης υλικών (Bill Of 

Materials, ΒΟΜ). Το αρχείο κατάστασης υλικών (ΒΟΜ) περιέχει την πλήρη περιγραφή του 

προϊόντος. Περιγράφονται δηλαδή τα υλικά, τα υποσύνολα και τα εξαρτήματα από τα οποία 

αποτελείται το προϊόν καθώς επίσης και η σειρά με την οποία το προϊόν θα παραχθεί. Το αρχείο 

κατάστασης υλικών (BOM) συχνά αποκαλείται και αρχείο δομής προϊόντος ή δέντρο 

προϊόντος αφού περιέχει πληροφορίες που καθορίζουν τα τμήματα που αποτελούν το τελικό 

προϊόν, καθώς και την ποσότητα που απαιτείται για κάθε ένα από αυτά για τη δημιουργία ενός 

προϊόντος (Islam, et al., 2013) (Heizer, et al., 2016) (Russell & Taylor, 2011). 

Τέλος, σαν είσοδο στο MRP χρησιμοποιούνται και πληροφορίες για τα υπάρχοντα αποθέματα 

υλικών, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο κατάστασης αποθεμάτων. Όλες αυτές οι πληροφορίες 

περιέχονται στο MPS και χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την κατασκευή του. Σε γενικές 

γραμμές, τα βασικά προγράμματα παραγωγής δημιουργούνται για περιόδους που κυμαίνονται 

από 26 έως 104 εβδομάδες, με αναθεωρήσεις κάθε μία ή δύο εβδομάδες.  
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Εικόνα 9: Συνολική διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής στην οποία εντάσσεται και ο προγραμματισμός 

απαιτούμενων υλικών (Kumar & Suresh, 2008) 

Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο διάγραμμα 8, όπου το τελικό προϊόν Α αποτελείται από 

τρία κομμάτια του τμήματος Β και ένα κομμάτι του τμήματος Γ. Με τη σειρά του, το τμήμα Β 

αποτελείται από 3 κομμάτια του τμήματος Δ και 2 κομμάτια του τμήματος Ε. Τέλος, το τμήμα 

Γ αποτελείται από τρία κομμάτια του τμήματος Ζ, ένα κομμάτι του τμήματος Η και δύο 

κομμάτια του τμήματος Θ. Στο τελικό προϊόν δίνεται ένας προσδιορισμός επιπέδου 0, ενώ τα 

επίπεδα 1, 2, αναφέρονται στα τμήματα, εξαρτήματα που αποτελείται το τελικό προϊόν 

(Ασκούνης, 2018). 

 

Εικόνα 10: Παράδειγμα αρχείου κατάστασης υλικών (ΒΟΜ)  (Ασκούνης, 2018) 

Στην περίπτωση που στο αρχείο κατάστασης υλικών, διάφορα υποσύνολα ή εξαρτήματα 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή διάφορων άλλων συνόλων είναι προτιμότερο το κάθε ένα 

από αυτά να ανήκει σε κάθε περίπτωση στο ίδιο επίπεδο. Ο κανόνας αυτός ονομάζεται Low-

Level Coding. Εφαρμόζοντας τον κανόνα αυτό είναι εφικτός ο καλύτερος έλεγχος και η 

σωστότερη διαχείριση των υλικών (Heizer, et al., 2016).  

Για την καλύτερη κατανόηση του κανόνα, ακολουθεί ένα παράδειγμα που περιλαμβάνει το 

αρχείο κατάστασης υλικών του προϊόντος Α, όπως αυτό παρουσιάζεται στο μέρος α του 
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διάγραμμα 9. Παρατηρείται, ότι το υποσύνολο Γ, για παράδειγμα, συμβαίνει να είναι και 

τμήμα του Α, αλλά και του Β. Στην πρώτη περίπτωση βρίσκεται στο επίπεδο 1, ενώ στη 

δεύτερη στο επίπεδο 2. Με εφαρμογή του κανόνα Low-Level Coding, το τμήμα Γ πρέπει να 

μετατεθεί στο χαμηλότερο επίπεδο 2. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει σε όλα τα όμοια τμήματα 

τοποθετώντας τα κάθε φορά στο μικρότερο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, για τον έλεγχο ενός 

τμήματος απαιτείται η εξέταση ενός μόνο επιπέδου. Η τροποποίηση του αρχείου κατάστασης 

υλικών του προϊόντος Α σύμφωνα με τον κανόνα του Low-Level Coding, φαίνεται στο μέρος 

β του σχήματος (Ασκούνης, 2018). 

 

Εικόνα 11: Παράδειγμα αρχείου κατάστασης υλικών με εφαρμογή στον κανόνα Low-Level Coding (Ασκούνης, 

2018) 

Συμπερασματικά, το MRP χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την ανεξάρτητη ζήτηση για το τελικό 

προϊόν, που προσδιορίζονται στο βασικό χρονοδιάγραμμα, και δημιουργεί τις απαιτήσεις κατά 

χρονικές περιόδους για τα διάφορα εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας την κατάσταση υλικών 

αντισταθμισμένη από τους ανεκτούς χρόνους παράδοσης.  

Ο προγραμματισμός παραλαβής των νέων παραγγελιών αποτρέπει το προγραμματιζόμενο 

διαθέσιμο υπόλοιπο να πέσει κάτω από ένα επιθυμητό επίπεδο αποθεμάτων το οποίο 

ονομάζεται απόθεμα ασφαλείας. Το απόθεμα ασφαλείας αποτελεί εφεδρεία και δε διατίθεται 

για άμεση χρήση. Το μέγεθος της παρτίδας είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που μπορεί 

κανείς να παραγγείλει. Η προγραμματισμένη παραλαβή δηλώνει την ποσότητα που πρέπει να 

παραγγελθεί ή να αρχίσει να παράγεται σε κάθε περίοδο ώστε να είναι διαθέσιμη. Ολόκληρη 

αυτή η διαδικασία καταλήγει σε δεδομένα μεταβολών αποθεμάτων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ενημερώνοντας το αρχείο κατάστασης αποθεμάτων (Heizer, et al., 2016).  
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα σύστημα MRP είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να 

προγραμματιστεί η παραγωγή και να καθορισθούν οι καθαρές απαιτήσεις αποφασίζοντας για 

το πόσο και πότε θα πρέπει να γίνει η παραγγελία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον 

προσδιορισμό των μεγεθών της παρτίδας σε ένα σύστημα MRP (Mishra, 2007). 

H τεχνική lot-for-lot είναι μια τεχνική πολλαπλών μεγεθών, η οποία παράγει ακριβώς αυτό 

που απαιτείται και είναι σύμφωνη με τον στόχο που υποστηρίζει το σύστημα MRP, το οποίο 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εξαρτημένης ζήτησης. Έτσι, θα πρέπει ένα 

σύστημα MRP να παράγει σε ποσότητα όσα προϊόντα απαιτούνται, χωρίς αποθέματα 

ασφαλείας και χωρίς πρόβλεψη για περαιτέρω παραγγελίες. Όταν οι συχνές παραγγελίες είναι 

οικονομικές, δηλαδή έχουν χαμηλά κόστη μεταφοράς και εφαρμόζονται παράλληλα η τεχνική 

Just in Time, τότε σε μια τέτοια περίπτωση η τεχνική lot-for-lot είναι πολύ αποτελεσματική. 

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν οι συχνές παραγγελίες έχουν σημαντικά κόστη, η τεχνική lot-for-

lot μπορεί να καταστεί ακριβή. Το σύστημα οικονομικής μεθόδου παραγγελίας (EOQ) είναι 

χρήσιμο όταν έχουμε σχετικά σταθερή ζήτηση. Ωστόσο, στα συστήματα MRP η ζήτηση 

μπορεί να είναι διαφορετική ανά περίοδο. Επομένως, το σύστημα οικονομικής μεθόδου 

παραγγελίας (EOQ)  συχνά δεν έχει καλές επιδόσεις κατά την εφαρμογή του στο σύστημα 

MRP. Το περιοδικό σύστημα σταθερής περιόδου το οποίο έχει αναλυθεί εκτενώς πιο πάνω, 

λόγω του ότι η ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται εκ νέου κατά ένα σταθερό διάστημα και 

δεν αφήνει επιπλέον αποθέματα, μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς σε ένα MRP σύστημα (Islam, 

et al., 2013) (Russell & Taylor, 2011) (Heizer, et al., 2016). 

5.6. Just in Time (JIT) 

O όρος Just in Time, αναφέρεται πολύ συχνά σαν καινοτόμος και εναλλακτική προσέγγιση 

προβλημάτων οργάνωσης στην διαχείριση αποθεμάτων. Υποδηλώνει την ανάγκη διάθεσης 

των αποθεμάτων στην σωστή στιγμή, δηλαδή την στιγμή που τα χρειάζεται ο πελάτης και όχι 

νωρίτερα ή αργότερα. Δίνει έμφαση κυρίως στην ταχεία απόδοση και στο μειωμένο απόθεμα 

και είναι ισχυρό εργαλείο της ολικής διαχείρισης ποιότητας. Η μέθοδος JIT, μειώνει το κόστος 

που προέρχεται από την κακή ποιότητα, αφού δεν υποστηρίζει την διατήρηση αποθέματος με 

αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη καταγραφή αποθέματος, λιγότερες ζημιές από απαρχαίωση 

και καταστροφή αποθέματος. Επιπλέον, βελτιώνει την ποιότητα μειώνοντας τον χρόνο 

παράδοσης καθώς δημιουργεί στην πραγματικότητα, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 

για προβλήματα ποιότητας, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και με τους πωλητές. 
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Στο πιο κάτω διάγραμμα, διάγραμμα11, βλέπουμε πως η εφαρμογή της τεχνικής JIT προσδίδει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. 

 

Προμηθευτές:                                 Λίγοι πωλητές, υποστηρικτικές σχέσεις προμηθευτών , ποιοτικές παραδόσεις εγκαίρως 

Διάταξη:    Oμαδική τεχνολογία, ευέλικτα μηχανήματα, οργανωμένος χώρος εργασίας, μειωμένο χώρο για αποθέματα 

Απόθεμα:     Μικρά μεγέθη παρτίδων. χαμηλό χρόνο ρύθμισης. εξειδικευμένα δοχεία ανταλλακτικών 

Προγραμματισμός:  Μηδενική απόκλιση από τα χρονοδιαγράμματα. χρονοδιαγράμματα επιπέδου. οι προμηθευτές 

ενημερώνονται για τα δρομολόγια 

Προληπτική συντήρηση:  Προγραμματισμένος; καθημερινή ρουτίνα; συμμετοχή του χειριστή 

Ποιοτική παραγωγή:   Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών. προμηθευτές ποιότητας · ποιότητας στην επιχείρηση 

Ενδυνάμωση εργαζομένων:  Εκπαιδευόμενοι και διατιμημένοι υπάλληλοι. υποστήριξη κατάρτισης · λίγες ταξινομήσεις εργασίας για 

την εξασφάλιση ευελιξίας των εργαζομένων 

Δέσμευση:   Υποστήριξη της διοίκησης, των εργαζομένων και των προμηθευτών  

 

H ταχεία διαδικασία απαλλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία  

Η βελτίωση της ποιότητας μειώνει τα απόβλητα  

Η μείωση του κόστους προσθέτει ευελιξία στην τιμολόγηση 

Μείωση μεταβλητότητας 

Μείωση της επανάληψης της εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχύτερη απόκριση στο πελάτη με χαμηλότερο 

κόστος και υψηλότερη ποιότητα 

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Εικόνα 12: Η εφαρμογή της τεχνικής JIT και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει (Heizer, et al., 2016). 

 



24 
 

6. Μεθοδολογία έρευνας 

6.1.Σχεδιασμός έρευνας 

Στόχος είναι να διερευνηθεί το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων που εφαρμόζεται από 

διάφορους οργανισμούς/βιομηχανίες και ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 

αποκτούν από τη σωστή διαχείρισή τους.  

Η μελέτη αυτή διερευνά την έκταση της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, 

τον βαθμό και το στάδιο κωδικοποίησης των πρώτων υλών που παραλαμβάνονται από τους 

προμηθευτές καθώς και το στάδιο ελέγχου της ποιότητας των πρώτων υλών, ούτως ώστε να 

εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ποιότητα. Επιπλέον, αξιολογείται η συχνότητα εμφάνισης 

διαφόρων προβλημάτων κατά την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και οι πιθανοί 

λόγοι πρόκλησης τους. Οι προμηθευτές και οι πελάτες ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση του συστήματος διαχείρισης των αποθεμάτων. 

Έτσι, έχει διερευνηθεί κατά πόσο οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται σε σχέση με την 

υφιστάμενη απόδοση των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

των επιχειρήσεων σε σχέση με τους προμηθευτές τους. Η σημασία της διαχείρισης υλικών έχει 

αναμφισβήτητα κρίσιμο νόημα για τη στρατηγική βελτίωση της επιχείρησης, την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη λειτουργική αρτιότητα των επιχειρήσεων. Κατά 

συνέπεια, μέσω σημαντικών παραμέτρων έχει αξιολογηθεί η απόδοση του συστήματος 

διαχείρισης προμηθειών σε σχέση με την παραγωγικότητα των διεργασιών της επιχείρησης. 

6.2.Ερευνητική μέθοδος 

Αρχικά, έχει πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση συλλέγοντας πληροφορίες 

σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση υλικών (ορισμός, σημαντικότητα, στόχοι κτλ.), 

προκειμένου να αποκτηθεί μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων της καθώς και να 

καταγραφούν οι κύριες τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης υλικών. Οι πληροφορίες αυτές 

έχουν συλλεχθεί από μελέτες ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών άρθρων.  

Η μέθοδος που έχει επιλεχθεί για τη συλλογή των δεδομένων είναι η ποσοτική, όπου οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά από δηλώσεις για κάθε θέμα, έτσι ώστε 

να αξιολογηθεί η απόδοσή τους.  

6.3.Ερευνητικό εργαλείο 

Ως ερευνητικό εργαλείο δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο, όπου ο στόχος του ήταν να 

συγκεντρώσει τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, γενικεύοντας τα αποτελέσματα και δίνοντας 



25 
 

την δυνατότητα να αναπτύξουμε εισηγήσεις με βάση τα αποτελέσματα. Το ερωτηματολόγιο, 

ως ερευνητικό εργαλείο, επελέγη λόγω του ότι ήταν μια τεχνική χαμηλού κόστους και υπήρξε 

η δυνατότητα να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει στον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει. Αυτή η 

τεχνική έχει το πλεονέκτημα να είναι μη επεμβατική, προσδίδοντας ανωνυμία στους 

συμμετέχοντες και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Επιπλέον, μέσω του ερωτηματολογίου η 

πληροφορίες μπορούσαν να καταγραφούν ηλεκτρονικά για ευκολότερη διαχείριση και 

ανάλυση των αποτελεσμάτων. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με σαφή και απλό τρόπο και 

παρουσιάστηκαν με λογική σειρά. Κατασκευάστηκαν κατάλληλα και γραπτά ώστε να είναι 

σαφή και εύκολο να κατανοηθούν για να βοηθήσουν στη συλλογή πληροφοριών. 

Περιλαμβάνονται δύο κλειστού τύπου ερωτήσεις:  

• Κλίμακας Likert 

• Πολλαπλής επιλογής 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα παρατίθεται στο παράρτημα. 

Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου έχει επαληθευθεί μέσω της διεκπεραίωσης πιλοτικής 

δοκιμής (pilot test). Η εγκυρότητα αναφέρεται στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων που 

συλλέγονται και μέσω της πιλοτικής δοκιμής ανιχνεύονται τυχόν λάθη κατά τη μέτρηση και 

στοιχεία τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια. 

6.4.Σχεδιασμός και μέγεθος δείγματος  

Η έρευνα έχει διεξαχθεί σε μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην 

Κύπρο. Η επιλογή των κυπριακών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα έγινε με τη 

μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας (random sampling). Σαράντα ερωτηματολόγια 

έχουν συμπληρωθεί σωστά και θεωρήθηκαν αποδεκτά.  

Οι δυσκολίες/περιορισμοί που παρουσιάστηκαν κατά την συλλογή των δεδομένων είναι οι 

εξής: 

• Ορισμένες εταιρείες δεν ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν με αποτέλεσμα να μη θέλουν 

να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, είτε για λόγους εμπιστευτικότητας είτε γιατί το 

ερωτηματολόγιο ήταν αρκετά μεγάλο 

• Κάποιες άλλες  εταιρείες έδωσαν λιγότερο ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις 

αποφεύγοντας έτσι να δώσουν αληθής πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 

διαχείρισης αποθεμάτων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
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6.5.Συλλογή δεδομένων 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου και η διανομή του στις επιχειρήσεις έγινε μέσω του 

Google Forms. Οι διευθυντές του τμήματος εφοδιαστικής αλυσίδας είχαν δυο εβδομάδες ως 

διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Κάθε 

ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε μια μικρή παράγραφο που επεξηγούσε τον λόγο που 

διεξάγεται η έρευνα και επιπλέον επιβεβαίωνε τους συμμετέχοντες ότι τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν θα πληρούν κάθε  ανωνυμία και εμπιστευτικότητα.  

6.6.Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Αφού συμπληρωθήκαν τα ερωτηματολόγια, πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη προετοιμασία 

για την εισαγωγή των στοιχείων τους σε έναν υπολογιστή και την επεξεργασία τους με τη 

βοήθεια του προγράμματος SPSS. Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα στατιστικά εργαλεία: 

• Περιγραφική στατιστική (Descriptive statistics) 

• Ανάλυση συχνοτήτων των δεδομένων (Frequency technique) 

• Τεχνική Συσχέτισης (Correlation technique) 

• Το Friedman test 

• Το μη παραμετρικό test Χ2 

• Ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) 

Ο πίνακας συχνοτήτων παρουσιάζει για κάθε μεταβλητή τη συχνότητα εμφάνισής της, δηλαδή 

πόσες φορές εμφανίζεται η κάθε διακεκριμένη τιμή στο δείγμα. H τεχνική συσχέτισης 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει και να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ όλων των 

μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Η δοκιμασία Χ2 είναι ο στατιστικός έλεγχος 

που χρησιμοποιούμε για να δούμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε δύο κατηγορικές μεταβλητές 

(χαρακτηριστικά) ενός πληθυσμού. Στο τέλος της συλλογής δεδομένων και της στατιστικής 

ανάλυσης, όλες οι υποθέσεις δηλώνονται εκ των προτέρων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν 

να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης. 

6.7.Μελέτη αξιοπιστίας και εγκυρότητας  

Στην μελέτη αυτή, έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές αξιοπιστίας και εγκυρότητας των 

μετρήσεων που αφορούν τις ερωτήσεις κλίμακας.  

Η εκτίμηση της αξιοπιστίας γίνεται συνήθως μέσω του συντελεστή Cronbach’s Alpha 

(Cortina, 1993). Πιο κάτω αναγράφονται οι αποδεκτές και μη αποδεκτές τιμές του συντελεστή 

Cronbach’s Alpha όπως αναφέρονται σε διάφορα επιστημονικά άρθρα (Taber, 2017).  
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Τιμές συντελεστή Cronbach Alpha Βαθμός αξιοπιστίας 

Μεταξύ 0.10 - 0.60 Μη αποδεκτό 

Μεταξύ 0.60 – 0.65 Ανεπιθύμητο 

Μεταξύ 0.65 – 0.70 Επαρκή 

Μεταξύ 0.70 – 0.80 Σχετικά υψηλό 

Μεταξύ 0.80 – 0.90 Αξιόπιστο 

Πολύ μεγαλύτερο από 0.90 Ισχυρό 

Πίνακας 1: Οι αποδεκτές και μη αποδεκτές τιμές του συντελεστή Cronbach’s Alpha                                          

7. Ανάλυση Δεδομένων 

7.1.Εισαγωγή 

Η ανάλυση των δεδομένων έχει χωρισθεί σε έξι διαφορετικά τμήματα: 

• Περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

• Εκτίμηση της αξιοπιστίας των ερωτήσεων κλίμακας μέσω του συντελεστή Cronbach’s 

Alpha  

• Αξιολόγηση των ερευνητικών ερωτημάτων μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων και το 

Friedman Test 

• Αξιολόγηση των ερευνητικών ερωτημάτων μέσω της επαγωγικής στατιστικής με την 

μορφή της ανάλυσης συσχέτισης Pearson. 

• Αξιολόγηση των υποθέσεων της μελέτης, εάν γίνονται αποδεκτές ή εάν απορρίπτονται 

• Παραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Παλινδρόμησης  

7.2.Περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

Αυτό το τμήμα καταδεικνύει την περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων των ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής, όπου αναφέρονται στο είδος του κλάδου των εταιρειών που συμμετείχαν, 

στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η εταιρεία, στο στάδιο κωδικοποίησης των 

προμηθειών και στο χρονικό διάστημα καταγραφής αποθέματος. 

• Κατανομή του δείγματος βάση των κλάδων εταιρειών 

 Κλάδος Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Φαρμακευτικός 3 7.5 7.5 7.5 

Χημικές βιομηχανίες 4 10.0 10.0 17.5 

Κατασκευαστικός 6 15.0 15.0 32.5 

Τροφίμων/Ποτών 27 67.5 67.5 100.0 

Σύνολο 40 100.0 100.0  

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος βάση των κλάδων εταιρειών 
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Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήκαν στον φαρμακευτικό κλάδο, 

κατασκευαστικό κλάδο, στις χημικές βιομηχανίες και στον κλάδο των τροφίμων/ποτών. Πιο 

συγκεκριμένα, 27 εταιρείες ανήκαν στον κλάδο των τροφίμων/ποτών (67.5%), 6 εταιρείες στον 

κατασκευαστικό κλάδο (15.0%), 4 εταιρείες στις χημικές βιομηχανίες (10%) και 3 εταιρείες 

στον φαρμακευτικό κλάδο (7.5%). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκει στον κλάδο 

τροφίμων/ποτών (67.5%). 

• Κατανομή του δείγματος βάση τον αριθμό των εργαζομένων 

 Αριθμός εργαζομένων Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 10  3 7.5 7.5 7.5 

11 - 50  7 17.5 17.5 25.0 

51 - 100 10 25.0 25.0 50.0 

101 - 250 13 32.5 32.5 82.5 

251 - 1000 4 10.0 10.0 92.5 

> 1000 3 7.5 7.5 100.0 

Σύνολο 40 100.0 100.0  

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος βάση τον αριθμό των εργαζομένων 

Όπως φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα, οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

ήταν πολύ μικρές (<10), μικρές (11-50, 51-100, 101-250), μεσαίες (251-1000) και μεγάλες 

(>1000). Τρείς επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους (7.5%), μόλις 7 

επιχειρήσεις έχουν 11-50 εργαζόμενους (17.5%), 10 επιχειρήσεις έχουν 51-100 εργαζόμενους 

(25.0%), 13 επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία 101-250 εργαζόμενους (32.5%), 4 

επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία 251-1000 (10.0%) και τέλος 3 επιχειρήσεις ανέφεραν 

ότι εργοδοτούν περισσότερους από 1000 υπαλλήλους (7.5%). 

• Κατανομή του δείγματος με βάση το στάδιο κωδικοποίησης των προμηθειών 

 
Στάδιο κωδικοποίησης Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κατά την λήψη της παραγγελίας από τους 

πελάτες 
2 35.0 35.0 40.0 

Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας στους 

προμηθευτές 
14 35.0 35.0 40.0 

Κατά την παραλαβή των αποθεμάτων από την 

εφοδιαστική αλυσίδα 
15 37.5 37.5 77.5 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος 8 20.0 20.0 97.5 

Δεν γίνεται κωδικοποίηση 1 2.5 2.5 100.0 

Σύνολο 40 100.0 100.0  

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος βάση το στάδιο κωδικοποίησης των προμηθειών 
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Σχετικά με το στάδιο κωδικοποίησης των προμηθειών, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (15, 

37.5%), πραγματοποιεί την κωδικοποίηση κατά την παραλαβή των αποθεμάτων ενώ 14 

επιχειρήσεις (35.0%) κωδικοποιούν τις προμήθειες κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας 

στους προμηθευτές. Μόλις 2 επιχειρήσεις (35.0%) κωδικοποιούν τις προμήθειες τους από το 

στάδιο λήψης παραγγελίας από τους πελάτες τους, ενώ 8 επιχειρήσεις (20.0%) 

πραγματοποιούν την κωδικοποίηση κατά το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος. Τέλος, μια 

επιχείρηση (2.5%) απάντησε ότι δεν πραγματοποιεί κωδικοποίηση στις προμήθειες της. 

• Κατανομή του δείγματος με βάση το χρονικό διάστημα καταγραφής αποθέματος 

 Χρονικό διάστημα 

καταγραφής αποθέματος 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μια φορά τον μήνα 23 57.5 57.5 57.5 

Τρεις φορές τον χρόνο 7 17.5 17.5 75.0 

Μια φορά τον χρόνο 5 12.5 12.5 87.5 

Ποτέ 3 7.5 7.5 95.0 

Μια ετήσια απογραφή με 

πολλές κυκλικές κατά 

διαστήματα στο έτος 

1 2.5 2.5 97.5 

Όταν χρειάζεται 1 2.5 2.5 100.0 

Σύνολο 40 100.0 100.0  

Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος βάση το χρονικό διάστημα καταγραφής αποθέματος 

Ο πιο πάνω πίνακας δείχνει ότι, 23 επιχειρήσεις (57.5%) καταγράφουν το απόθεμα μια φορά 

τον μήνα, 7 επιχειρήσεις (17.5%) κάνουν καταγραφή στο απόθεμα τρείς φορές τον χρόνο, 5 

επιχειρήσεις (12.5%) μια φορά τον χρόνο, 3 επιχειρήσεις (7.5%) δεν κάνουν καταγραφή 

αποθέματος, 1 επιχείρηση (2.5%) απάντησε ότι πραγματοποιεί μια ετήσια απογραφή με πολλές 

κυκλικές κατά διαστήματα στο έτος και τέλος μια επιχείρηση (2.5%) απάντησε ότι 

πραγματοποιεί καταγραφή στο απόθεμα όταν χρειάζεται.  
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7.3.Εκτίμηση αξιοπιστίας των ερωτήσεων κλίμακας μέσω του συντελεστή Cronbach’s 

Alpha  

Στις ερωτήσεις κλίμακας οι συμμετέχοντες είχαν να επιλέξουν μεταξύ πέντε εναλλακτικών 

απαντήσεων «καθόλου», «πολύ λίγο», «μέτρια», «αρκετά» και «πολύ». Η ανάλυση 

αξιοπιστίας του συντελεστή Cronbach’s alpha για κάθε ξεχωριστή ερώτηση φαίνεται 

αναλυτικά στους πιο κάτω πίνακες.  

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.775 .772 5   

Πίνακας 6: Aνάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για την χρήση συστημάτων διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 5 ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση συστημάτων 

διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων είναι 0.775. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η τιμή 0.775 

θεωρείται σχετικά υψηλή και η αξιοπιστία είναι σεβαστή. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.745 .766 4    

Πίνακας 7 : Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για το στάδιο ελέγχου της ποιότητας των 

προμηθειών 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 4 ερωτήσεις σχετικά με το στάδιο ελέγχου της 

ποιότητας των προμηθειών/αποθεμάτων είναι 0.745. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η τιμή 0.745 

θεωρείται σχετικά υψηλή και η αξιοπιστία είναι σεβαστή. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.711 .722 11 

Πίνακας 8: Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για την εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης των 
προμηθειών/αποθεμάτων 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 11 ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογής των 

συστημάτων διαχείρισης των προμηθειών/αποθεμάτων είναι 0.711. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, 

η τιμή 0.711 θεωρείται σχετικά υψηλή και η αξιοπιστία είναι σεβαστή. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.822 .826 17 

Πίνακας 9: Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για την συχνότητα εμφάνισης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν κατά τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων 
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Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 17 ερωτήσεις σχετικά με την συχνότητα εμφάνισης 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων είναι 

0.822. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η τιμή 0.822 θεωρείται αξιόπιστη. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.893 .899 12 

Πίνακας 10: Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για τους πιθανούς λόγους πρόκλησης προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν κατά τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 12 ερωτήσεις σχετικά με τους πιθανούς λόγους 

πρόκλησης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων 

είναι 0.893. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η τιμή 0.893 θεωρείται αξιόπιστη. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.835 .831 6 

Πίνακας 11: Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για την ικανοποίηση απαιτήσεων της επιχείρησης από τους 
προμηθευτές 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 6 ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων 

της επιχείρησης από τους προμηθευτές είναι 0.835. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η τιμή 0.835 

θεωρείται αξιόπιστη. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.937 .937 6 

Πίνακας 12: Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 6 ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων 

της επιχείρησης από τους προμηθευτές είναι 0.937. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η τιμή 0.937 

θεωρείται ισχυρή. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.691 .690 7 

Πίνακας 13: Ανάλυση αξιοπιστίας συντελεστή Cronbach alpha για τις παραμέτρους που καθορίζουν την απόδοση του 

συστήματος διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων σε σχέση με την παραγωγικότητα των διεργασιών της επιχείρησης 

Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για τις 7 ερωτήσεις σχετικά τις παραμέτρους που καθορίζουν 

την απόδοση του συστήματος διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων σε σχέση με την 

παραγωγικότητα των διεργασιών της επιχείρησης είναι 0.691. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η 

τιμή 0.691 θεωρείται επαρκή. 
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7.4.Αξιολόγηση των ερευνητικών ερωτημάτων μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων και του μη 

παραμετρικού ελέγχου Friedman 

• Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων  

Με την ερώτηση αυτή αξιολογείται ο τύπος συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων που 

χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις. Από την ανάλυση του πίνακα 14, παρατηρούμε ότι τα 

συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων χρησιμοποιούνται κατά 57.7% από τις επιχειρήσεις το 

οποίο ερμηνεύεται ως «μέτρια». Επιπλέον, όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 14, η χρήση του 

συστήματος σταθερής ποσότητας παραγγελίας, σταθερής περιόδου και η ανάλυση ABC 

χαρακτηρίζεται ως μέτρια με ποσοστά 51.0%, 62.0% και 56.5% αντίστοιχα. Το σύστημα 

διαχείρισης προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών έχει υπολογιστεί ότι χρησιμοποιείται 

αρκετά από τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 75.5%. Τέλος, η μέθοδος διαχείρισης υλικών JIT (just 

in time) χρησιμοποιείται πολύ λίγο από τις επιχειρήσεις με ποσοστό 43.5%.  

