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Η

µεθοδολογική προσέγγιση που παρουσιάζεται περιλαµβάνει αρχικά την κατηγοριοποίηση των υλικών που τηρούνται
σε απόθεµα, όπου εφαρµόζεται η ανάλυση ABC
(ή ανάλυση Pareto). Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα µοντέλα αναπλήρωσης αποθέµατος και
ο τρόπος υπολογισµού της οικονοµικής µερίδας
παραγγελίας για τις επιµέρους κατηγορίες υλικών,
µε την εφαρµογή των αρχών της κοστολόγησης
δραστηριοτήτων. Επίσης περιλαµβάνεται ένας
τρόπος υπολογισµού των αρχικών αγοραζόµενων
ποσοτήτων των ανταλλακτικών κατά την αγορά
νέου εξοπλισµού, βασιζόµενος σε µοντέλα αξιοπιστίας και υποστήριξης του εξοπλισµού. Τέλος
προτείνεται η κατάστρωση ενός συστήµατος
δεικτών µέτρησης απόδοσης, για την αξιολόγηση του συστήµατος αναπλήρωσης των αποθεµάτων, αναφορικά µε την διαθεσιµότητα των
υλικών και ανταλλακτικών αλλά και το κόστος
τήρησης αποθέµατος. Η εφαρµογή της µεθοδολογικής προσέγγισης, έχει αποδειχθεί ότι µπορεί
να οδηγήσει σε ένα σύνολο άµεσων βελτιώσεων
που καθιστούν αποτελεσµατικότερη τη διαδικασία αναπλήρωσης αποθεµάτων και παράλληλα
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να διαγνώσει συγκεκριµένες επεµβάσεις που
αφορούν στα σχετικά µοντέλα αναπλήρωσης.

Εισαγωγή
Η διαδικασία αναπλήρωσης αποθεµάτων σε έναν
οργανισµό είναι ζωτικής σηµασίας, καθώς µέσω
αυτής επιτυγχάνεται η διαθεσιµότητα των υλικών
που απαιτούνται είτε για την παραγωγή προϊόντων
(α’ και β’ παραγωγικές ύλες), είτε για την κάλυψη
της ζήτησης των πελατών (τελικά προϊόντα ή
εµπορεύµατα) είτε για τη λειτουργία του εξοπλισµού
(ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης), είτε για την
υποστήριξη της συνολικής λειτουργίας του οργανισµού (αναλώσιµα και άλλα υποστηρικτικά
υλικά). Ορισµένοι µεγάλοι οργανισµοί που διαθέτουν ακριβό και πολυάριθµο εξοπλισµό κρίσιµο
για τη λειτουργία τους, όπως για παράδειγµα οι
στρατιωτικοί οργανισµοί, οι οργανισµοί που παρέχουν µεταφορικό έργο ή οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιµότητας, γεγονός που
µεταφράζεται σε άριστα συντηρηµένο εξοπλισµό
και εποµένως διαθεσιµότητα ανταλλακτικών και
υλικών συντήρησης, καθώς και ύπαρξη διαθεσι-

µότητας για το σύνολο των υπολοίπων υλικών
που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του.
Η ανάγκη τέτοιων οργανισµών για διαχείριση των
αποθεµάτων τους, η οποία θα τους διασφαλίζει
τον επιθυµητό βαθµό διαθεσιµότητας των υλικών
και παράλληλα τη συρρίκνωση του κόστους διαχείρισης και δέσµευσης οικονοµικών κεφαλαίων,
εντοπίζεται συχνά στη βιβλιογραφία (Agripino et
al., 2002; Gray, 2002; Liao et al., 2003; Silver et al.,
1998; Targowski, 2003).
Στις σηµαντικότερες µεθόδους αναπλήρωσης
των αποθεµάτων περιλαµβάνεται ο προσδιορισµός
της οικονοµικής µερίδας αναπαραγγελίας
(Economic Order Quantity ή EOQ) µε τη χρήση
µαθηµατικών µοντέλων διαχείρισης αποθεµάτων,
τα οποία συνυπολογίζουν τις επιµέρους δαπάνες
που σχετίζονται µε το ύψος του τηρούµενου
αποθέµατος. Αρκετοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί µε τη διαµόρφωση τέτοιων µοντέλων (Moon
and Yun, 1993; Porteus, 1985, 1986; Wilson, 1993;
Yanasse, 1990; Zheng, 1992). Τα µοντέλα αυτά δεν
είναι πάντα σκόπιµο και εφικτό να εφαρµόζονται
για το σύνολο των υλικών που τηρούνται στο

