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Η βιομηχανική μονάδα την οποία σχεδιάζετε πρόκειται να ξεκινήσει την παραγωγική διαδικασία ενός 

προϊόντος, για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη ζήτησης 400000 μονάδων σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό σας η μονάδα πρόκειται να λειτουργεί 300 ημέρες ετησίως σε δύο οκτάωρες βάρδιες. Μία 

μηχανή της βιομηχανικής μονάδας μπορεί να παράγει 20 μονάδες προϊόντος την ώρα (ο χρόνος 

επεξεργασίας της μονάδας προϊόντος είναι δηλαδή τρία λεπτά). Η επιχείρηση υπολογίζει να παραγγε ίλει 

4 τέτοιες μηχανές από προμηθευτή του εξωτερικού για να τις εντάξει στην παραγωγική της διαδικασία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προμηθευτή, οι συγκεκριμένες μηχανές έχουν συντελεστή ελλαττωματικών 

προϊόντων της τάξεως του 1%.  

 

1 η Ερώτηση (1 μονάδα) Είναι οι 4 μηχανές αρκετές για να εξασφαλίσουν την κάλυψη της προβλεπόμενης 

ζήτησης; Αν όχι, πόσες επιπλέον μηχανές απαιτούνται για την κάλυψη της ζήτησης?  

Θεωρία και τους απαραίτητους μαθηματικούς τύπους θα βρείτε στο Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, 

σελ.147-149 

 

 

1.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Ο υπολογισμός των αναγκαίων πόρων για τον αριθμό των απαιτούμενων (όμοιων) μηχανών (Ν) έτσι ώστε 

να καλυφθεί η προβλεπόμενη ζήτηση της βιομηχανικής μονάδας απαιτεί την εφαρμογή της ακόλουθης 

σχέσης (Δημητριάδης και Μιχιώτης,2020, σχ. Τύπου 4.3,σελ.148): 

𝑁 =
(𝛱 ∗ 𝑡)

[𝛥 ∗ 𝛽 ∗ (1 − 𝜎)]
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Τα διαθέσιμα από την εκφώνηση στοιχεία που χρειάζονται για την επίλυση  [υπολογισμό του Ν] 

είναι: 

 Η ετήσια δυναμικότητα = 400.000 μονάδες (γιατί τόση είναι και η πρόβλεψη της 

ετήσιας ζήτησης)  

 η παραγωγική μονάδα θα λειτουργεί 300 ημέρες , άρα η απαιτούμενη ημερήσια παραγωγή 

καλών προϊόντων «απαιτούμενη ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής»  

𝚷 =
𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎
⇒ 𝜫 = 𝟏. 𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑 

 

 t ➔ Ο χρόνος επεξεργασίας ανά μονάδα προϊόντος παραγωγής [σε λεπτά] =3. 

 Δ → ημερήσια διάρκεια λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας 

η παραγωγική μονάδα λειτουργεί ημερησίως σε δυο βάρδιες των οκτώ ωρών η κάθε μία, που 

μετριούνται σε λεπτά  

𝜟 = 𝟐 ∗ 𝟖 ∗ 𝟔𝟎 ⇒ 𝜟 = 𝟗𝟔𝟎 

 σ →Το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων που προκύπτουν από την λειτουργία των 

μηχανών = 1% (δηλαδή σ=0,01). 

 β → βαθμός εκμετάλλευσης των μηχανών αφού δεν υπάρχουν νεκροί χρόνοι στην 

παραγωγική , ο βαθμός εκμετάλλευσης των μηχανών (δηλαδή ο εξοπλισμός) είναι ίσος με 100% 

(δηλαδή β=1) . 