Σύστημα διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

Απαντήσεις 
Μέση τιμή (Χ) Συνολικά Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Σταθερής Ποσότητας 

Παραγγελίας 
25 % 27.5 % 25.0 % 12.5 % 10.0 % 2.550 51.0% Μέτρια 

Σταθερής Περιόδου 22.5 % 0.0 % 37.5 % 25.0 % 15.0 % 3.100 62.0% Μέτρια 

Ανάλυση ABC 27.5 % 10.0 % 25.0 % 27.5 % 10.0 % 2.825 56.5% Μέτρια 

Προγραμματισμός 

Απαιτούμενων υλικών  
10.0 % 0.0 % 12.5 % 57.5 % 20.0 % 3.775 75.5% Αρκετά 

JIT (Just in Time) 37.5 % 25.0 % 20.0 % 17.5 % 0.0 % 2.175 43.5% Πολύ λίγο 

Μέσο σύνολο 2.885 57.7% Μέτρια 

Πίνακας 14: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος με βάση το σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιείται από τις υπό 
διερεύνηση επιχειρήσεις 

Στάδιο ελέγχου 

ποιότητας προμηθειών 

Απαντήσεις 
Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 

Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Συχνές επιθεωρήσεις και 

έλεγχοι στους 

προμηθευτές 

32.5 % 27.5% 7.5% 17.5% 15.0 % 2.550 51.0% Μέτρια 

Έλεγχος κατά την 

παραλαβή στην αποθήκη 
5.0% 7.5% 12.5% 12.5% 62.5% 4.200 84.0% Αρκετά 

Τμήμα Ελέγχου 

Ποιότητας σε κάθε στάδιο 

της παραγωγής 

5.0% 10.0% 15.0% 32.5% 37.5% 3.875 77.5% Αρκετά 

Έλεγχος των προϊόντων 

κατά τη χρήση τους στη 

παραγωγική διαδικασία 

0.0% 0.0% 12.5% 52.5% 35.0% 4.225 84,5% Αρκετά 

Μέσο σύνολο 3.713 74.3% Αρκετά 

Πίνακας 15: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος με βάση το στάδιο ελέγχου ποιότητας των προμηθειών 

Στον πίνακα 15 καταγράφεται η κατανομή συχνοτήτων του δείγματος με βάση το στάδιο 

ελέγχου ποιότητας των προμηθειών. Όπως βλέπουμε, με συνολικό επίπεδο εφαρμογής 3.7 και 
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σε ποσοστό 74.3% πραγματοποιείται έλεγχος στις προμήθειες που παραλαμβάνονται από τους 

προμηθευτές, το οποίο ερμηνεύεται ως «αρκετά». Πιο συγκεκριμένα, συχνές επιθεωρήσεις και 

έλεγχοι στους προμηθευτές πραγματοποιούνται σε μέτριο βαθμό με ποσοστό 51.0%. Ενώ, ο 

έλεγχος κατά την παραλαβή στην αποθήκη, ο έλεγχος από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας σε 

κάθε στάδιο της παραγωγής και ο έλεγχος των προϊόντων κατά τη χρήση τους στη παραγωγική 

διαδικασία πραγματοποιούνται αρκετά από τις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις σε ποσοστό 84.0 

%, 77.5% και 84.5% αντίστοιχα. 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

Απαντήσεις 

Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 
Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Μια παραγγελία προμηθειών 
τοποθετείται μόνο όταν το 
απόθεμα φτάσει σε ένα 
προκαθορισμένο επίπεδο 

2.5% 7.5% 15.0% 60.0% 15.0% 3.775 75.5% Αρκετά 

Οι εντολές παραγγελίας 
προμηθειών τοποθετούνται 
ανά συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα 

15.0% 10.0% 27.5% 32.5% 15.0% 3.225 64.5% Μέτρια 

Το μέγεθος της παραγγελίας 
προμηθειών δεν είναι σταθερό 
αλλά αρκετό για να φτάσει 
στο σταθερό απόθεμα στόχου 

0.0% 0.0% 17.5% 50.0% 32.5% 4.150 83.0% Αρκετά 

Οι ανασκοπήσεις των 
αποθεμάτων είναι 

απαραίτητες για την 
αποτελεσματική διαχείριση 
αποθεμάτων 

0.0% 0.0% 25.0% 27.5% 47.5% 4.225 84.5% Αρκετά 

Παραγγελίες προμηθειών 
τοποθετούνται μόνο κατά τη 
στιγμή της ζήτησης μέσω 
παραγγελίας από κάποιο 
πελάτη 

20.0% 47.5% 17.5% 12.5% 2.5% 2.300 46.0% Πολύ λίγο 

Τα αποθέματα διατηρούνται 
σε χαμηλά επίπεδα 

10.0% 17.5% 52.5% 15.0% 5.0% 2.875 57.5% Μέτρια 

Στενές σχέσεις με 
προμηθευτές και μείωση του 
αριθμού των προμηθευτών 

0.0% 0.0% 25.0% 52.5% 22.5% 3.975 79.5% Αρκετά 

Μέρος της ζήτησης  από 

πελάτες ικανοποιείται με 
καθυστέρηση 

50.0% 30.0% 7.5% 12.5% 0.0% 1.825 36.5% Πολύ λίγο 

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

10.0% 17.5% 35.0% 35.0% 2.5% 3.025 60.5% Μέτρια 

Ο χρόνος που μεσολαβεί 

μεταξύ της τοποθέτησης της 
παραγγελίας και της 
εκτέλεσής της είναι σταθερός 

5.0% 5.0% 35.0% 32.5% 22.5% 3.625 72.5% Αρκετά 

Η επιχείρηση διατηρεί ένα 
απόθεμα ασφαλείας ώστε να 
αντιμετωπίζει την μη 
προβλεπόμενη ζήτηση 

0.0% 7.5% 10.0% 55.0% 27.5% 4.025 80.5% Αρκετά 

Μέσο σύνολο 3.366 67.3% Μέτρια 

Πίνακας 16: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος με βάση την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων 
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Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι ο μέσος όρος του συνολικού επιπέδου εφαρμογής των 

συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων/προμηθειών είναι 3.4 (67.3%), το οποίο ερμηνεύεται ως 

"μέτρια". Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη μελέτη εφαρμόζουν «μέτρια» 

τα συστήματα διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων. 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 17, αξιολογήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα 

που εμφανίζονται κατά τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων. Διαπιστώθηκε ότι ο μέσος 

όρος του συνολικού επιπέδου εμφάνισης των κυριότερων προβλημάτων είναι 1.972, το οποίο 

ερμηνεύεται ως "πολύ λίγο". Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη μελέτη 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση αποθεμάτων σχετικά μικρό βαθμό, 

αφού ο μέσος όρος έχει υπολογισθεί ως «πολύ λίγο» με ποσοστό 39.4%. 

Κυριότερα προβλήματα 

διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

Απαντήσεις 

Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 
Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Λάθη κατά τον έλεγχο και 

υπολογισμό του επιπέδου 

αποθέματος 

2.5% 70.0% 20.0% 7.5% 0.0% 2.325 46.5% Πολύ λίγο 

Λάθη κατά τον υπολογισμό 

των επιστροφών των 

προμηθειών 

22.5 % 62.5% 15.0% 0.0% 0.0% 1.925 38.5% Πολύ λίγο 

Κλοπές προμηθειών 52.5% 30.0% 12.5% 5.0%  0.0% 1.700 34.0% Πολύ λίγο 

Υπέρβαση της ημερομηνίας 

λήξης των προμηθειών 
55.0% 22.5% 22.5% 0.0% 0.0% 1.675 33.5% Πολύ λίγο 

Διατήρηση μεγαλύτερου 

επιπέδου αποθέματος από 

αυτό που είναι απαραίτητο 

5.0% 47.5% 35.0% 12.5% 0.0% 2.550 51.0% Μέτρια 

Αχρήστευση ή απαρχαίωση 

αποθεμάτων 
32.5% 47.5% 12.5% 7.5% 0.0% 1.950 39.0% Πολύ λίγο 

Μη ύπαρξη αποθεμάτων 

στην αποθήκη με 

αποτέλεσμα να χαθούν 

πωλήσεις 

27.5 % 65.0% 7.5% 0.0% 0.0% 1.800 36.0% Πολύ λίγο 

Αδυναμία υπολογισμού του 

ακριβούς επιπέδου της 

ζήτησης για ένα προϊόν 

25.0% 52.5% 17.5% 5.0% 0.0% 2.025 40.5% Πολύ λίγο 

Αδυναμία εναρμόνισης των 

παραγγελιών για 

αναπλήρωση ενός 

προϊόντος/αποθέματος με 

το ακριβές επίπεδο 

ποσότητας που πραγματικά 

απαιτείται 

27.5% 55.0% 17.5% 0.0% 0.0% 1.900 38.0% Πολύ λίγο 

Υψηλό κόστος της 

διαχείρισης υλικών 
5.0% 60.0% 25.0% 10.0% 0.0% 2.400 48.0% Πολύ λίγο 

Λανθασμένο αρχείο 

κατάστασης υλικών (BOM) 
32.5% 52.5% 15.0% 0.0% 0.0% 1.825 36.5% Πολύ λίγο 

Σφάλματα κατά την 

παραλαβή των προμηθειών 
35.0% 60.0% 5.0% 0.0% 0.0% 1.700 34.0% Πολύ λίγο 

Προβλήματα στην ποιότητα 

των παραληφθέντων υλικών 
20.0% 75.0% 5.0% 0.0% 0.0% 1.850 37.0% Πολύ λίγο 
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Καθυστερημένη άφιξη των 

απαιτούμενων υλικών στο 

σημείο παραγωγής  

22.5% 55.0% 17.5% 5.0% 0.0% 2.050 41.0% Πολύ λίγο 

Σφάλματα που προκύπτουν 

από τους προμηθευτές και 

γίνονται αντιληπτά κατά 

την παραλαβή των 

προμηθειών 

20.0% 57.5% 22.5% 0.0% 0.0% 2.025 40.5% Πολύ λίγο 

Συχνές αλλαγές στο 

πρόγραμμα παραγωγής 

λόγω έλλειψης προμηθειών 

32.5% 50.0% 17.5% 0.0% 0.0% 1.850 37.0% Πολύ λίγο 

Μέσο σύνολο 1.972 39.4% Πολύ λίγο 

Πίνακας 17: Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος με βάση τα κυριότερα προβλήματα διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων 

Στη συνέχεια, για να διαπιστώσουμε ποια από τα προβλήματα επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τη διαχείριση προμηθειών/αποθεμάτων, εφαρμόσαμε το non-parametric test και 

συγκεκριμένα το K Related Samples (Friedman test).  

Αρχικά, κάναμε τη μηδενική υπόθεση Ηο: Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων για τα προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων/προμηθειών που 

αντιμετωπίζουν.  

Στον πίνακα 18 που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων, τουλάχιστον δύο από τις μεταβλητές διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ 

τους (asymp. sig. 0.000<0.05). Επομένως η αρχική υπόθεση Ηο δεν απορρίπτεται. 

Κυριότερα προβλήματα διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων Mean Rank 

Κλοπές προμηθειών 6.89 

Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης των προμηθειών 6.94 

Σφάλματα κατά την παραλαβή των προμηθειών 7.29 

Μη ύπαρξη αποθεμάτων στην αποθήκη με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις 8.10 

Λανθασμένο αρχείο κατάστασης υλικών (BOM) 8.11 

Προβλήματα στην ποιότητα των παραληφθέντων υλικών 8.38 

Αδυναμία εναρμόνισης των παραγγελιών για αναπλήρωση ενός προϊόντος/αποθέματος με το 

ακριβές επίπεδο ποσότητας που πραγματικά απαιτείται 
8.48 

Συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής λόγω έλλειψης προμηθειών 8.55 

Αχρήστευση ή απαρχαίωση αποθεμάτων 8.93 

Αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς επιπέδου της ζήτησης για ένα προϊόν 8.98 

Λάθη κατά τον υπολογισμό των επιστροφών των προμηθειών 9.04 

Καθυστερημένη άφιξη των απαιτούμενων υλικών στο σημείο παραγωγής  9.44 
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Σφάλματα που προκύπτουν από τους προμηθευτές και γίνονται αντιληπτά κατά την παραλαβή 

των προμηθειών 
9.45 

Λάθη κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου αποθέματος 11.24 

Υψηλό κόστος της διαχείρισης υλικών 11.70 

Διατήρηση μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από αυτό που είναι απαραίτητο 12.81 

Πίνακας 18: Παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών 

Test Statisticsa 

N 40 

Chi-Square 86.289 

df 16 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 

Κατά την ανάλυση των σημαντικότερων προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών, 

παρατηρήσαμε ότι η διατήρηση μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από αυτό που είναι 

απαραίτητο είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη 

διαχείριση αποθεμάτων. 

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η συχνότητα εμφάνισης των πιθανών λόγων πρόκλησης των 

προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών. Ο κυριότερος λόγος πρόκλησης προβλημάτων στη 

διαχείριση προμηθειών, όπως φαίνεται από το Friedman test, είναι οι μεγάλοι χρόνοι 

παράδοσης από τους προμηθευτές.  

Πιθανοί λόγοι πρόκλησης 

των προβλημάτων 

διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

 

Απαντήσεις 

Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 
Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Λανθασμένη κωδικοποίηση 

προϊόντων/προμηθειών 
67.5% 15.0% 15.0% 2.5% 0.0% 1.525 30.5% Πολύ λίγο 

Υψηλό απόθεμα 7.5% 62.5% 27.5% 0.0% 2.5% 2.275 45.5% Πολύ λίγο 

Απουσία διαχείρισης και 

ελέγχου των αποθεμάτων 
35.0% 40.0% 20.0% 5.0% 0.0% 1.950 39.0% Πολύ λίγο 

Μη αποτελεσματικός έλεγχος 

ποιότητας 
47.5% 35.0% 12.5% 5.0% 0.0% 1.750 35.0% Πολύ λίγο 

Ευρύ φάσμα 

υλικών/διαφορετικοί κωδικοί 
15.0% 32.5% 30.0% 20.0% 2.5% 2.625 52.5% Μέτρια 

Έλλειψη νέων τεχνολογιών 

πληροφοριών στην 

εφοδιαστική αλυσίδα 

12.5% 37.5% 27.5% 17.5% 5.0% 2.650 53.0% Μέτρια 

Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης 

υλικών από τους 

προμηθευτές 

7.5% 47.5% 12.5% 32.5% 0.0% 2.700 54.0% Μέτρια 
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Μικρό χρονικό διάστημα από 

την τοποθέτηση της 

παραγγελίας από πελάτη 

μέχρι τη συμφωνημένη 

ημερομηνία παράδοσης της 

15.0% 35.0% 12.5% 32.5% 5.0% 2.775 55.5% Μέτρια 

Υψηλές απαιτήσεις πελατών 

σχετικά με αλλαγές σε 

υφιστάμενα προϊόντα 

22.5% 32.0% 25.0% 12.5% 5.0% 2.425 48.5% Πολύ λίγο 

Μη άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό στα θέματα 

διαχείρισης/παραλαβής 

προμηθειών 

45.0% 27.5% 15.0% 10.0% 2.5% 1.975 39.5% Πολύ λίγο 

Παραγγελίες πελατών 

τοποθετούνται στο 

πρόγραμμα παραγωγής ενώ 

δεν υπάρχει το απαραίτητο 

απόθεμα σε υλικά για να 

εκτελεστούν 

52.5% 27.5% 15.0% 5.0% 0.0% 1.725 34.5% Πολύ λίγο 

Έλλειψη καλής επικοινωνίας 

μεταξύ των τμημάτων της 

επιχείρησης 

35.0% 37.5% 25.0% 0.0% 2.5% 1.975 39.5% Πολύ λίγο 

Μέσο σύνολο 2.20% 43.9% Πολύ λίγο 

Πίνακας 19: Κατανομή συχνοτήτων των πιθανών λόγων πρόκλησης των προβλημάτων διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

Επιπλέον, αξιολογήσαμε την υπόθεση Η1: Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων για τους πιθανούς λόγους πρόκλησης των προβλημάτων 

διαχείρισης αποθεμάτων/προμηθειών.  