απόθεµα (Silver et al., 1998). Απαιτείται εποµένως
ένας διαχωρισµός των υλικών αυτών µε βάση
συγκεκριµένα κριτήρια, όπως είναι η ταχυκινησία,
η κρισιµότητα, το κόστος αποθεµατοποίησής τους
αλλά και το κόστος αγοράς τους. Η ποσοτική
ανάλυση των δεδοµένων προµήθειας και αποθήκευσης των υλικών µπορεί να υποστηρίξει την
κατηγοριοποίηση των υλικών, έτσι ώστε στη
συνέχεια να επιλεχθούν οι καταλληλότερες µέθοδοι προµήθειας και αναπλήρωσης αποθέµατος
για την κάθε κατηγορία (Panayiotou et al., 2004).
Η ανάλυση Pareto είναι µία τέτοια ποσοτική µέθοδος η οποία µπορεί να εφαρµοστεί για την
κατηγοριοποίηση των υλικών.
Η ανάλυση Pareto (που ορισµένες φορές
αναφέρεται και ως ανάλυση ABC) εφαρµόζεται
στην κατηγοριοποίηση ειδών, συµβάντων ή
δραστηριοτήτων, σύµφωνα την σχετική σπουδαιότητά τους. Χρησιµοποιείται συχνά στην διαχείριση των αποθεµάτων, για την κατηγοριοποίηση
των αποθηκευµένων ειδών σε οµάδες µε βάση
στοιχεία κόστους κυρίως, όπου η κατηγοριοποίηση αυτή επηρεάζει τόσο τις αποφάσεις για τον
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τρόπο αποθήκευσης αλλά και τον τρόπο προµήθειας ή παραγωγής τους, δίνοντας βαρύτητα στα
είδη µε την µεγαλύτερη αξία ή σπουδαιότητα. Η
ανάλυση Pareto διατυπώθηκε από τον Ιταλό
επιστήµονα, Vilfredo Pareto στα τέλη του 19ου
αιώνα, ο οποίος διαπίστωσε ότι το 20% του Ιταλικού
πληθυσµού είχε στην κατοχή του το 80% του
πλούτου της Ιταλία. Έκτοτε, η λογική αυτή διαπιστώθηκε ότι ισχύει σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και χρησιµοποιήθηκε ιδιαίτερα στο
µάρκετινγκ και στη διαχείριση της ποιότητας
(Kimber et al., 1997). Η ανάλυση ABC χρησιµοποιεί τη λογική της ανάλυσης Pareto και για το
λόγο αυτό θεωρείται συνώνυµη της ανάλυσης
Pareto (Juran and Godfrey, 1998). Η ανάλυση ABC
κατηγοριοποιεί τα υλικά σε τρεις κατηγορίες, την
A, την B και την C, µε βάση την αξία κατανάλωσης
ή δέσµευσης κεφαλαίου σε µία δεδοµένη περίοδο. Η πρακτική δείχνει ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις, το 10% περίπου των υλικών ευθύνεται για το 70% του κόστους κατανάλωσης σε
ετήσια βάση (κατηγορία Α), το 20% ακόµα των
υλικών ευθύνονται για επιπρόσθετο 20% του
κόστους (κατηγορία Β) και το υπόλοιπο 70% των
υλικών ευθύνεται για µόλις 10% του συνολικού
ετήσιου κόστους κατανάλωσης (κατηγορία C).
Ανάλογα µε το σύστηµα που µελετάται, ή ανάλυση ABC µπορεί να εφαρµοστεί για διαφορετικά
ποσοστά του εξεταζόµενου παράγοντα ανά κατηγορία (Α, Β, C). Επίσης, η ανάλυση ABC µπορεί να
χρησιµοποιήσει και άλλα κριτήρια κατηγοριοποίησης, εκτός από τα κριτήρια κόστους, τα οποία
µπορούν να χαρακτηρίσουν την σηµαντικότητα
ενός υλικού. Ορισµένοι συγγραφείς στην βιβλιογραφία προτείνουν την κατηγοριοποίηση των
Σχήµα 1: Η Μεθοδολογική Προσέγγιση
Ανασχεδιασµού του Συστήµατος
Αναπλήρωσης Αποθεµάτων
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υλικών σε περισσότερες της µίας διαστάσεις. Ο
Krupp (1994) προτείνει την κατηγοριοποίηση των
υλικών µε βάση δύο µεγέθη: α) το δεσµευµένο
κεφάλαιο και β) τον αριθµό των κινήσεών τους
(transactions), ενώ οι Flores και Whybork (1987)
προτείνουν την κατηγοριοποίηση των υλικών σε
δύο διαστάσεις: α) το δεσµευµένο κεφάλαιο και
β) την κρισιµότητα του υλικού για την επιχείρηση.
Για παράδειγµα πολλές επιχειρήσεις ή οργανισµοί
περιλαµβάνουν βραδέως κινούµενα και φτηνά
υλικά στην κατηγορία Α επειδή κρίνονται κρίσιµα
για την λειτουργία τους. Στην παρούσα εργασία η
Ανάλυση ABC των υλικών αποτελεί κρίσιµο βήµα
της εφαρµοζόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης,
καθώς τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από
αυτήν επηρεάζουν τον τρόπο αναπλήρωσης των
αποθεµάτων του συνόλου των υλικών που διαχειρίζονται στο απόθεµα ενός οργανισµού.