 

Στη βάση των αμέσως παραπάνω πληροφορίων μπορούμε να υπολογίσουμε  

𝑵 =
(𝜫 ∗ 𝒕)

[𝜟 ∗ 𝜷 ∗ (𝟏 − 𝝈)]
⇒ 𝜨 =

(𝟏. 𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑 ∗ 𝟑)

[𝟗𝟔𝟎 ∗ 𝟏 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟏)]
⇒ 𝜨 = 𝟒, 𝟐𝟏  

Άρα, ο απαιτούμενος αριθμός μηχανών για τη βιομηχανική μονάδα είναι ίσος με 5 μηχανές 

(στρογγυλοποίηση του 4,21). Σε κάθε περίπτωση οι 4 μηχανές που υπολογίζει να παραγγείλει η 

βιομηχανική μονάδα του παραδείγματος μας δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την κάλυψη της 

προβλεπόμενης ζήτησης και απαιτείται η αγορά τουλάχιστον μιας (1) επιπλέον μηχανής έτσι ώστε 

να καλυφθεί η ζήτηση. 
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1.2. τρόποι μείωσης του αριθμού των απαιτούμενων μηχανών 
 

Λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, η επιχείρηση μελετά τρόπους μείωσης του αριθμού των 

απαιτούμενων μηχανών. Προτείνετε δύο τουλάχιστον τρόπους αντιμετώπισης του προ βλήματος. 

Τεκμηριώστε την απάντησή σας. Υπόδειξη: Nα θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν νεκροί χρόνοι στην παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης.  

Θεωρία και τους απαραίτητους μαθηματικούς τύπους θα βρείτε στο Δημητριάδης και 

Μιχιώτης, 2020, σελ.131--Θεωρία θα βρείτε στο  Συμπλ. Υλικό ΕΑΠ, Διαφάνειες – 

«Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας», σελ.2 και Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, 

σελ.131. 

Με τον όρο ‘δυναμικότητα’ (capacity) εννοούμε την ικανότητα ενός παραγωγικού συστήματος να 

παράγει μια ποσότητα προϊόντων ή υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. [Συμπλ. Υλικό 

ΕΑΠ, Διαφάνειες – «Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας», σελ.2 και Δημητριάδης και Μιχιώτης, 

2020, σελ.131]. 

 Θεωρητική δυναμικότητα: Η μέγιστη ικανότητα παραγωγής του συστήματος. Η θεωρητική 

δυναμικότητα δεν μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, παρά μόνο αν μεταβληθούν ορισμένα από τα 

δεδομένα του συστήματος (π.χ. οι ώρες λειτουργίας σε ημερήσια βάση με χρήση υπερωριών ή 

πρόσθετης βάρδιας, ο αριθμός των μηχανών με προσθήκη νέου εξοπλισμού κ.λ.π.)  

 Δεδηλωμένη δυναμικότητα: Η πραγματική ικανότητα παραγωγής του συστήματος. Η δεδηλωμένη 

δυναμικότητα μπορεί να αυξηθεί, αρκεί να εξαλείψουμε τους λόγους, που ‘σπαταλούν’ τη θεωρητική 

δυναμικότητα του συστήματος (π.χ. με προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού εκτός του κανονικού 

χρόνου εργασίας, βελτίωση των μεθόδων εργασίας, εκπαίδευση του προσωπικού προς αποφυγή 

λανθασμένων χειρισμών κ.λ.π.) 

Η απόφαση αυτή αφορά το λειτουργικό επίπεδο γιατί το πρόβλημα δυναμικότητας σχετίζεται με 

μικρές προσαρμογές της παραγωγικής ικανότητας με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και προκύπτει 

κυρίως, όταν βραχυπρόθεσμες τυχαίες μεταβολές στη ζήτηση ή άλλοι τυχαίοι παράγοντες 

δημιουργούν την ανάγκη να ανταποκριθεί το παραγωγικό σύστημα. Βασικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την Πρόβλεψη Ζήτησης είναι : 1) Τεχνολογία,2) Ανταγωνισμός, 3) Υπάρχουσα κλαδική 

δυναμικότητα και η διάρθρωση της,4) Τάσεις που επικρατούν στην αγορά, 5) Διαθέσιμο εισόδημα 

καταναλωτών, κ.ά.  