Στον πίνακα 20 που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων, τουλάχιστον δύο από τις μεταβλητές διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ 

τους (asymp. sig. 0.000<0.05). Επομένως η αρχική υπόθεση Η1 δεν απορρίπτεται. 

Πιθανοί λόγοι πρόκλησης των προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων Mean Rank 

Λανθασμένη κωδικοποίηση προϊόντων/προμηθειών 3.75 

Παραγγελίες πελατών τοποθετούνται στο πρόγραμμα παραγωγής ενώ δεν υπάρχει το απαραίτητο 

απόθεμα σε υλικά για να εκτελεστούν 
4.66 

Ευρύ φάσμα υλικών/διαφορετικοί κωδικοί 4.89 

Μη άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στα θέματα διαχείρισης/παραλαβής προμηθειών 5.51 

Έλλειψη νέων τεχνολογιών πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα 5.71 

Έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης 5.76 

Υψηλές απαιτήσεις πελατών σχετικά με αλλαγές σε υφιστάμενα προϊόντα 6.96 

Υψηλό απόθεμα 7.24 

Μικρό χρονικό διάστημα από την τοποθέτηση της παραγγελίας από πελάτη μέχρι τη 

συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της 
8.14 

Απουσία διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων 8.30 

Μη αποτελεσματικός έλεγχος ποιότητας 8.44 

Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης υλικών από τους προμηθευτές 8.64 

Πίνακας 20: Παρουσίαση των πιθανών λόγων πρόκλησης προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων 
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Test Statisticsa 

N 40 

Chi-Square 119.688 

df 11 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

Με βάση την ανάλυση του πίνακα 21, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το συνολικό επίπεδο  

ικανοποίησης των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους προμηθευτές  είναι 3.775, όπου 

αντιστοιχεί στο «αρκετά» με ποσοστό 75.5%. Με άλλα λόγια, οι προμηθευτές ικανοποιούν σε 

ένα μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων. 

Ικανοποίηση απαιτήσεων 

της επιχείρησης από τους 

προμηθευτές 

Απαντήσεις 
Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 

Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Παροχή προϊόντων με 

ποιότητα υψηλού επιπέδου 
0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0% 4.125 82.5% Αρκετά 

Παροχή υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση 
0.0% 5.0% 7.5% 72.5% 15.0% 3.975 79.5% Αρκετά 

Υψηλή 

προσαρμοστικότητα στις 

αλλαγές όπως ποσότητα 

παραγγελίας, προδιαγραφές 

και παράδοση 

0.0% 10.0% 17.5% 60.0% 12.5% 3.750 75.0% Αρκετά 

Χαμηλό κόστος 0.0% 12.5% 62.5% 25.0% 0.0% 3.125 62.5% Μέτρια 

Σύντομοι χρόνοι 

παράδοσης 
0.0% 12.5% 47.5% 27.5% 12.5% 3.400 68.0% Μέτρια 

Καλή επικοινωνία 0.0% 0.0% 7.5% 57.5% 35.0% 4.275 85.5% Αρκετά 

Μέσο σύνολο 3.775 75.5% Αρκετά 

Πίνακας 21: Κατανομή συχνοτήτων σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων της επιχείρησης από τους προμηθευτές 

Επιπλέον, αξιολογήσαμε την υπόθεση Η2: Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων της επιχείρησης από 

τους προμηθευτές.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 22, η αρχική υπόθεση Η2 δεν απορρίπτεται, αφού σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, τουλάχιστον δύο από τις μεταβλητές διαφέρουν στατιστικώς 

σημαντικά μεταξύ τους (asymp. sig. 0.000<0.05). Επιπλέον, η καλή επικοινωνία που έχουν οι 

υπό μελέτη επιχειρήσεις με τους προμηθευτές καθίσταται ως η κυριότερη απαίτηση των 

επιχειρήσεων που ικανοποιείται από τους προμηθευτές.  
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Ικανοποίηση απαιτήσεων της επιχείρησης από τους προμηθευτές Mean Rank 

Χαμηλό κόστος 2.21 

Σύντομοι χρόνοι παράδοσης 2.60 

Υψηλή προσαρμοστικότητα στις αλλαγές όπως ποσότητα παραγγελίας, προδιαγραφές και παράδοση 3.39 

Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 3.96 

Παροχή προϊόντων με ποιότητα υψηλού επιπέδου 4.30 

Καλή επικοινωνία 4.54 

Πίνακας 22: Παρουσίαση των απαιτήσεων της επιχείρησης που ικανοποιούνται από τους προμηθευτές 

Test Statisticsa 

N 40 

Chi-Square 86.061 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών από τις 

επιχειρήσεις. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών είναι βασικός παράγοντας για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και πολύ σημαντική παράμετρος 

αποδοτικότητας της επιχείρησης. Με βάση την ανάλυση του πίνακα 23, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι το συνολικό επίπεδο  ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών είναι 4.204, 

όπου αντιστοιχεί στο «αρκετά» με ποσοστό 84.1%. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις 

ικανοποιούν σε ένα μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών τους. 

Ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών 

Απαντήσεις 
Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 

Καθόλου Πολύ λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Παροχή προϊόντων με 

ποιότητα υψηλού επιπέδου 
0.0% 5.0% 0.0% 35.0% 60.0% 4.500 90.0 Πολύ 

Παροχή υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση 
0.0% 5.0% 0.0% 50.0% 45.0% 4.350 87.0 Αρκετά 

Υψηλή 

προσαρμοστικότητα στις 

αλλαγές όπως ποσότητα 

παραγγελίας, προδιαγραφές 

και παράδοση 

0.0% 5.0% 7.5% 50.0% 37.5% 4.200 84.0 Αρκετά 

Χαμηλό κόστος 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 10.0% 3.700 74.0 Αρκετά 

Σύντομοι χρόνοι 

παράδοσης 
0.0% 5.0% 7.5% 60.0% 27.5% 4.100 82.0 Αρκετά 

Καλή επικοινωνία 0.0% 0.0% 5.0% 52.5% 42.5% 4.375 87.5 Αρκετά 

Μέσο σύνολο 4.204 84.1% Αρκετά 

Πίνακας 23: Κατανομή συχνοτήτων σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών από τις επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τον πίνακα 24, η υπόθεση Η3: Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών από τις 
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επιχειρήσεις δεν απορρίπτεται, αφού σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, 

τουλάχιστον δύο από τις μεταβλητές διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (asymp. 

sig. 0.000<0.05). Επιπλέον, η παροχή ποιοτικών προϊόντων υψηλού επιπέδου καθίσταται ως η 

κυριότερη απαίτηση των πελατών που ικανοποιείται από τις επιχειρήσεις. 

Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών από τις επιχειρήσεις Mean Rank 

Χαμηλό κόστος 2.14 

Σύντομοι χρόνοι παράδοσης 3.20 

Υψηλή προσαρμοστικότητα στις αλλαγές όπως ποσότητα παραγγελίας, προδιαγραφές και παράδοση 3.49 

Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 3.90 

Καλή επικοινωνία 3.95 

Παροχή προϊόντων με ποιότητα υψηλού επιπέδου 4.33 

Πίνακας 24: Παρουσίαση των απαιτήσεων των πελατών που ικανοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

Test Statisticsa 

N 40 

Chi-Square 71.609 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 

Στην παρούσα έρευνα, αξιολογήθηκαν και οι παράμετροι αποδοτικότητας του συστήματος 

διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων που εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. Με βάση την 

ανάλυση του πίνακα 25, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συνολική αποδοτικότητα του 

συστήματος διαχείρισης προμηθειών είναι 3.218, όπου αντιστοιχεί στο «μέτρια» με ποσοστό 

64.4%. Με άλλα λόγια, τα συστήματα διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων που έχουν 

υιοθετήσει οι υπό μελέτη επιχειρήσεις καθιστούν «μέτρια» την συνολική αποδοτικότητα του 

συστήματος, σε ότι αφορά ποσότητα, ποιότητα, κόστος και παράδοση. Η παράμετρος «το 

προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργικά, αισθητικά και με 

ακρίβεια» είναι η παράμετρος αποδοτικότητας η οποία υλοποιείται περισσότερο από τις 

υπόλοιπες που αναγράφονται στον πίνακα 26. 
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Παράμετροι αποδοτικότητας 

συστήματος διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων 

Απαντήσεις 

Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 
Καθόλου 

Πολύ 

λίγο 
Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Ποσότητα των προϊόντων που 

παράγονται σε μια περίοδο 
0.0% 5.0% 20.0% 67.5% 7.5% 3.775 75.5% Αρκετά 

Κόστος 2.5% 7.5% 42.5% 42.5% 5.0% 3.400 68.0% Μέτρια 

Η ικανότητα να παραδοθεί το 

προϊόν στην καθορισμένη 

ημερομηνία παράδοσης 

0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0% 4.125 82.5% Αρκετά 

Το προϊόν ανταποκρίνεται στις 

απαιτούμενες προδιαγραφές 

λειτουργικά, αισθητικά και με 

ακρίβεια 

0.0% 0.0% 7.5% 42.5% 50.0% 4.425 88.5% Αρκετά 

Ποσότητα προϊόντων που 

παράγονται και υπόκεινται σε 

διαδικασία επανασυσκευασίας 

32.5% 37.5% 15.0% 12.5% 2.5% 2.525 50.5% Μέτρια 

Καθυστερημένη ολοκλήρωση 

παραγγελίας λόγω έλλειψης 

αποθεμάτων 

32.5% 42.5% 12.5% 5.0% 7.5% 2.150 43.0% Πολύ λίγο 

Ποσότητα ελαττωματικών 

προϊόντων που παράγονται και 

απορρίπτονται 

15.0% 47.5% 17.5% 10% 10% 2.125 42.5% Πολύ λίγο 

Μέσο σύνολο 3.218 64.4% Μέτρια 

Πίνακας 25: Κατανομή των παραμέτρων αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων 

Παράμετροι αποδοτικότητας συστήματος διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων Mean Rank 

Ποσότητα προϊόντων που παράγονται και υπόκεινται σε διαδικασία επανασυσκευασίας 2.21 

Καθυστερημένη ολοκλήρωση παραγγελίας λόγω έλλειψης αποθεμάτων 2.39 

Ποσότητα ελαττωματικών προϊόντων που παράγονται και απορρίπτονται 2.81 

Κόστος 4.13 

Ποσότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο 4.83 

Η ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης 5.55 

Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια 6.09 

Πίνακας 26: Παρουσίαση των παραμέτρων αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων/προμηθειών 

Test Statisticsa 

N 40 

Chi-Square 147.232 

df 6 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

Τέλος, η χρήση των αυτόματων συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων δεν πραγματοποιείται 

σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 27, η συνολική 

χρήση των αυτόματων συστημάτων έχει υπολογισθεί να είναι 2.419 η οποία αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 48.4%. Από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η υπό διερεύνηση επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν πολύ λίγο τα αυτόματα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων. 
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Χρήση αυτόματων συστημάτων 

διαχείρισης αποθεμάτων 

Απαντήσεις 

Μέση τιμή (Χ) Συνολικά 
Καθόλου 

Πολύ 

λίγο 
Μέτρια Αρκετά Πολύ 

Supply Chain Management (SCM) 35.0% 15.0% 7.5% 40.0% 2.5% 2.600 52.0% Μέτρια 

Customer Relationship 

Management (CRM) 
27.5% 5.0% 22.5% 42.5% 2.5% 2.875 57.5% Μέτρια 

Enterprise Resource Planning 

(ERP) 
15.0% 7.5% 15.0% 27.5% 35.0% 3.600 72.0% Αρκετά 

Warehouse Management System 

(WMS) 
40.0% 12.5% 10.0% 7.5% 30.0% 2.750 55.0% Μέτρια 

Manufacturing Execution System 

(MES) 
57.5% 2.5% 20.0% 12.5% 7.5% 2.100 42.0% Πολύ λίγο 

Radio Frequency Identification 

Systems (RFID) 
72.5% 15.0% 10.0% 2.5% 0.0 % 1.425 28.5% Καθόλου 

Bar coding technology 42.5% 0.0% 10.0% 17.5% 30.0% 2.925 58.5% Μέτρια 

Electronic Commerce 

Technologies 
50.0% 15.0% 25.0% 5.0% 5.0% 2.000 40.0% Πολύ λίγο 

Geo-coded tracking 77.5% 17.5% 5.0% 0.0% 0.0% 1.500 30.0% Πολύ λίγο 

Μέσο σύνολο 2.419 48.4% Πολύ λίγο 

Πίνακας 27: Κατανομή της συχνότητας χρήσης των αυτόματων συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων 

7.5.Αξιολόγηση των ερευνητικών ερωτημάτων μέσω της επαγωγικής στατιστικής με την 

μορφή της ανάλυσης συσχέτισης Pearson. 

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση 

αποθεμάτων/προμηθειών σε σχέση με την παραγωγικότητά τους. 

Σχέση μεταξύ της ικανότητας να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία 

παράδοσης και πιθανών λόγων πρόκλησης προβλημάτων στη διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων. 

Υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν 

στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης και τους κυριότερους λόγους πρόκλησης 

προβλημάτων κατά τη διαχείριση αποθεμάτων/προμηθειών. 

 

Η ικανότητα να 
παραδοθεί το 
προϊόν στην 

καθορισμένη 
ημερομηνία 
παράδοσης 

Υψηλές 
απαιτήσεις 
πελατών 

σχετικά με 
αλλαγές σε 
υφιστάμενα 

προϊόντα 

Μικρό χρονικό 
διάστημα από 

την τοποθέτηση 

της παραγγελίας 
από πελάτη μέχρι 
τη συμφωνημένη 

ημερομηνία 
παράδοσης της 

Μεγάλοι χρόνοι 
παράδοσης 
υλικών από 

τους 
προμηθευτές 

Η ικανότητα να παραδοθεί 
το προϊόν στην 
καθορισμένη ημερομηνία 
παράδοσης 

Pearson Correlation 1 -.528** -.485** -.436** 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .005 

N 40 40 40 40 

Υψηλές απαιτήσεις 
πελατών σχετικά με 

Pearson Correlation -.528** 1 .898** .671** 
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αλλαγές σε υφιστάμενα 
προϊόντα 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 

Μικρό χρονικό διάστημα 
από την τοποθέτηση της 
παραγγελίας από πελάτη 

μέχρι τη συμφωνημένη 
ημερομηνία παράδοσης της 

Pearson Correlation -.485** .898** 1 .590** 

Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 

N 40 40 40 40 

Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης 
υλικών από τους 

προμηθευτές 

Pearson Correlation -.436** .671** .590** 1 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000  

N 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 28: Ανάλυση συσχέτισης Pearson για ικανότητα παράδοσης σε σχέση με του πιθανούς λόγους πρόκλησης 
προβλημάτων κατά τη διαχείριση αποθεμάτων 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης παρατίθενται στον Πίνακα 28, όπου φαίνεται 

ότι και οι 3 συσχετίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές.  