Η µεθοδολογική προσέγγιση
Το Πρόβληµα
της Αναπλήρωσης Αποθεµάτων

Η αναπλήρωση των αποθεµάτων ανταλλακτικών
και λοιπών υποστηρικτικών υλικών αποτελεί
κρίσιµη διαδικασία για µεγάλους οργανισµούς
που ο εξοπλισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στη
δηµιουργία αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται. Η αναπλήρωση των αποθεµάτων πραγµατοποιείται µε βάση τους αλγόριθµους που επιλύουν ένα συγκεκριµένο
µοντέλο για το σύνολο των υλικών, το οποίο στην
καλύτερη περίπτωση έχουν ενσωµατωθεί στο
µηχανογραφικό σύστηµα του οργανισµού. Έχει
διαπιστωθεί ότι σε µεγάλους δηµόσιους οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή στρατιωτικούς ορ-

γανισµούς, τέτοια µοντέλα δεν λαµβάνουν
υπόψη τους µια σειρά από κρίσιµες παραµέτρους
όπως το κόστος του δεσµευµένου αποθέµατος,
το επίπεδο εξυπηρέτησης και το διαθέσιµο
ετήσιο προϋπολογισµό για την αγορά ανταλλακτικών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Έτσι
δηµιουργούνται υψηλά επίπεδα αποθεµάτων σε
ορισµένα είδη και ελλείψεις σε άλλα, καθώς
επίσης και υψηλά κόστη διατήρησης αποθέµατος
προσπαθώντας να επιτευχθεί ο στόχος ενός
µεγάλου συντελεστή ετοιµότητας του εξοπλισµού.
Σκοπός της µεθοδολογικής προσέγγισης που
παρουσιάζεται, η οποία βασίστηκε σε εµπειρίες
από τη µελέτη πραγµατικών συστηµάτων αναπλήρωσης αποθεµάτων, είναι να αντιµετωπισθούν
οι όποιες ατέλειες ενός τέτοιου συστήµατος µε
τον προσδιορισµό των κατάλληλων µοντέλων
αναπλήρωσης που θα είναι σε θέση να επιτύχουν
αύξηση του βαθµού εξυπηρέτησης σε συνδυασµό µε την κατά το δυνατόν µείωση του κόστους.
Παράλληλα, δίνεται έµφαση στην προσπάθεια
αντιµετώπισης του προβλήµατος του προσδιορισµού των αρχικών ποσοτήτων σε ανταλλακτικά (είτε στην κεντρική επισκευαστική µονάδα,
είτε στις περιφερικές µονάδες υποστήριξης) που

θα πρέπει να προµηθεύεται ο οργανισµός για την
κάλυψη της επιχειρησιακής ετοιµότητας του
νεοαποκτηθέντος εξοπλισµού. Επίσης τίθεται ένα
πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης του συστήµατος αναπλήρωσης αποθεµάτων µέσω ενός
συστήµατος δεικτών µέτρησης απόδοσης.