Προκειμένου να ενισχυθεί- αυξηθεί , η πραγματική- δεδηλωμένη παραγωγική ικανότητα ή 

δυναμικότητα του παραγωγικού συστήματος της βιομηχανικής μονάδας (Δημητριάδης και  

Μιχιώτης, 2020, σελ. 131-137) απαιτείται βελτίωση. Αυτή , μπορεί να επιτευχθεί με την 

ελαχιστοποίηση του αριθμού των μηχανών, με την ενίσχυση της ικανότητας και απόδοσης των 
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εργαζομένων --μέσω επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης και συγκεκριμένα για να 

εξασφαλιστεί : 

~ μείωση του χρόνου επεξεργασίας - τώρα έχει τιμή – διάρκεια 3 λεπτά - με την καλύτερη αξιοποίηση 

των πόρων και μηχανών έτσι ώστε μειωθεί η διάρκεια που χρειάζεται ο εργαζόμενος ή η μηχανή 

~ μείωση του Συντελεστή Ελαττωματικών - αυτή την περίοδο βρίσκεται στην τιμή 1%--για να 

περιοριστούν οι αστοχίες και τα ελαττωματικά προϊόντα. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω με στόχο τη 

χρήση των λιγότερων δυνατό ΜΗΧΑΝΩΝ, 

μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως 

με την υιοθέτηση ενός νέου υπερωριακού 

συστήματος, με μείωση της χρονικής 

διάρκειας κάθε βάρδιας ή περιορισμό των 

λειτουργικών ωρών του εργοστασίου- 

βιομηχανικής επιχείρησης. Επιπλέον σε 

περιόδους με αυξημένες απαιτήσεις μπορεί 

να αξιοποιηθεί η δυνατότητα απασχόλησης 

εποχικού προσωπικού και μερικής 

απασχόλησης εργάτες ή μίσθωση υπεργολάβου.   

[Αδαμίδης, Γκαγιαλής , Δημητριάδης, Διαφ. ΕΑΠ. Διοίκηση Παραγωγής- Σχεδιασμός της Παραγωγικής 

Ικανότητας- Κεφ.2, σελ].. 

 

Η βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων μπορεί μελλοντικά [μακροπρόθεσμα] να επιτρέψει τη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας, δηλαδή εξασφάλιση του χαμηλότερου συνολικού κόστους ανά 

μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Αυτό παράλληλα σημαίνει και χρήση λιγότερων μηχανών, με 

παραγωγή σε μέγιστο επίπεδο δυναμικότητας. Οι οικονομίες κλίμακας προκύπτουν γιατί το σταθερό 

κόστος παραγωγής έτσι, κατανέμεται σε περισσότερες μονάδες προϊόντος, άρα αφήνει μεγαλύτερο 

περιθώριο κέρδους τελικά και ενισχύει την οικονομική απόδοση της επιχείρησης [Δημητριάδης και 

Μιχιώτης, 2020, σελ.138]. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

Είστε Υπεύθυνος Λειτουργιών ενός μεγάλου καταστήματος αλυσίδας λιανικής ειδών οικιακής χρήσης. 

Στο πλαίσιο της σχετικά αυτόνομης λειτουργίας των καταστημάτων, σας ζητήθηκε να καθορίσετε την 

πολιτική παραγγελιών ενός νέου προϊόντος καθαρισμού, του οποίου η ζήτηση εκτιμάται, βάσει 

προβλέψεων, σε 1000 μονάδες ετησίως. Ζητήσατε από το Λογιστήριο να σας δώσει τα σχετικά στοιχεία 

κόστους που αφορούν την προηγούμενη χρονιά και βρήκατε  την επόμενη μέρα στο γραφείο σας τον 

παρακάτω πίνακα. Ο πίνακας συνοδευόταν από ένα αυτοκόλλητο Post-it που σας πληροφορούσε ότι οι 

τιμές κόστους αφορούσαν 10000 μονάδες προϊόντων και ότι πέρυσι έγιναν 200 παραγγελίες συνολικά για 

όλα τα προϊόντα. Με δεδομένο ότι η ζήτηση έχει σταθερό ρυθμό κατά τη διάρκεια 3 του έτους και ότι ο 

προμηθευτής του νέου προϊόντος υπόσχεται παράδοση των παραγγελιών σε 10 ημέρες από τη λήψη τους:  

2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η βέλτιστη πολιτική παραγγελιών (δηλαδή πόσο πρέπει να παραγγέλνεται κάθε 

φορά και πότε από την εταιρεία), η οποία ελαχιστοποιεί το συνολικό ετήσιο κόστος αποθέματος για το 

συγκεκριμένο προϊόν;  

 

Θεωρία και ανάλυση για την απάντησή σας θα βρείτε στα : Αδαμίδης, 2013, 

Συμπλ.υλικό ΕΑΠ, σελ. 3 & άσκηση αυτοαξιολόγησης 6.2 σελ. 64 και 71 στο οδηγό 

μελέτης για βιβλίο Διοίκησης Παραγωγικών Συστημάτων Δημητριάδης,2020 

Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σελ.195-198 και σχέσεις- τύποι στη σελ.204. 