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας παράδοσης στη συμφωνημένη 

ημερομηνία και των υψηλών απαιτήσεων των πελατών σχετικά με αλλαγές σε 

υφιστάμενα προϊόντα (r=-0.528) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας παράδοσης στη συμφωνημένη 

ημερομηνία και της αδυναμίας εναρμόνισης των παραγγελιών για αναπλήρωση ενός 

προϊόντος/αποθέματος με το ακριβές επίπεδο ποσότητας που πραγματικά απαιτείται 

(r=-0.485) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας παράδοσης στη συμφωνημένη 

ημερομηνία και των μεγάλων χρόνων παράδοσης υλικών από τους προμηθευτές (r=-

0.436) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

Υπόθεση Η4: Οι μεγάλοι χρόνοι παράδοσης υλικών από τους προμηθευτές υπάρχει αρνητική 

επίδραση στην ικανότητα παράδοσης στην συμφωνημένη ημερομηνία.  

Τα πιο πάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

μεγάλων χρόνων παράδοσης υλικών από τους προμηθευτές σε σχέση με την ικανότητα 

παράδοσης στην συμφωνημένη ημερομηνία (r=-0.436). Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν με 

την υπόθεση οπότε η υπόθεση είναι αποδεκτή. 
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Στη συνέχεια, έγινε συσχέτιση της καθυστερημένης ολοκλήρωσης ή/και αδυναμία 

διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας λόγω έλλειψης αποθεμάτων με τα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά τη διαχείριση των αποθεμάτων. 

 

Καθυστερημένη 

ολοκλήρωση 
παραγγελίας 
λόγω έλλειψης 
αποθεμάτων 

Μη ύπαρξη 
αποθεμάτων 

στην 
αποθήκη με 
αποτέλεσμα 
να χαθούν 
πωλήσεις 

Αδυναμία 
εναρμόνισης των 
παραγγελιών για 

αναπλήρωση ενός 
αποθέματος με το 
ακριβές επίπεδο 
ποσότητας που 

πραγματικά 
απαιτείται 

Υψηλό 
κόστος της 
διαχείρισης 

υλικών 

Συχνές 
αλλαγές στο 

πρόγραμμα 
παραγωγής 

λόγω 
έλλειψης 

προμηθειών 

Καθυστερημένη 

ολοκλήρωση 
παραγγελίας 
λόγω έλλειψης 
αποθεμάτων 

Pearson Correlation 
1 .275 

.049 -.208 .308 

Sig. (2-tailed) 
 .086 

.762 .198 .053 

N 
40 40 

40 40 40 

Μη ύπαρξη 

αποθεμάτων στην 
αποθήκη με 
αποτέλεσμα να 
χαθούν πωλήσεις 

Pearson Correlation 
.275 1 

.217 .073 .637** 

Sig. (2-tailed) 
.086  

.179 .653 .000 

N 
40 40 

40 40 40 

Αδυναμία 
εναρμόνισης των 

παραγγελιών για 
αναπλήρωση ενός 
προϊόντος/αποθέ
ματος με το 
ακριβές επίπεδο 
ποσότητας που 
πραγματικά 
απαιτείται 

Pearson Correlation 
.049 .217 

1 .185 .076 

Sig. (2-tailed) 
.762 .179  .254 .640 

N 
40 40 40 40 40 

Υψηλό κόστος 
της διαχείρισης 
υλικών 

Pearson Correlation 
-.208 .073 .185 1 -.128 

Sig. (2-tailed) 
.198 .653 .254  .431 

N 
40 40 40 40 40 

Συχνές αλλαγές 

στο πρόγραμμα 
παραγωγής λόγω 
έλλειψης 
προμηθειών 

Pearson Correlation 
.308 .637** .076 -.128 1 

Sig. (2-tailed) 
.053 .000 .640 .431  

N 
40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 29: Ανάλυση συσχέτισης Pearson για καθυστερημένη ολοκλήρωση παραγγελίας λόγω έλλειψης αποθεμάτων σε 
σχέση με τα κυριότερα προβλήματα διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης παρατίθενται στον Πίνακα 29, όπου φαίνεται 

ότι μόνο μια συσχέτιση ήταν στατιστικά σημαντική.  

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μη ύπαρξης αποθεμάτων στην αποθήκη με 

αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις σε σχέση με τις συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα 

παραγωγής λόγω έλλειψης προμηθειών (r=0.637) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 
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Η συσχέτιση Pearson δείχνει ότι η καθυστερημένη ολοκλήρωση παραγγελίας λόγω έλλειψης 

αποθεμάτων δεν παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική σχέση με τα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά τη διαχείριση των αποθεμάτων. 

Υπόθεση Η5: Η μη ύπαρξη αποθεμάτων στην αποθήκη, με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις, 

συνδέεται άμεσα με τις συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα της παραγωγής. Όπως φαίνεται και 

από τα πιο πάνω αποτελέσματα, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της έλλειψης αποθεμάτων 

και των συχνών αλλαγών στο πρόγραμμα παραγωγής (r=0.637). 

Η απουσία διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων/προμηθειών και πως αυτή συνδέεται με 

τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαχείριση 

αποθεμάτων/προμηθειών. 

 

Απουσία 
διαχείρισης και 

ελέγχου των 
αποθεμάτων 

Σφάλματα κατά 
την παραλαβή 

των προμηθειών 

Λάθη κατά τον 
έλεγχο και 

υπολογισμό του 
επιπέδου 

αποθέματος 

Μη ύπαρξη 
αποθεμάτων στην 

αποθήκη με 
αποτέλεσμα να 

χαθούν πωλήσεις 

Απουσία διαχείρισης 
και ελέγχου των 
αποθεμάτων 

Pearson Correlation 1 .384* .386* -.073 

Sig. (2-tailed)  .014 .014 .656 

N 40 40 40 40 

Σφάλματα κατά την 
παραλαβή των 
προμηθειών 

Pearson Correlation .384* 1 .132 -.113 

Sig. (2-tailed) .014  .418 .488 

N 40 40 40 40 

Λάθη κατά τον έλεγχο 
και υπολογισμό του 
επιπέδου αποθέματος 

Pearson Correlation .386* .132 1 .042 

Sig. (2-tailed) .014 .418  .799 

N 40 40 40 40 

Μη ύπαρξη 
αποθεμάτων στην 
αποθήκη (out-of-stock) 
με αποτέλεσμα να 
χαθούν πωλήσεις 

Pearson Correlation -.073 -.113 .042 1 

Sig. (2-tailed) .656 .488 .799  

N 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Πίνακας 30: Ανάλυση συσχέτισης Pearson για την απουσία διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων/προμηθειών και πως 

αυτή συνδέεται με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαχείριση αποθεμάτων/προμηθειών. 
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης παρατίθενται στον Πίνακα 30, όπου φαίνεται 

ότι οι δυο συσχετίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές.  

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απουσίας διαχείρισης και ελέγχου των 

αποθεμάτων και των σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή των 

προμηθειών (r=0.384) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απουσίας διαχείρισης και ελέγχου των 

αποθεμάτων και των λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο και υπολογισμό 

του επιπέδου αποθέματος (r=0.386) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

Υπόθεση Η6: Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της απουσίας διαχείρισης και ελέγχου 

των αποθεμάτων, με τα λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του 

επιπέδου αποθέματος. 

Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω αποτελέσματα, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

απουσίας διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων και των λαθών που μπορεί να προκύψουν 

κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου αποθέματα (r=0.637), οπότε η υπόθεση είναι 

αποδεκτή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης αποκάλυψαν ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της, απουσίας διαχείρισης και ελέγχου των 

αποθεμάτων με τη μη ύπαρξη αποθεμάτων με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις, επομένως η 

υπόθεση απορρίπτεται. 

Στον πιο κάτω πίνακα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της ανταπόκρισης του 

προϊόντος στις απαιτούμενες προδιαγραφές και των διαδικασιών ελέγχου όπου μέσω αυτών 

επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικού προϊόντος.  

 

Το προϊόν 
ανταποκρίνεται 

στις 
απαιτούμενες 
προδιαγραφές 
λειτουργικά, 

αισθητικά και με 
ακρίβεια 

Μη 

αποτελεσμ
ατικός 
έλεγχος 

ποιότητας 

Συχνές 

επιθεωρήσεις 
και έλεγχοι 

στους 
προμηθευτές 

Έλεγχος 

κατά την 
παραλαβή 

στην 
αποθήκη 

Τμήμα 
Ελέγχου 

Ποιότητας 
σε κάθε 

στάδιο της 

παραγωγής 

Έλεγχος των 
προϊόντων 

κατά τη 
χρήση τους 

στη 
παραγωγική 
διαδικασία 

Το προϊόν 
ανταποκρίνεται 
στις απαιτούμενες 
προδιαγραφές 
λειτουργικά, 

αισθητικά και με 
ακρίβεια 

Pearson Correlation 1 -.637** .181 .580** .346* .072 

Sig. (2-tailed)  .000 .265 .000 .029 .660 

N 40 40 40 40 40 40 

Μη 
αποτελεσματικός 
έλεγχος ποιότητας 

Pearson Correlation -.637** 1 -.189 -.723** -.630** -.391* 

Sig. (2-tailed) .000  .244 .000 .000 .013 

N 40 40 40 40 40 40 
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης παρατίθενται στον Πίνακα 31, όπου φαίνεται 

ότι 3 συσχετίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές.  

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις 

απαιτούμενες προδιαγραφές και του μη αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας (r=-

0.637) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις απαιτούμενες 

προδιαγραφές και του ελέγχου κατά την παραλαβή των αποθεμάτων στην αποθήκη 

(r=0.580) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις απαιτούμενες 

προδιαγραφές και της ύπαρξης τμήματος ελέγχου ποιότητας (r=0.346) σε κάθε στάδιο 

της παραγωγής (r=0.346) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.05. 

Υπόθεση Η7: Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις 

απαιτούμενες προδιαγραφές και του μη αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του μη 

αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας και της ανταπόκρισης του προϊόντος στις απαιτούμενες 

προδιαγραφές (r=-0.637), οπότε η υπόθεση είναι αποδεκτή. 

Συχνές 
επιθεωρήσεις και 
έλεγχοι στους 
προμηθευτές 

Pearson Correlation .181 -.189 1 .404** .421** .237 

Sig. (2-tailed) .265 .244  .010 .007 .141 

N 40 40 40 40 40 40 

Έλεγχος κατά την 
παραλαβή στην 
αποθήκη 

Pearson Correlation .580** -.723** .404** 1 .781** .292 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .010  .000 .067 

N 40 40 40 40 40 40 

Τμήμα Ελέγχου 
Ποιότητας σε 
κάθε στάδιο της 
παραγωγής 

Pearson Correlation .346* -.630** .421** .781** 1 .564** 

Sig. (2-tailed) .029 .000 .007 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 

Έλεγχος των 
προϊόντων κατά 
τη χρήση τους στη 
παραγωγική 

διαδικασία 

Pearson Correlation .072 -.391* .237 .292 .564** 1 

Sig. (2-tailed) .660 .013 .141 .067 .000  

N 40 40 40 40 40 40 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 Πίνακας 31: Ανάλυση συσχέτισης Pearson για την ανταπόκρισή του προϊόντος στις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργικά, 

αισθητικά και με ακρίβεια απουσία διαχείρισης και στον τρόπο εξασφάλισης της ποιότητας. 
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Παραγγελίες προμηθειών 
τοποθετούνται μόνο κατά τη 

στιγμή της ζήτησης μέσω 
παραγγελίας από κάποιο πελάτη 

Μη ύπαρξη αποθεμάτων στην 
αποθήκη με αποτέλεσμα να 

χαθούν πωλήσεις 

Παραγγελίες προμηθειών 
τοποθετούνται μόνο κατά τη 
στιγμή της ζήτησης μέσω 
παραγγελίας από κάποιο 
πελάτη 

Pearson Correlation 1 .331* 

Sig. (2-tailed)  .037 

N 40 40 

Μη ύπαρξη αποθεμάτων 
στην αποθήκη με 
αποτέλεσμα να χαθούν 

πωλήσεις 

Pearson Correlation .331* 1 

Sig. (2-tailed) .037  

N 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 32: Ανάλυση συσχέτισης Pearson για τις παραγγελίες προμηθειών που τοποθετούνται μόνο κατά τη στιγμή της 
ζήτησης μέσω παραγγελίας από κάποιο πελάτη και της μη ύπαρξης αποθεμάτων στην αποθήκη με αποτέλεσμα να χαθούν 

πωλήσεις. 

Υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στις παραγγελίες προμηθειών που 

τοποθετούνται στους προμηθευτές μόνο κατά τη στιγμή της ζήτησης από κάποιο πελάτη, σε 

σχέση με τη μη ύπαρξη αποθεμάτων στην αποθήκη με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης παρατίθενται στον πίνακα 32, όπου φαίνεται ότι οι 

η συσχέτιση ήταν στατιστικά σημαντική (r=0.331) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.05. 

Υπόθεση Η8: Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της απώλειας πωλήσεων λόγω μη 

ύπαρξης αποθεμάτων με την τοποθέτηση παραγγελιών προμηθειών μόνο κατά τη στιγμή της 

ζήτησης μέσω παραγγελίας από κάποιο πελάτη. 

Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω αποτελέσματα, η υπόθεση είναι αποδεκτή, αφού υπάρχει 

θετική συσχέτιση της απώλειας πωλήσεων από μη ύπαρξη αποθεμάτων με την τοποθέτηση 

παραγγελιών προμηθειών μόνο κατά τη στιγμή της ζήτησης μέσω παραγγελίας από κάποιο 

πελάτη (r=0.331). 
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7.6.Παραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Παλινδρόμησης  

Η παλινδρόμηση είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη στατιστική τεχνική μοντελοποίησης για 

την έρευνα της συσχέτισης μεταξύ μίας εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια παραγοντική ανάλυση (factor 

analysis) μέσα από την οποία πάρθηκε ένας μικρότερος αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών (5), 

οι οποίοι ονομάζονται παράγοντες. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

Supply Chain Management (SCM) -0.555 0.418 -0.163 -0.224 -0.136 

Customer Relationship Management (CRM) -0.595 0.198 -0.077 -0.649 0.050 

Enterprise Resource Planning (ERP) -0.570 0.221 -0.607 0.147 0.239 

Warehouse Management System (WMS) -0.297 0.317 -0.681 0.146 0.257 

Manufacturing Execution System (MES) -0.303 0.046 -0.096 -0.766 0.131 

Radio Frequency Identification Systems (RFID) 0.057 0.307 -0.102 -0.416 0.519 

Bar coding technology -0.333 0.260 -0.814 -0.052 -0.070 

Electronic Commerce Technologies -0.093 0.143 -0.692 -0.160 0.069 

Geo-coded tracking -0.190 0.730 -0.102 -0.104 0.121 

Έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων 
της επιχείρησης 

0.328 0.251 0.021 0.218 0.521 

Λάθη κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου 
αποθέματος 

0.029 0.038 0.154 0.298 0.795 

Λάθη κατά τον υπολογισμό των επιστροφών των 
προμηθειών 

0.488 -0.064 -0.225 -0.355 0.561 

Κλοπές προμηθειών 0.823 -0.004 -0.096 0.117 0.186 

Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης των προμηθειών 0.541 0.327 -0.360 0.277 0.261 

Διατήρηση μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από 
αυτό που είναι απαραίτητο 

-0.114 0.496 -0.112 0.475 0.276 

Αχρήστευση ή απαρχαίωση αποθεμάτων 0.197 0.331 -0.346 0.392 -0.007 

Μη ύπαρξη αποθεμάτων στην αποθήκη με 
αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις 

0.050 0.193 0.197 0.184 0.004 

Αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς επιπέδου της 
ζήτησης για ένα προϊόν 

0.075 0.067 0.461 0.703 0.226 

Αδυναμία εναρμόνισης των παραγγελιών για 
αναπλήρωση ενός προϊόντος/αποθέματος με το 

ακριβές επίπεδο ποσότητας που πραγματικά 
απαιτείται 

0.299 0.183 0.307 0.753 0.305 

Υψηλό κόστος της διαχείρισης υλικών 0.173 -0.244 0.066 -0.161 0.856 

Λανθασμένο αρχείο κατάστασης υλικών (BOM) 0.346 0.186 0.033 -0.630 0.140 

Σφάλματα κατά την αποστολή των προϊόντων 0.166 0.790 -0.044 0.067 0.176 

Σφάλματα κατά την παραλαβή των προμηθειών 0.196 0.837 -0.073 0.010 0.101 

Προβλήματα στην ποιότητα των παραληφθέντων 
υλικών 

0.317 0.686 -0.111 -0.122 -0.058 

Καθυστερημένη άφιξη των απαιτούμενων υλικών στο 
σημείο παραγωγής των προϊόντων 

0.061 0.545 0.477 0.128 0.563 
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Σφάλματα που προκύπτουν από τους προμηθευτές και 
γίνονται αντιληπτά κατά την παραλαβή των 
προμηθειών 

-0.012 0.692 0.006 0.121 -0.078 

Συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής λόγω 
έλλειψης προμηθειών 

0.250 0.473 0.026 0.006 -0.119 

Λανθασμένη κωδικοποίηση προϊόντων/προμηθειών 0.820 0.248 0.202 -0.021 0.076 

Υψηλό απόθεμα 0.691 0.328 0.190 0.156 0.004 

Απουσία διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων 0.740 0.070 0.245 0.080 0.347 

Μη αποτελεσματικός έλεγχος ποιότητας 0.811 0.384 0.135 -0.014 -0.106 

Ευρύ φάσμα υλικών/διαφορετικοί κωδικοί 0.096 0.504 0.394 0.500 0.159 

Έλλειψη νέων τεχνολογιών πληροφοριών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα 

0.632 -0.033 0.407 0.151 0.032 

Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης υλικών από τους 
προμηθευτές 

0.236 0.331 0.468 0.479 0.240 

Μικρό χρονικό διάστημα από την τοποθέτηση της 

παραγγελίας από πελάτη μέχρι τη συμφωνημένη 
ημερομηνία παράδοσης της 

0.099 0.129 0.804 0.168 0.166 

Υψηλές απαιτήσεις πελατών σχετικά με αλλαγές σε 
υφιστάμενα προϊόντα 

-0.029 0.141 0.820 0.214 0.251 

Μη άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στα θέματα 
διαχείρισης/παραλαβής προμηθειών 

0.555 0.077 0.260 0.177 0.410 

Παραγγελίες πελατών τοποθετούνται στο πρόγραμμα 
παραγωγής ενώ δεν υπάρχει το απαραίτητο απόθεμα 
σε υλικά για να εκτελεστούν 

0.506 0.408 0.059 -0.036 0.172 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 17 iterations 

Πίνακας 33: Παραγοντική ανάλυση (factor analysis)  

Στους πιο κάτω πίνακες, φαίνονται οι παράγοντες που έχουν ομαδοποιηθεί μέσω της 

παραγοντικής ανάλυσης. Στην συνέχεια, οι παράγοντες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές στην ανάλυση παλινδρόμησης, όπου θα συσχετιστούν με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές που έχουν επιλεχθεί. 

Ανεξάρτητη μεταβλητή 1 

Supply Chain Management (SCM) -0.555 

Κλοπές προμηθειών 0.823 

Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης των προμηθειών 0.541 

Λανθασμένη κωδικοποίηση προϊόντων/προμηθειών 0.820 

Υψηλό απόθεμα 0.691 

Απουσία διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων 0.740 

Μη αποτελεσματικός έλεγχος ποιότητας 0.811 

Έλλειψη νέων τεχνολογιών πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα 0.632 

Μη άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στα θέματα διαχείρισης/παραλαβής προμηθειών 0.555 

Παραγγελίες πελατών τοποθετούνται στο πρόγραμμα παραγωγής ενώ δεν υπάρχει το απαραίτητο απόθεμα 
σε υλικά για να εκτελεστούν 

0.506 

Πίνακας 34: Ανεξάρτητη Μεταβλητή 1 (REGR factor score 1): Μη αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων λόγω έλλειψης 
νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσης προσωπικού 
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Ανεξάρτητη μεταβλητή 2 

Geo-coded tracking 0.730 

Διατήρηση μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από αυτό που είναι απαραίτητο 0.496 

Σφάλματα κατά την αποστολή των προϊόντων 0.790 

Σφάλματα κατά την παραλαβή των προμηθειών 0.837 

Προβλήματα στην ποιότητα των παραληφθέντων υλικών 0.686 

Σφάλματα που προκύπτουν από τους προμηθευτές και γίνονται αντιληπτά κατά την παραλαβή των 
προμηθειών 

0.692 

Συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής λόγω έλλειψης προμηθειών 0.473 

Ευρύ φάσμα υλικών/διαφορετικοί κωδικοί 0.504 

Πίνακας 35: Ανεξάρτητη Μεταβλητή 2 (REGR factor score 2): Σφάλματα και προβλήματα που προκύπτουν κατά τη κακή 

διαχείριση προμηθειών 
 

Ανεξάρτητη μεταβλητή 3 

Enterprise Resource Planning (ERP) -0.607 

Warehouse Management System (WMS) -0.681 

Bar coding technology -0.814 

Electronic Commerce Technologies -0.692 

Μη ύπαρξη αποθεμάτων στην αποθήκη με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις 0.197 

Μικρό χρονικό διάστημα από την τοποθέτηση της παραγγελίας από πελάτη μέχρι τη συμφωνημένη 
ημερομηνία παράδοσης της 

0.804 

Υψηλές απαιτήσεις πελατών σχετικά με αλλαγές σε υφιστάμενα προϊόντα 0.820 

Πίνακας 36: Ανεξάρτητη μεταβλητή 3 (REGR factor score 3): Απώλεια πωλήσεων λόγω έλλειψης αποθεμάτων, μη χρήσης 

νέων τεχνολογιών και των υψηλών απαιτήσεων των πελατών 
 

Ανεξάρτητη μεταβλητή 4 

Customer Relationship Management (CRM) -0.649 

Manufacturing Execution System (MES) -0.766 

Αχρήστευση ή απαρχαίωση αποθεμάτων 0.392 

Αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς επιπέδου της ζήτησης για ένα προϊόν 0.703 

Αδυναμία εναρμόνισης των παραγγελιών για αναπλήρωση ενός προϊόντος/αποθέματος με το ακριβές 
επίπεδο ποσότητας που πραγματικά απαιτείται 

0.753 

Λανθασμένο αρχείο κατάστασης υλικών (BOM) -0.630 

Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης υλικών από τους προμηθευτές 0.479 

Πίνακας 37: Ανεξάρτητη μεταβλητή 4 (REGR factor score 4): Αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς επιπέδου αποθέματος που 

απαιτείται, μεγάλοι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές, αυτόματα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



52 
 

Ανεξάρτητη μεταβλητή 5 

Radio Frequency Identification Systems (RFID) 
 

0.5 

 

 

19 

Έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης 0.521 

Λάθη κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου αποθέματος 0.795 

Λάθη κατά τον υπολογισμό των επιστροφών των προμηθειών 0.561 

Υψηλό κόστος της διαχείρισης υλικών 0.856 

Καθυστερημένη άφιξη των απαιτούμενων υλικών στο σημείο παραγωγής των προϊόντων 0.563 

Πίνακας 38: Ανεξάρτητη μεταβλητή 5 (REGR factor score 5):  Έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της 
επιχείρησης, μη αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων-επιστροφών, υψηλό κόστος διαχείρισης αποθεμάτων λόγω 
έλλειψης αυτόματων συστημάτων, καθυστερημένη άφιξη των υλικών στο σημείο παραγωγής 

 
 

• Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την ποσότητα των προϊόντων που 

παράγονται σε μια περίοδο  

Model Summary 

 Change Statistics 

Model R R2 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 0.649a 0.421 0.336  0.5377 0.421 4.942 5 34 0.002 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 2, REGR factor score 4 for analysis 2, REGR factor score 3 for 
analysis 2, REGR factor score 2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2 

Πίνακας 39: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την ποσότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο 
 

Στον πιο πάνω πίνακα, φαίνεται ότι ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης Pearson (R) είναι 

0.649 και ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που εκφράζει το ποσοστό διακύμανσης της 

εξαρτημένης μεταβλητής που οφείλεται στις ανεξάρτητες είναι 33.6%. 

Anovaa 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.144 5 1.429 4.942 .002b   

 Residual 9.831 34 0.289   

 Total 16.975 39    

a. Εξαρτημένη μεταβλητή: Ποσότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο 
b. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score 3 for 

analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2 

Πίνακας 40: Πίνακας ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την ποσότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο 
 

 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 
Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.775 0.085  44.401 0.000 3.602 3.948      

REGR 

factor 

score 1 for 

analysis 2 

-0.403 0.086 -0.611 -4.679 0.000 -0.578 -0.228 -0.611 -0.626 -0.611 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 2 for 

analysis 2 

-0.085 0.086 -0.129 -0.987 0.331 -0.260 0.090 -0.129 -0.167 -0.129 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 3 for 

analysis 2 

0.055 0.086 0.084 0.644 0.524 -0.120 0.230 0.084 0.110 0.084 1.000 1.000 
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REGR 

factor 

score 4 for 

analysis 2 

0.098 0.086 0.148 1.136 0.264 -0.077 0.273 0.148 0.191 0.148 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 5 for 

analysis 2 

0.031 0.086 0.047 0.364 0.718 -0.144 0.206 0.047 0.062 0.047 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Ποσότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο 

Πίνακας 41: Συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής, ποσότητα των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο, με τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές 1-5 (REGR factor score 1-5), βλέπε πίνακες 34-38. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 41, η τιμή sig. για την ανεξάρτητη μεταβλητή 1: μη 

αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων λόγω έλλειψης νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας 

και εκπαίδευσης προσωπικού, είναι μικρότερη από το 0.05 είναι επομένως στατιστικά 

σημαντική μεταβλητή σε σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή: ποσότητα των προϊόντων που 

παράγονται σε μια περίοδο. Επιπλέον, ο  συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής 1 είναι 

αρνητικός, οπότε όσο αυξάνει η τιμή της  μεταβλητής μειώνεται η ποσότητα των προϊόντων 

που παράγονται σε μια περίοδο. Με άλλα λόγια, η μη αποτελεσματική διαχείριση των 

αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη νέων τεχνολογιών, τον μη αποτελεσματικό έλεγχο 

ποιότητας και την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, οδηγούν στην μείωση της ποσότητας 

των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο, οδηγώντας έτσι στην μείωση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

• Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το κόστος 

Model Summary 

 Change Statistics 

Model R R2 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 0.390a 0.152 0.028 0.7989 0.152 1.223 5 34 0.320 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 2, REGR factor score 4 for analysis 2, REGR factor score 3 for 
analysis 2, REGR factor score 2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2 

Πίνακας 42: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή το κόστος 

Στον πίνακα 42, φαίνεται ότι ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης Pearson (R) είναι 0.390 

και ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που εκφράζει το ποσοστό διακύμανσης της 

εξαρτημένης μεταβλητής που οφείλεται στις ανεξάρτητες είναι 15.2% 

Anovaa 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.902 5 0.780 1.223 0.320b 

 Residual 21.698 34 0.638   

 Total 25.600 39    

a. Dependent Variable: Κόστος 
b. Predictors: (Constant), REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   3 
for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score1 for analysis 2 

Πίνακας 43: Πίνακας ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή το κόστος   
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Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 
Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.400 0.126   26.918 0.000 3.143 3.657           

REGR 

factor 

score 1 for 

analysis 2 

-0.297 0.128 -0.366 -2.321 0.026 -0.557 -0.037 -0.366 -0.370 -0.366 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 2 for 

analysis 2 

-0.048 0.128 -0.059 -0.375 0.710 -0.308 0.212 -0.059 -0.064 -0.059 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 3 for 

analysis 2 

-0.041 0.128 -0.050 -0.317 0.753 -0.301 0.219 -0.050 -0.054 -0.050 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 4 for 

analysis 2 

-0.071 0.128 -0.088 -0.554 0.583 -0.331 0.189 -0.088 -0.095 -0.088 1.000 1.000 

REGR 

factor 

score 5 for 

analysis 2 

-0.054 0.128 -0.067 -0.422 0.675 -0.314 0.206 -0.067 -0.072 -0.067 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Κόστος 

Πίνακας 44: Συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής, κόστος, με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 1-5 (REGR factor score 1-5), 
βλέπε πίνακες 34-38. 
 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 44, η τιμή sig. για την ανεξάρτητη μεταβλητή 1: μη 

αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων λόγω έλλειψης νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας 

και εκπαίδευσης προσωπικού, είναι μικρότερη από το 0.05 είναι επομένως στατιστικά 

σημαντική μεταβλητή σε σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή: κόστος.  

• Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανότητα να παραδοθεί το 

προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης 

Model Summary 

 Change Statistics 

Model R R2 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 0.706a 0.499 0.425 0.4604 0.499 6.761 5 34 0.000 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 2, REGR factor score 4 for analysis 2, REGR factor score 3 for 
analysis 2, REGR factor score 2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2 

Πίνακας 45: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη 
ημερομηνία παράδοσης 

Στον πίνακα 45, φαίνεται ότι ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης Pearson (R) είναι 0.706 

και ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που εκφράζει το ποσοστό διακύμανσης της 

εξαρτημένης μεταβλητής που οφείλεται στις ανεξάρτητες είναι 49.9%. 
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Anovaa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  

1 Regression 7.167 5 1.433 6.761 .000b 

 Residual 7.208 34 0.212   

 Total 14.375 39    

a. Dependent Variable: Η ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης  
b. Predictors: (Constant), REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   3 for 
analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   1 for analysis 2 

 

Πίνακας 46: Πίνακας ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη 
ημερομηνία παράδοσης 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.125 0.073   56.660 0.000 3.977 4.273           

 
REGR factor 

score 1 for 

analysis 2 

-0.160 0.074 -0.264 -2.176 0.037 -0.310 -0.011 -0.264 -0.350 -0.264 1.000 1.000 

 
REGR factor 

score 2 for 

analysis 2 

-0.044 0.074 -0.073 -0.602 0.551 -0.194 0.105 -0.073 -0.103 -0.073 1.000 1.000 

 
REGR factor 

score 3 for 

analysis 2 

-0.321 0.074 -0.528 -4.351 0.000 -0.471 -0.171 -0.528 -0.598 -0.528 1.000 1.000 

 
REGR factor 

score 4 for 

analysis 2 

0.149 0.074 0.246 2.022 0.051 -0.001 0.299 0.246 0.328 0.246 1.000 1.000 

 
REGR factor 

score 5 for 

analysis 2 

-0.176 0.074 -0.290 -2.385 0.023 -0.326 -0.026 -0.290 -0.379 -0.290 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Η ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης 

Πίνακας 47: Συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής, ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία 
παράδοσης, με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 1-5 (REGR factor score 1-5), βλέπε πίνακες 34-38. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 47, οι τιμές sig. για τις ανεξάρτητες μεταβλητές 1,3 και 5 είναι 

μικρότερες από το 0.05. Επομένως στατιστικά σημαντικές μεταβλητές σε σχέση με την 

εξαρτημένη μεταβλητή: ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία.  