Συνοπτική Παρουσίαση της Μεθοδολογικής
Προσέγγισης
Η µεθοδολογία που προτείνεται µε βάση τις
εµπειρίες από µελέτες συστηµάτων αναπλήρωσης αποθεµάτων µεγάλων οργανισµών στην
Ελλάδα, περιλαµβάνει την κατηγοριοποίηση των
υλικών που τηρούνται σε απόθεµα, µε βάση το
κόστος κτίσης τους και διαχείρισής τους, τη
συχνότητα ζήτησης σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα και την κρισιµότητά τους στην ετοιµότητα του εξοπλισµού. Για την κατηγοριοποίηση
των υλικών εφαρµόζεται η ανάλυση ABC (ή
ανάλυση Pareto). Στη συνέχεια προσδιορίζονται
τα µοντέλα αναπλήρωσης αποθέµατος και ο
τρόπος υπολογισµού της οικονοµικής µερίδας
παραγγελίας για τις επιµέρους κατηγορίες υλικών, µε την εφαρµογή των αρχών της κοστολόγησης δραστηριοτήτων. Επίσης προτείνεται ο
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υπολογισµός των αρχικών αγοραζόµενων ποσοτήτων των ανταλλακτικών κατά την παραλαβή νέου εξοπλισµού, να πραγµατοποιείται µε τη
χρήση µοντέλων αξιοπιστίας των υλικών που
απαρτίζουν τον εξοπλισµό και υποστήριξης
αυτού. Τέλος θα πρέπει να δηµιουργείται ένα
σύστηµα δεικτών µέτρησης απόδοσης του συστήµατος εφοδιασµού, για την αξιολόγηση του
συστήµατος αναπλήρωσης των αποθεµάτων,
αναφορικά µε την διαθεσιµότητα των υλικών
και ανταλλακτικών αλλά και το κόστος τήρησης
αποθέµατος. Στο Σχήµα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται διαγραµµατικά η µεθοδολογική
προσέγγιση και οι µέθοδοι ή και τα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται σε κάθε ένα βήµα.
Κάθε βήµα της µεθοδολογία περιλαµβάνει τη
φάση της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του.
Η φάση αυτή απαιτεί τη συνεργασία των
έµπειρων στελεχών του οργανισµού για την
έγκριση των αποτελεσµάτων και την ενδεχόµενη εκ νέου εκτέλεση των αναλύσεων, εφόσον
προκύψουν τέτοιου είδους θέµατα, καθώς και
την αναθεώρηση των αποτελεσµάτων προηγουµένων βηµάτων µε βάση τα αποτελέσµατα
των επόµενων. Ειδικά το βήµα της σύνταξης
του συστήµατος δεικτών αξιολόγησης, επιδιώκει την επισηµοποίηση όλων των προηγούµενων µεθοδολογικών βηµάτων αλλά και την
ένταξη των δεικτών αυτών σε ένα σύστηµα
συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας αναπλήρωσης αποθεµάτων του οργανισµού.
Σχήµα 2: Η Προτεινόµενη Κατηγοριοποίησης Υλικών
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Η Εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Ανάλυση Κατηγοριοποίησης των Υλικών
Σύµφωνα µε το βιβλίο των Silver et al. (1998)
που πραγµατεύεται τον έλεγχο των αποθεµάτων,
η κατηγοριοποίηση ABC αποτελεί τη βάση για το
σχεδιασµό ξεχωριστών µοντέλων αποφάσεων
για κάθε µία από τις κατηγορίες των υλικών. Το
γεγονός ότι συνήθως το 20% των κωδικών της
αποθήκης µπορεί να ευθύνονται για το 80% των
χρηµάτων που συνολικά δεσµεύονται στο
απόθεµα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν πρέπει
όλοι οι κωδικοί της αποθήκης να διαχειρίζονται
µε το ίδιο τρόπο. Στην προσπάθεια δηµιουργίας
των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µοντέλων αναπλήρωσης των αποθεµάτων του οργανισµού, θα
πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη µελέτη
κατηγοριοποίησης (ανάλυση Pareto ή ανάλυση
ABC) για το σύνολο των υλικών (ανταλλακτικάυλικά συντήρησης και γενικά-αναλώσιµα υλικά).
Ειδικότερα, προτείνεται η διενέργεια µίας σειράς
διαφορετικών αναλύσεων κατηγοριοποίησης,
όπως για παράδειγµα ανά κωδικό είδους, ανά
οµάδα κωδικών, ανά πελάτη (φορέα ζήτησης)
των υλικών και µε βάση τη συχνότητα και τις
ποσότητες ζήτησης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης Pareto, µπορούν να κατατάξουν τα υλικά
σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το κόστος ανάλωσης τους, όπου το ποσοστό για κάθε κατηγορία ορίζεται ενδεικτικά στο 50% (κατηγορία Α),
30% (κατηγορία B) και 20% (κατηγορία C) της

συνολικής αξίας. Στη συνέχεια, κάθε κατηγορία
Α, Β και C µπορεί να διαχωριστεί σε επιµέρους
κατηγορίες µε βάση τη συχνότητα ζήτησης. Με
αυτόν τον τρόπο ορίζονται ταχέως, βραδέως και
πολύ βραδέως κινούµενα υλικά, καταλήγοντας
ουσιαστικά σε εννέα υποκατηγορίες. Ως πολύ
βραδέως υλικά χαρακτηρίζονται όσα παρουσιάζουν ζήτηση από µηδέν έως δύο τεµάχια εντός
του χρόνου παράδοσής τους. Ειδικές κατηγορίες υλικών που θα πρέπει να διαχειρίζονται µε
διαφορετικό τρόπο κατά περίπτωση, ορίζονται
τα «αδιακίνητα», τα «νέα» και τα «προσωρινά»
υλικά (Σχήµα 2).
Η ανάλυση κατηγοριοποίησης των υλικών
πραγµατοποιείται για να υποστηρίξει την οµοιόµορφη αντιµετώπιση των υλικών, τα οποία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν
τις παραµέτρους ανάλωσής τους, καθώς επίσης
και για να αποδώσει κανόνες προτεραιότητας για
την ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του
τεράστιου αριθµού των υλικών, εντοπίζοντας και
οµαδοποιώντας υλικά µε ειδικό ενδιαφέρον για
τον οργανισµό. Επίσης η κατηγοριοποίηση των
υλικών αποτελεί προαπαίτηση για την εισαγωγή
αποτελεσµατικών µεθόδων διαχείρισης αποθεµάτων, όπως η οικονοµική µερίδα παραγγελίας
(EOQ), δεδοµένου ότι ανάλογα µε την κατηγορία,
χρησιµοποιείται η αντίστοιχη µέθοδος αναπλήρωσης αποθεµάτων και εφαρµόζονται τα κατάλληλα θεωρητικά µοντέλα. Στο Σχήµα 2 απεικονίΣχήµα 3: Κριτήρια Κατηγοριοποίησης

ζεται η προτεινόµενη κατηγοριοποίηση των υλικών,
µε βάση την οποία προσεγγίζεται στο επόµενο
βήµα η διαφορετική στρατηγική αναπλήρωσης
του αποθέµατος.