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 1, 3 και 5 όπως περιγράφονται και στους πίνακες 34, 36 και 38 

είναι οι εξής: 

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 1 (REGR factor score 1): Μη αποτελεσματική διαχείριση 

αποθεμάτων λόγω έλλειψης νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσης 

προσωπικού 

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 3 (REGR factor score 3): Απώλεια πωλήσεων λόγω έλλειψης 

αποθεμάτων, μη χρήσης νέων τεχνολογιών και των υψηλών απαιτήσεων των πελατών 

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 5 (REGR factor score 5): Έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των 

τμημάτων της επιχείρησης, μη αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων-επιστροφών, 

υψηλό κόστος διαχείρισης αποθεμάτων λόγω έλλειψης αυτόματων συστημάτων, 

καθυστερημένη άφιξη των υλικών στο σημείο παραγωγής 
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Τα πρόσημα των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών, υποδεικνύουν ότι υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών 1,3 και 5 και της εξαρτημένης μεταβλητής: 

ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία. Δηλαδή αυξάνοντας τις 

τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών 1, 3, 5, μειώνεται η ικανότητα να παραδοθεί το προϊόν 

στην καθορισμένη ημερομηνία. Συμπερασματικά, οι παράγοντες που αναγράφονται στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές 1, 3 και 5 έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα να παραδοθεί το 

προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία.  

• Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την ποιότητα του προϊόντος 

Model Summary 

 Change Statistics 

Model R R2 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 0.760a 0.578 0.516 0.4426 0.578 9.308 5 34 0.000 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   3 
for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   1 for analysis  

Πίνακας 48: Περίληψη μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή, το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, 
λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια. 
 

Anovaa 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.116 5 1.823 9.308 .000b 

 Residual 6.659 34 0.196     

 Total 15.775 39       

a. Dependent Variable: Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια. 
b. Predictors: (Constant), REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   3 
for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2 

Πίνακας 49: Πίνακας ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, 
λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια. 
 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 
Correlations Collinearity Statistics 

B 

Std 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant) 4.425 0.070   63.236 0.000 4.283 4.567           

 

REGR 

factor 

score 1 for 

analysis 2 

-0.443 0.071 -0.696 -6.245 0.000 -0.587 -0.299 -0.696 -0.731 -0.696 1.000 1.000 

 

REGR 

factor 

score 2 for 

analysis 2 

-0.079 0.071 -0.125 -1.119 0.271 -0.223 0.065 -0.125 -0.188 -0.125 1.000 1.000 

 

REGR 

factor 

score 3 for 

analysis 2 

-0.097 0.071 -0.152 -1.367 0.181 -0.241 0.047 -0.152 -0.228 -0.152 1.000 1.000 

 

REGR 

factor 

score 4 for 

analysis 2 

0.122 0.071 0.192 1.723 0.094 -0.022 0.266 0.192 0.283 0.192 1.000 1.000 

 

REGR 

factor 

score 5 for 

analysis 2 

-0.085 0.071 -0.134 -1.205 0.236 -0.229 0.059 -0.134 -0.202 -0.134 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια. 

Πίνακας 50: Συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής, το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, 
λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια, με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 1-5 (REGR factor score 1-5), βλέπε πίνακες 34-38. 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 50, η τιμή sig. για την ανεξάρτητη μεταβλητή 1, είναι μικρότερη 

από το 0.05. Επομένως στατιστικά σημαντικές μεταβλητές σε σχέση με την εξαρτημένη 

μεταβλητή: Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, λειτουργικά, 

αισθητικά και με ακρίβεια. 

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 1 (REGR factor score 1): Μη αποτελεσματική διαχείριση 

αποθεμάτων λόγω έλλειψης νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσης 

προσωπικού 

Το αρνητικό πρόσημο της τιμής της ανεξάρτητης μεταβλητής, υποδεικνύει ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση με την εξαρτημένης μεταβλητής: το προϊόν ανταποκρίνεται στις 

απαιτούμενες προδιαγραφές, λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια. Πιο αναλυτικά, 

αυξάνοντας την τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής, μειώνεται η πιθανότητα το προϊόν να 

ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια. 

Συμπερασματικά, οι παράγοντες που αναγράφονται στην ανεξάρτητη μεταβλητή 1 έχουν 

αρνητική επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος. 
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8. Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 

8.1.Εισαγωγή 

Η ενότητα αυτή υποδεικνύει τα κύρια ευρήματα και υποθέσεις της έρευνας και στη συνέχεια 

συγκρίνονται με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στη συνέχεια, αναφέρονται 

ορισμένες προτάσεις και εισηγήσεις όπου μπορεί να είναι χρήσιμες και ουσιαστικές για τις 

εξεταζόμενες εταιρείες καθώς και για μελλοντική έρευνα.  

Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων 

που εφαρμόζεται από διάφορους οργανισμούς/βιομηχανίες και ποια είναι τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που αποκτούν από τη σωστή διαχείρισή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας του Kevin Aku Okorocha, η σωστή διαχείριση των υλικών οδηγεί σε 

αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου υλοποίησης 

του προϊόντος (Okorocha, 2013). 

8.2.Συνολικά αποτελέσματα και αναφορά σε ανάλογη βιβλιογραφία 

8.2.1. Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 40 εταιρείες από τις οποίες 27 ανήκαν στον κλάδο των 

τροφίμων/ποτών (67.5%), 6 στον κατασκευαστικό κλάδο (15.0%), 4 στις χημικές βιομηχανίες 

(10%) και 3 στον φαρμακευτικό κλάδο (7.5%). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκει στον 

κλάδο τροφίμων/ποτών (67.5%). 

Τρείς από τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα έχουν λιγότερους από 10 

εργαζόμενους (7.5%), μόλις 7 επιχειρήσεις έχουν 11-50 εργαζόμενους (17.5%), 10 

επιχειρήσεις έχουν 51-100 εργαζόμενους (25.0%), 13 επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία 

101-250 εργαζόμενους (32.5%), 4 επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία 251-1000 (10.0%) 

και τέλος 3 επιχειρήσεις ανέφεραν ότι εργοδοτούν περισσότερους από 1000 υπαλλήλους 

(7.5%). 

8.2.2. Κωδικοποίηση και καταγραφή προμηθειών 

Σχετικά με το στάδιο κωδικοποίησης των προμηθειών, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (15, 

37.5%), πραγματοποιεί την κωδικοποίηση κατά την παραλαβή των αποθεμάτων ενώ 14 

επιχειρήσεις (35.0%) κωδικοποιούν τις προμήθειες κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας 

στους προμηθευτές. Μόλις 2 επιχειρήσεις (35.0%) κωδικοποιούν τις προμήθειες τους από το 

στάδιο λήψης παραγγελίας από τους πελάτες τους, ενώ 8 επιχειρήσεις (20.0%) 

πραγματοποιούν την κωδικοποίηση κατά το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος. Τέλος, μια 

επιχείρηση (2.5%) απάντησε ότι δεν πραγματοποιεί κωδικοποίηση στις προμήθειες της. 
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Όσο αφορά το χρονικό διάστημα καταγραφής του αποθέματος φάνηκε ότι, 23 επιχειρήσεις 

(57.5%) καταγράφουν το απόθεμα μια φορά τον μήνα, 7 επιχειρήσεις (17.5%) κάνουν 

καταγραφή στο απόθεμα τρείς φορές τον χρόνο, 5 επιχειρήσεις (12.5%) μια φορά τον χρόνο, 

3 επιχειρήσεις (7.5%) δεν κάνουν καταγραφή αποθέματος, 1 επιχείρηση (2.5%) απάντησε ότι 

πραγματοποιεί μια ετήσια απογραφή με πολλές κυκλικές κατά διαστήματα στο έτος και τέλος 

μια επιχείρηση (2.5%) απάντησε ότι πραγματοποιεί καταγραφή στο απόθεμα όταν χρειάζεται.  

8.2.3. Εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης προμηθειών και η επίδρασή τους στην 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, παρατηρούμε ότι τα συστήματα διαχείρισης 

αποθεμάτων χρησιμοποιούνται κατά 57.7%. Πιο αναλυτικά, η χρήση του συστήματος 

σταθερής ποσότητας παραγγελίας, σταθερής περιόδου και η ανάλυση ABC χαρακτηρίζεται ως 

μέτρια με ποσοστά 51.0%, 62.0% και 56.5% αντίστοιχα. Το σύστημα διαχείρισης 

προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών έχει υπολογιστεί ότι χρησιμοποιείται αρκετά από τις 

επιχειρήσεις σε ποσοστό 75.5%. Τέλος, η μέθοδος διαχείρισης υλικών JIT (just in time) 

χρησιμοποιείται πολύ λίγο από τις επιχειρήσεις με ποσοστό 43.5%. Επιπλέον, η μελέτη αυτή 

διαπίστωσε ότι ο μέσος όρος του συνολικού επιπέδου εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης 

αποθεμάτων/προμηθειών είναι 3.4 (67.3%). Το 2012, ο Sahari et al. δήλωσε ότι η διαχείριση 

αποθεμάτων οδηγεί σε μείωση αποθεμάτων, όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση του 

συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων JIT, όπου οι πρώτες ύλες και τα εξαρτήματα 

αγοράζονται ή παράγονται μόνο την ώρα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρήση του συστήματος 

διαχείρισης προμηθειών JIT, έχει θετική επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης (Salawati, 

et al., 2012). 

Στη συνέχεια συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούν το στάδιο ελέγχου ποιότητας των 

προμηθειών. Όπως βλέπουμε, με συνολικό επίπεδο εφαρμογής 3.7 και σε ποσοστό 74.3% 

πραγματοποιείται έλεγχος στις προμήθειες που παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές. Πιο 

συγκεκριμένα, συχνές επιθεωρήσεις και έλεγχοι στους προμηθευτές πραγματοποιούνται σε 

μέτριο βαθμό με ποσοστό 51.0%. Ενώ, ο έλεγχος κατά την παραλαβή στην αποθήκη, ο έλεγχος 

από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής και ο έλεγχος των προϊόντων 

κατά τη χρήση τους στη παραγωγική διαδικασία πραγματοποιούνται αρκετά από τις υπό 

διερεύνηση επιχειρήσεις σε ποσοστό 84.0 %, 77.5% και 84.5% αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με τους Carstea G., Paun O. και Paun S, σε ένα αβέβαιο και ραγδαία αναπτυσσόμενο 

δυναμικά περιβάλλον, η επιβίωση των επιχειρήσεων είναι δυνατή με την ανάπτυξη ποιοτικών 
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προϊόντων σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, οι οργανώσεις θα πρέπει να 

εστιάσουν στη διαχείριση υλικών ως πηγή βελτίωσης της ποιότητας, δεδομένου ότι έχουν 

καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας . Έτσι, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης υλικών προκειμένου 

να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των υλικών που παρέχονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

Να εντοπίζονται, να αξιολογούνται και να επιλέγονται οι προμηθευτές και να αναπτυχθούν 

αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με αυτούς και να εκτιμήσουν την ικανότητά τους να παραδίδουν 

προϊόντα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του οργανισμού.  

Τέλος, μέσω προγραμματισμού, ελέγχου και καθορισμού κατάλληλων μεθόδων 

παρακολούθησης, μέτρησης και ανάλυσης, η διαδικασία διαχείρισης υλικών θα συμβάλει 

σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού 

(Carstea, et al., 2014). 

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαχείριση 

προμηθειών/αποθεμάτων. Διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη μελέτη 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση αποθεμάτων σχετικά μικρό βαθμό, 

αφού ο μέσος όρος έχει υπολογισθεί ως «πολύ λίγο» με ποσοστό 39.4%. Κατά την ανάλυση 

των σημαντικότερων προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών, παρατηρήσαμε ότι η διατήρηση 

μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από αυτό που είναι απαραίτητο είναι το κυριότερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση αποθεμάτων.  

To 2009, o Elijah E. Ogbadu μέσω μιας μελέτης απέδειξε ότι oi μικροκλοπές, oι κακής 

ποιότητας πρώτες ύλες, υλικά εκτός αποθεμάτων, έλλειψη κάποιων υλικών από το εργοστάσιο 

και η κακή σχέση με τους προμηθευτές είναι τα σημαντικότερα προβλήματα διαχείρισης 

υλικών στην παραγωγική μονάδα που μελετούσε (Ogbadu, 2009).  

Έπειτα, αξιολογήθηκε η συχνότητα εμφάνισης των πιθανών λόγων πρόκλησης των 

προβλημάτων διαχείρισης προμηθειών. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, ο κυριότερος 

λόγος πρόκλησης προβλημάτων στη διαχείριση προμηθειών, είναι οι μεγάλοι χρόνοι 

παράδοσης από τους προμηθευτές. Το 2014, σε μια μελέτη της Pauline Jeruto Keitany, είχε 

αποδειχθεί ότι οι χρόνοι παράδοσης των υλικών ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί για τις οργανωτικές 

επιδόσεις με την απόκτηση και την παράδοση των απαραίτητων υλικών στο συντομότερο 

δυνατό χρονικό διάστημα (Keitany, et al., 2014).  

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Whybark και ο Williams το 1976, αποδείχθηκε 

ότι σε ένα αβέβαιο περιβάλλον είναι καλύτερα να υπάρχει ένας ασφαλισμένος χρόνος 
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παράδοσης προμηθειών παρά να διατηρούνται αποθέματα ασφαλείας. Όπως φαίνεται, η χρήση 

αυτής της αρχής, μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος της απογραφής αποθεμάτων και να 

ικανοποιήσει έναν περιορισμό στο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (Whybark & Williams, 

1976). Τέλος, οι Hegedus και Hopp (2001), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυξάνοντας τα 

επίπεδα μεταβλητότητας της διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασμού μειώνεται η απόδοση της 

παράδοσης των προϊόντων (Hegedus & Hopp, 2001). 

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους προμηθευτές 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις ικανοποιούνται από τους προμηθευτές τους 

κατά ένα ποσοστό 75.5%. Επιπλέον, η καλή επικοινωνία καθίσταται ως η κυριότερη απαίτηση 

των επιχειρήσεων που ικανοποιείται από τους προμηθευτές.  

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών από τις 

επιχειρήσεις. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών είναι βασικός παράγοντας για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και πολύ σημαντική παράμετρος 

αποδοτικότητας της επιχείρησης. Με βάση τα αποτελέσματα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι το συνολικό επίπεδο  ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών είναι 4.204, όπου 

αντιστοιχεί στο «αρκετά» με ποσοστό 84.1%. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις ικανοποιούν σε 

ένα μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών τους. Επιπλέον, η παροχή ποιοτικών προϊόντων 

υψηλού επιπέδου καθίσταται ως η κυριότερη απαίτηση των πελατών που ικανοποιείται από 

τις επιχειρήσεις.  