Προσδιορισµός Μοντέλων Αναπλήρωσης
Αποθεµάτων ανά Κατηγορία Υλικού
Τα αποτελέσµατα της κατηγοριοποίησης των υλικών
χρησιµοποιούνται στη συνέχεια στον εντοπισµό και
στην εκπόνηση των µοντέλων για την αναπλήρωση των αποθεµάτων οργανισµού. Προκύπτει συγκεκριµένος τρόπος αντιµετώπισης των διαφορετικών κατηγοριών υλικών, για την επιλογή του
στατιστικού µοντέλου υπολογισµού του σηµείου
αναπαραγγελίας του κάθε υλικού. Για τα ταχέως
κινούµενα υλικά κατηγορίας Α και B προτείνεται η
εφαρµογή µοντέλου οικονοµικής µερίδας αναπαραγγελίας µε χρήση της κανονικής κατανοµής.
Ειδικά για τα ταχέως κινούµενα υλικά της κατηγορίας Α (που είναι υλικά µε µεγάλες αξίες διακίνησης
στις αποθήκες ή κρίσιµα υλικά), θα πρέπει να ζητείται η επιβεβαίωση του χρήστη για τις προτεινόµενες ποσότητες αναπαραγγελίας από το µοντέλο
αφού τα υλικά αυτά είναι συνήθως µεγάλης σηµασίας για τη λειτουργία του οργανισµού. Για τα
βραδέως κινούµενα υλικά προτείνεται η εφαρµογή µοντέλου οικονοµικής µερίδας αναπαραγγελίας
µε χρήση της κατανοµής Poisson. Τα πολύ βραδέως κινούµενα υλικά θα πρέπει να ελέγχονται εξ
ολοκλήρου από τον χρήστη µε βάση την ιδιαιτερό-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
τητα του κάθε υλικού. Τα υλικά της κατηγορίας C,
που είναι υλικά µικρής γενικά αξίας καθώς και
χαµηλής κίνησης, αλλά πολλά σε αριθµό, θα
πρέπει να διαχειρίζονται µε απλούστερους τρόπους,
όπως για παράδειγµα µε τη µέθοδο των δύο
κουτιών (συσκευασίας των ειδών) ή µε περιοδική
αναθεώρηση και ανανέωση του αποθέµατος σε
αραιά διαστήµατα (π.χ. κάθε χρόνο).
Η εκπόνηση των µοντέλων αναπλήρωσης θα
πρέπει να συνοδεύεται από τον υπολογισµό των
απαραίτητων στοιχείων κόστους µε τη βοήθεια της
µεθοδολογίας της κοστολόγησης δραστηριοτήτων
(Activity Based Costing). Τα κοστολογικά αυτά στοιχεία
είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των παραµέτρων
που χρησιµοποιούν τα προτεινόµενα µοντέλα αναπλήρωσης αποθεµάτων και υποστηρίζουν την εισαγωγή της έννοιας της οικονοµικής ποσότητας
παραγγελίας (EOQ), δηλαδή της παραγγελίας που
οδηγεί σε ελάχιστο συνολικό κόστος διαχείρισης. Οι
κατηγορίες κόστους υλικών που θα πρέπει να
αναλύονται περιελάµβαναν το κόστος διατήρησης
αποθεµάτων, που λαµβάνει υπόψη το κόστος δέσµευσης κεφαλαίου του αποθέµατος και το κόστος
παραγγελίας και παραλαβής, που περιλαµβάνει το
εργατικό κόστος, το κόστος των υλικών και τα γενικά έξοδα που αφορούν την παραγγελία των υλικών
και την παραλαβή τους. Για κάθε κατηγορία κόστους
θα πρέπει να εφαρµόζονται συγκεκριµένοι τροπείς
κόστους, όπως η αξία του υλικού και ο αριθµός των
προµηθειών του ανά έτος.

Καθορισµός Αρχικών Αποθεµάτων
Ανταλλακτικών Νέων Εξοπλισµού
Για το νεοαποκτηθέντα εξοπλισµό, που δεν
υπάρχουν ιστορικά στοιχεία ζήτησης των υλικών,
υπάρχει η ανάγκη υπολογισµού των αρχικών
Σχήµα 3. Κριτήρια Κατηγοριοποίησης
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απαιτούµενων ποσοτήτων ανταλλακτικών και
εξαρτηµάτων που θα πρέπει να αποκτηθούν για
την υποστήριξη της απρόσκοπτης λειτουργίας
του. Για την αντιµετώπιση αυτής της ανάγκης του
νέου εξοπλισµού, προτείνεται η χρήση ενός
µοντέλου αξιοπιστίας (reliability) µε βάση το
µέσο χρόνο µεταξύ των βλαβών του ανταλλακτικού. Το µοντέλο αυτό, µε την προϋπόθεση της
επάρκειας των καταλλήλων δεδοµένων, είναι
σε θέση να δώσει τις ποσότητες των ανταλλακτικών που πρέπει να τηρούνται στις αποθήκες
µίας κεντρικής επισκευαστικής µονάδας για την
κάλυψη της πιθανότητας βλάβης του εξοπλισµού
σε σχέση µε το επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης
αυτού. Για τον προσδιορισµό του καταλληλότερου
µοντέλου αξιοπιστίας, χρησιµοποιούνται οι µεθοδολογίες της αξιοπιστίας (Reliability) και της
υποστήριξης του εξοπλισµού (Supportability) µε
όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο, έτσι ώστε
αυτές να είναι εύκολα υλοποιήσιµες από τον
οργανισµό, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές (Blanchard and Fabrycky, 1998; Ireson
and Coombs, 1998; Knezevic, 1993; Ramakumar,
1993). Σύµφωνα µε την προσέγγιση που προτείνεται, σε κάθε αγορά κρίσιµου εξοπλισµού θα
πρέπει να καθορίζονται τα απαιτούµενα αρχικά
αποθέµατα για την κάλυψη της αντικατάστασης
εξαρτηµάτων που αφορούν τις διορθωτικές
επισκευές (έκτακτες). Βασικοί παράγοντες που
σχετίζονται µε τον καθορισµό των απαιτήσεων
αυτών σε ανταλλακτικά, είναι: η αξιοπιστία του
εξαρτήµατος που τηρείται σε απόθεµα (απαιτεί
τη γνώση στατιστικών στοιχείων βλαβών και του
χρόνου λειτουργίας του), η χρησιµοποιούµενη
ποσότητα του εξαρτήµατος για το οποίο θα δηµιουργηθεί ο φόρτος, η επιθυµητή πιθανότητα

του να είναι διαθέσιµο σε απόθεµα το εξάρτηµα
όταν απαιτηθεί (βαθµός εξυπηρέτησης), η κρισιµότητα του συστήµατος που χρησιµοποιεί το
εξάρτηµα σε σχέση µε την επιτυχία της αποστολής και το κόστος του εξαρτήµατος.

Κατάστρωση Συστήµατος Δεικτών Μέτρησης
Απόδοσης
Τέλος, για την κάλυψη της ανάγκης µέτρησης της
αποδοτικής λειτουργίας του συστήµατος αναπλήρωσης αποθεµάτων θα πρέπει να συνταχθεί
ένα κατάλληλο σύστηµα δεικτών (performance
indicators) για την παρακολούθηση της διαδικασίας διαχείρισης αποθεµάτων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα. Για τον προσδιορισµό του συστήµατος δεικτών διερευνώνται οι βέλτιστες
πρακτικές που αφορούν τόσο σε διεθνείς δηµόσιους οργανισµούς αλλά και επιτυχηµένες επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριοποίησης.
Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγµατοποιείται µία
πλήρης ανάλυση των βασικότερων δεικτών
απόδοσης, δοµηµένων σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα και συνδεδεµένων µε τις βασικές
διαδικαστικές περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας του µελετούµενου οργανισµού. Το προτει-

νόµενο σύστηµα δεικτών περιλαµβάνει τρεις
κύριες οπτικές: την ικανοποίηση των εσωτερικών
πελατών (φορέων ζήτησης), το κόστος της διαχείρισης αποθεµάτων και την επιχειρησιακή
ετοιµότητα του οργανισµού. Δεδοµένου ότι η
απόδοση της διαδικασίας διαχείρισης των
αποθεµάτων και του συστήµατος αναπλήρωσής
τους, συνδέεται µε την απόδοση των υπολοίπων
διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (προγραµµατισµός, προµήθεια, συντήρηση και παράδοση), το σύστηµα δεικτών θα πρέπει να
επεκτείνεται καλύπτοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισµού.

Συµπεράσµατα - Προτάσεις
Το σύστηµα αναπλήρωσης αποθεµάτων ενός
µεγάλου οργανισµού, του οποίου ο εξοπλισµός
αποτελεί κρίσιµο µέρος της λειτουργίας του,
είναι ένα σύνθετο σύστηµα αποτελούµενο από
πολύπλοκες διαδικασίες, µηχανογραφικά
συστήµατα και ανθρώπους, µαζί µε τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας, διοίκησης και κρισιµότητας της διαθεσιµότητας του εξοπλισµού.
Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι
επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας, οι επιχει-
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ρήσεις παροχής µεταφορικού έργου ή οι
στρατιωτικοί οργανισµοί. Μελέτες αναδιοργάνωσης που υιοθετούν την προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση, έχουν εφαρµοστεί σε
µεγάλους οργανισµούς στην Ελλάδα και έχουν
καταφέρει να αναδείξουν τα προβλήµατα που
υπάρχουν και να προτείνει συγκεκριµένες
λύσεις για αυτά, άλλες άµεσα υλοποιήσιµες
και άλλες που απαιτούν περισσότερη προσπάθεια και χρόνο. Για όλες τις προτεινόµενες
λύσεις θα πρέπει να διερευνάται η δυνατότητα υλοποίησης στα υφιστάµενα µηχανογραφικά συστήµατα του οργανισµού ή η αναγκαιότητα προµήθειας νέων πληροφοριακών
συστηµάτων. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τέτοιες µελέτες συνοψίζονται στα
εξής: συνήθως απαιτείται αναθεώρηση και
επικαιροποίηση των στοιχείων του υφιστάµενου µηχανογραφικού συστήµατος του οργανισµού, απαιτείται η τήρηση µε ηλεκτρονικό
τρόπο ενός σηµαντικού αριθµού πληροφοριών
έτσι ώστε να µπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσµατικά η λήψη αποφάσεων αναπλήρωσης