Το 2007, ο Eckert Scott Grant, είχε μελετήσει τις επιδράσεις της διαχείρισης προμηθειών στην 

ικανοποίηση πελατών. Το συμπέρασμα που είχε παρθεί από αυτήν την έρευνα είναι ότι ένα 

βελτιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης προμηθειών οδηγεί σε βελτιστοποίηση της 

ικανοποίησης των πελατών (Eckert, 2007).   

Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκαν και οι παράμετροι αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης 

προμηθειών/αποθεμάτων που εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. Με βάση την ανάλυση, 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συνολική αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης 

προμηθειών είναι 64.4%. Με άλλα λόγια, τα συστήματα διαχείρισης προμηθειών/αποθεμάτων 

που έχουν υιοθετήσει οι υπό μελέτη επιχειρήσεις καθιστούν «μέτρια» την συνολική 

αποδοτικότητα του συστήματος, σε ότι αφορά ποσότητα, ποιότητα, κόστος και παράδοση. Η 

παράμετρος «το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργικά, 

αισθητικά και με ακρίβεια» υλοποιείται περισσότερο από τις υπόλοιπες.  
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Τα αποτελέσματα αυτά, τείνουν να συμφωνήσουν με αυτά της έρευνας του Elijah E. Ogbadu, 

όπου έχει δείξει ότι για να μπορέσει να επιτευχθεί η κερδοφορία μέσω της διαχείρισης των 

υλικών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την λήψη, αποθήκευση και χρήση των 

υλικών. Η συνετή διαχείριση των υλικών μειώνει την απόρριψη υλικών και τις απώλειες 

εξασφαλίζοντας επίσης και τη διαθεσιμότητα των υλικών, όπως απαιτείται. Επιπλέον, δίνει 

έμφαση στο γεγονός ότι μια επιχείρηση που θέλει να είναι κερδοφόρα, θα πρέπει να θέση ως 

στόχο την αποτελεσματική και σωστή διαχείριση των υλικών (Ogbadu, 2009).  

Τέλος, η χρήση των αυτόματων συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων δεν πραγματοποιείται 

σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις. Όπως φάνηκε από την ανάλυση, η συνολική χρήση των 

αυτόματων συστημάτων έχει υπολογισθεί να είναι 2.419 η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 

48.4%. Από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η υπό διερεύνηση επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

πολύ λίγο τα αυτόματα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων. To 2013, πραγματοποιήθηκε μια 

έρευνα από τον Phani Madhavi σχετικά με τη διαχείριση προμηθειών. Ο σκοπός της έρευνας 

αυτής ήταν να κατανοήσει όλα τα προβλήματα που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις λόγω κακής 

εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης προμηθειών. Από την ανάλυση προέκυψαν δεδομένα 

και εισήχθησαν νέα αυτόματα συστήματα διαχείρισης προμηθειών, όπως το RFID, το οποίο 

βοήθησε σε έναν σωστό προγραμματισμό και οικονομικό έλεγχο.  

Αρχικά, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην ικανότητα να παραδοθεί το 

προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης και τους κυριότερους λόγους πρόκλησης 

προβλημάτων κατά τη διαχείριση αποθεμάτων/προμηθειών.  

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας παράδοσης στη συμφωνημένη 

ημερομηνία και των υψηλών απαιτήσεων των πελατών σχετικά με αλλαγές σε 

υφιστάμενα προϊόντα (r=-0.528) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01.  

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας παράδοσης στη συμφωνημένη 

ημερομηνία και της αδυναμίας εναρμόνισης των παραγγελιών για αναπλήρωση ενός 

προϊόντος/αποθέματος με το ακριβές επίπεδο ποσότητας που πραγματικά απαιτείται 

(r=-0.485) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01.  

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας παράδοσης στη συμφωνημένη 

ημερομηνία και των μεγάλων χρόνων παράδοσης υλικών από τους προμηθευτές (r=-

0.436) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

Ο Kevin Aku Okorocha είχε πραγματοποιήσει μια έρευνα για να συγκεντρώσει τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση υλικών. Η χρήση των σωστών υλικών, στη σωστή 
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θέση την κατάλληλη στιγμή είναι σημαντική για την αποτελεσματική εκτέλεση ενός έργου. Η 

έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση υλικών οδηγεί σε αποτελεσματικό έλεγχο 

του κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας και της χρονικής εκτέλεσης των έργων και στη 

μείωση της αποτυχίας αυτού (Okorocha, n.d.).  

Στη συνέχεια, έγινε συσχέτιση της καθυστερημένης ολοκλήρωσης ή/και αδυναμία 

διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας λόγω έλλειψης αποθεμάτων με τα προβλήματα που 

εμφανίζονται κατά τη διαχείριση των αποθεμάτων. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μη ύπαρξης αποθεμάτων στην αποθήκη με 

αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις σε σχέση με τις συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα 

παραγωγής λόγω έλλειψης προμηθειών (r=0.637) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. Τα 

αποτελέσματα αυτά, είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα που είχε εξάγει o Elijah E. 

Ogbadu το 2009, όταν είχε διερευνήσει την κερδοφορία μέσω της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των υλικών. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

θετική σχέση μεταξύ της διαχείρισης υλικών και της συχνής διακοπής της παραγωγικής 

λειτουργίας του εργοστασίου (Ogbadu, 2009). 

• Η συσχέτιση Pearson δείχνει ότι η καθυστερημένη ολοκλήρωση παραγγελίας λόγω 

έλλειψης αποθεμάτων δεν παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική σχέση με τα 

προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαχείριση των αποθεμάτων. Αυτό το 

αποτέλεσμα δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από τον 

Pauline Jeruto Keitany το 2014 στην Κένυα. Ο Pauline μελέτησε τον ρόλο της 

εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης προμηθειών στις επιδόσεις μιας επιχείρησης. 

Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε αύξηση των οργανωτικών επιδόσεων λόγω της 

χρήσης του συστήματος ελέγχου αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι ο χρόνος παράδοσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικός με την απόκτηση και την διανομή 

των απαραίτητων υλικών στο συντομότερο χρονικό διάστημα και στο κατάλληλο 

σημείο (Keitany, et al., 2014).  

Έπειτα, αναλύθηκε η απουσία διαχείρισης και ελέγχου των αποθεμάτων/προμηθειών και πως 

αυτή συνδέεται με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαχείριση 

αποθεμάτων/προμηθειών. 
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• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απουσίας διαχείρισης και ελέγχου των 

αποθεμάτων και των σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή των 

προμηθειών (r=0.384) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απουσίας διαχείρισης και ελέγχου των 

αποθεμάτων και των λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο και υπολογισμό 

του επιπέδου αποθέματος (r=0.386) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

Το 2014, ο Siddhart Nair κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη 

διαχείριση των υλικών είναι, η αποφυγή υπερβολικών επενδύσεων σε αποθέματα, αδιάκοπη 

παραγωγική εργασίας λόγω του ότι όλα τα υλικά θα βρίσκονται στον χώρο που απαιτείται και 

στις απαιτούμενες ποσότητες, βελτίωση της παραγωγικότητας, ελαχιστοποίηση των απωλειών 

αποθεμάτων και ελαχιστοποίηση των σπατάλης. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της ανταπόκρισης του 

προϊόντος στις απαιτούμενες προδιαγραφές και των διαδικασιών ελέγχου όπου μέσω αυτών 

επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικού προϊόντος.  

• Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις 

απαιτούμενες προδιαγραφές και του μη αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας (r=-

0.637) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις απαιτούμενες 

προδιαγραφές και του ελέγχου κατά την παραλαβή των αποθεμάτων στην αποθήκη 

(r=0.580) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.01. 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης του προϊόντος στις απαιτούμενες 

προδιαγραφές και της ύπαρξης τμήματος ελέγχου ποιότητας (r=0.346) σε κάθε στάδιο 

της παραγωγής (r=0.346) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.05. 

Το 2013, σε μια έρευνα των Patil Ashwini R. και Pataskar Smita J., αποδείχθηκε ότι ένα από 

τα οφέλη της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων είναι και ο 

αποτελεσματικός έλεγχος ποιότητας (Patil & Pataskar, 2013), επηρεάζοντας άμεσα την 

ποιότητα του προϊόντος και τη συνολική κερδοφορία της επιχείρησης. Για τους λόγους αυτούς, 

ο ποιοτικός έλεγχος στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι καθοριστικός για τη διατήρηση ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.  

Τέλος, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στις παραγγελίες προμηθειών που 

τοποθετούνται στους προμηθευτές μόνο κατά τη στιγμή της ζήτησης από κάποιο πελάτη, σε 
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σχέση με τη μη ύπαρξη αποθεμάτων στην αποθήκη με αποτέλεσμα να χαθούν πωλήσεις. Από 

τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης φαίνεται ότι οι η συσχέτιση ήταν στατιστικά 

σημαντική (r=0.331) σε διάστημα εμπιστοσύνης 0.05. 

Όσον αφορά την παραγοντική ανάλυση, οι ανεξάρτητες μεταβλητές όπως εξάχθηκαν από την 

παραγοντική ανάλυση είναι οι εξής: 

• Ανεξάρτητη Μεταβλητή 1 (REGR factor score 1): Μη αποτελεσματική διαχείριση 

αποθεμάτων λόγω έλλειψης νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσης 

προσωπικού 

• Ανεξάρτητη Μεταβλητή 2 (REGR factor score 2): Σφάλματα και προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη κακή διαχείριση προμηθειών 

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 3 (REGR factor score 3): Απώλεια πωλήσεων λόγω έλλειψης 

αποθεμάτων, μη χρήσης νέων τεχνολογιών και των υψηλών απαιτήσεων των πελατών  

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 4 (REGR factor score 4): Αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς 

επιπέδου αποθέματος που απαιτείται, μεγάλοι χρόνοι παράδοσης από τους 

προμηθευτές, αυτόματα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων 

• Ανεξάρτητη μεταβλητή 5 (REGR factor score 5):  Έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ 

των τμημάτων της επιχείρησης, μη αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων-

επιστροφών, υψηλό κόστος διαχείρισης αποθεμάτων λόγω έλλειψης αυτόματων 

συστημάτων, καθυστερημένη άφιξη των υλικών στο σημείο παραγωγής 

Σύμφωνα με την ανάλυση παλινδρόμησης, η μη αποτελεσματική διαχείριση των 

αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη νέων τεχνολογιών, τον μη αποτελεσματικό 

έλεγχο ποιότητας και την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, οδηγούν στην μείωση της 

ποσότητας των προϊόντων που παράγονται σε μια περίοδο, οδηγώντας έτσι στην μείωση 

της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Επιπλέον, η μη αποτελεσματική διαχείριση 

αποθεμάτων λόγω έλλειψης νέων τεχνολογιών, ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσης 

προσωπικού, η απώλεια πωλήσεων λόγω έλλειψης αποθεμάτων, οι υψηλές απαιτήσεις των 

πελατών, η έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης, η μη 

αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων-επιστροφών, το υψηλό κόστος διαχείρισης 

αποθεμάτων λόγω έλλειψης αυτόματων συστημάτων και η καθυστερημένη άφιξη των 

υλικών στο σημείο παραγωγής, έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα να παραδοθεί το 

προϊόν στην καθορισμένη ημερομηνία. Τέλος, , η μη αποτελεσματική διαχείριση των 
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αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη νέων τεχνολογιών, τον μη αποτελεσματικό 

έλεγχο ποιότητας και την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, επιδρούν αρνητικά στην 

ποιότητα του προϊόντος. 

9. Επίλογος 

Ο αυξανόμενος ρυθμός μεταβολής στην τεχνολογία και στην αγορά έχει οδηγήσει τις εταιρείες 

σε μια νέα στρατηγική διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που μπορούν να κερδηθούν από την 

αποτελεσματική διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας από τον προμηθευτή έως τον τελικό 

πελάτη. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προμηθευτή και δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη 

προοπτική της εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση με τους πελάτες, η διοίκηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας μπορεί να συσχετιστεί με την απόδοση της επιχείρησης και την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ολοκληρωμένη 

μέτρηση των επιδόσεων τους, πραγματοποιούν βελτίωση στη συνολική παραγωγικότητα. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα μέτρα που συγκεντρώνουν και αναλύουν οι επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβάνουν το κόστος, την εξυπηρέτηση πελατών, τη μέτρηση παραγωγικότητας, την 

ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο οι κυπριακές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, πως η διαχείριση αποθεμάτων επιδρά 

στην αποδοτικότητα ων εταιρειών και τέλος να διερευνηθούν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την καλή διαχείριση των προμηθειών. Με 

βάση τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

• Tα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων χρησιμοποιούνται κατά 57.7%. 

• Mε συνολικό επίπεδο εφαρμογής 3.7 και σε ποσοστό 74.3% πραγματοποιείται έλεγχος 

ποιότητας στις προμήθειες που παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές. 

• Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση 

αποθεμάτων είναι η διατήρηση μεγαλύτερου επιπέδου αποθέματος από αυτό που είναι 

απαραίτητο. 

• Ο κυριότερος λόγος πρόκλησης προβλημάτων στη διαχείριση προμηθειών, είναι οι 

μεγάλοι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές 
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• Οι επιχειρήσεις ικανοποιούνται από τους προμηθευτές τους κατά ένα ποσοστό 75.5%. 

Επιπλέον, η κυριότερη απαίτηση των κυπριακών επιχειρήσεων που ικανοποιείται από 

τους προμηθευτές είναι η καλή επικοινωνία. 

• Το συνολικό ποσοστό ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών είναι 84.1%.  

• Η κυριότερη απαίτηση των πελατών που ικανοποιείται από τις επιχειρήσεις είναι η 

παροχή ποιοτικών προϊόντων υψηλού επιπέδου. 

• Με βάση την ανάλυση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συνολική αποδοτικότητα 

του συστήματος διαχείρισης προμηθειών σε ότι αφορά ποσότητα, ποιότητα, κόστος και 

παράδοση είναι 64.4%.  

• Η παράμετρος «το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές 

λειτουργικά, αισθητικά και με ακρίβεια» υλοποιείται περισσότερο από τις υπόλοιπες. 

Άρα 

• Η συνολική χρήση των αυτόματων συστημάτων έχει υπολογισθεί να είναι 2.419 η 

οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 48.4%. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα θέματα που οφείλει να εστιάσει κάθε επιχείρηση, προκειμένου 

να εξασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργίας της.  

Κλείνοντας, ορισμένες βελτιώσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν από 

την ανώτερη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της 

επιχείρησης και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Η εξέλιξη των μέσων και 

η στελέχωση όλων των βαθμίδων της επιχείρησης με περισσότερα και πιο καταρτισμένα 

στελέχη αποτελούν βελτιώσεις οι οποίες θα προσδώσουν στην επιχείρηση ευεργετικά 

αποτελέσματα. Η χρήση αυτόματων συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

βελτιώνει τη ποιότητα επικοινωνίας με τους πελάτες καθώς επίσης και τη ποιότητα των 

υπηρεσιών που τους παρέχονται. Επιπλέον, επιτυγχάνει τη καλύτερη δυνατή επικοινωνία 

μεταξύ των τμημάτων που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα με αποτέλεσμα τη 

γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και κατά συνέπεια στον 

περιορισμό των λαθών. Τέλος, μέσω της διατήρησης της ποιότητας και του 

αποτελεσματικού ελέγχου της ροής των υλικών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας η 

επιχείρηση λειτουργεί πιο αποδοτικά και αξιόπιστα.  
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