Σχήµα 5: Κατηγορία
Κόστους Παραγγελιών
& Παραλαβών

Σχήµα 6: Κατηγορία Κόστους Αποθήκευσης
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αποθεµάτων αλλά και καθορισµού των αρχικών
προµηθευόµενων ποσοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας τους νεοαποκτηθέντος
εξοπλισµού, απαιτείται η υιοθέτηση µοντέλων
πρόγνωσης και αναπλήρωσης των αποθεµάτων του οργανισµού τα οποία είναι διαφορετικά ανά κατηγορία υλικού (µε βάση την
ανάλυση ABC), ενώ παράλληλα απαιτείται και
ο ανασχεδιασµός της διαδικασίας των προµηθειών που σχετίζεται άµεσα µε τη διαδικασία
διαχείρισης των αποθεµάτων και ευθύνεται
εν µέρει για τα προβλήµατα στο διαθέσιµο
απόθεµα. Επίσης στα συµπεράσµατα περιλαµβάνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου
υποστήριξης των αποφάσεων της αναπλήρωση των αποθεµάτων, το οποίο µπορεί να είναι
ένα εργαλείο προσοµοίωσης των εναλλακτικών
σεναρίων για να επιλέγεται το καλύτερο όσον
αφορά τον επιθυµητό βαθµό εξυπηρέτησης
και το συνεπαγόµενο κόστος αποθεµάτων,
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιορισµούς του ετήσιου προϋπολογισµού.
Επιπλέον απαιτείται ορθότητα και πληρότητα
των δεδοµένων και τήρηση αξιόπιστων στοιχείων για τους χρόνους διέλευσης των προµηθευτών, το µέσο κόστος παραγγελίας προµήθειας και το µέσο κόστος αποθήκευσης, έτσι
ώστε να λειτουργούν σωστά τα προτεινόµενα
µοντέλα και να βελτιωθεί η διαδικασίας αναπλήρωσης αποθεµάτων. Άλλα συµπεράσµατα
σχετίζονται µε τη στάθµη των επιπέδων
ασφαλείας (στρατηγικό απόθεµα) το οποίο θα
πρέπει να αναθεωρηθεί ανά κατηγορία υλικού
προκειµένου να εξοικονοµηθούν χρηµατικοί
πόροι, καθώς και µε την ύπαρξη αδιακίνητου
υλικού το οποίο χρήζει καταγραφής, εντοπισµού
και κατάλληλης διαχείρισης.
Μία τέτοια µελέτη αναδιοργάνωσης µπορεί
να αναγνωρίσει περιοχές βελτίωσης που
σχετίζονται µε την αναπλήρωση των αποθεµάτων και ταυτόχρονα να εντοπίσει µια σειρά
από βασικά θέµατα που σχετίζονται µε τις
διαδικασίες συνολικά της εφοδιαστικής
αλυσίδας, η αντιµετώπιση των οποίων θα
προσδώσουν ουσιαστικό όφελος για τον οργανισµό. Σε κάθε περίπτωση ένα έργο αναδιοργάνωσης του συστήµατος αναπλήρωσης
αποθεµάτων του οργανισµού, θα πρέπει να
συνδυάζεται µε µία συνολικότερη προσπάθεια
για την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό
των πληροφοριακών συστηµάτων, ενώ θα
πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση τους. Δ
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Σχήµα 7: Σύστηµα Δεικτών
Παρακολούθησης Εφοδιαστικής Π.Ν.
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