Ο ρόλος και ο έλεγχος των αποθεμάτων στην παραγωγική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικός. 

Συνήθως η ζήτηση για ένα προϊόν είναι τυχαία με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να κρατούν αποθέματα 

με σκοπό να απαλλάξουν το σύστημα παραγωγής από οποιαδήποτε μεταβολή της ζήτησης και να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή άμεσα και χωρίς προβλήματα. Η βέλτιστη διαχείριση των 

αποθεμάτων συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η διαχείριση 

των αποθεμάτων αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων μέσα από το οποίο προσπαθεί να 

εξισορροπήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος έλλειψης και το κόστος πλεονάσματος 

αποθέματος ενός παραγωγικού προϊόντος.  

Στην προκειμένη περίπτωση, για τον υπολογισμό του κόστους διατήρησης αποθέματος στις 

αποθήκες (Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σχήμα σελ.196) τα δεδομένα του πίνακα της 

εκφώνησης , δηλαδή τα συνολικά κόστη που σχετίζονται με: 
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Τις αποσβέσεις κτηρίου και 

εξοπλισμού  

(2.000€) 

Την ασφάλιση αποθεμάτων  (600€) 

Τα κατεστραμμένα προϊόντα στην 

αποθήκη  

(700€) 

Τα είδη καθαρισμού της αποθήκης  (320€) 

Το μισθολογικό κόστος αποθήκης  (13.800€) 

Τις μικροκλοπές και άλλες απώλειες  (750€) 

Τα ληγμένα προϊόντα στην αποθήκη  (300€) 

Συνολικό Ετήσιο Κόστος 

Διατήρησης Αποθέματος 
18.470€ 

 Συνεπώς, το C1 ετήσιο κόστος διατήρησης μιας μονάδας αποθέματος είναι ίσο με 1,847€ 

(=18.470/10.000). 

Το κόστος (διαχείρισης) παραγγελιών (Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σχήμα σελ.195) (..από 

τα δεδομένα της εκφώνησης) συνδέεται με τα συνολικά κόστη: 

Τον έλεγχο παραλαβών  (1.500€) 

Το λειτουργικό κόστος που αναλογεί στην 

πληρωμή τιμολογίων αγοράς  

(500€) 

Την έκδοση και αποστολή παραγγελιών  (700€) 

Το μισθολογικό κόστος Τμήματος Προμηθειών  (30.000€) 

Το κόστος υλικών και υπηρεσιών για τη 

λειτουργία του Τμήματος Προμηθειών  

(500€) 

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα καταστήματος 

(overhead) που αναλογούν στο Τμήμα 

Προμηθειών  

(1.000€) 

συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης  

[200 παραγγελιών] 

34.200€ 

(C2) είναι ίσο με 171€ (=34.200/200). 

Προσθέτοντας όλα τα παραπάνω κόστη βρίσκουμε ότι το είναι ίσο με. Οπότε το κόστος (διαχείρισης) μιας 

παραγγελίας  

• Η βέλτιστη πολιτική παραγγελιών αφορά την ποσότητα πόσο πρέπει να παραγγέλνεται κάθε φορά μέσω της 

ακόλουθης σχέσης για τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας QO (Δημητιάδης και Μιχιώτης, 2020 ,τύπος 

6.5,σελ.204).  

άσκηση αυτοαξιολόγησης 6.2 σελ. 64 και 71 στο οδηγό μελέτης για βιβλίο Διοίκησης 

Παραγωγικών Συστημάτων Δημητριάδης,2020 και τύπος 6.7 σελ.204, Δημητριάδης και 

Μιχιώτης, 2020 

θέτοντας Ζ=1.000 και Ι=1  

όπου Ζ= ετήσια ζήτηση 

Ι*C= αξία απόκτηση μονάδας αποθέματος 

Ι=ετήσιο κόστος διατήρησης της μονάδας του αποθέματος [υπολογίζεται ως ποσοστό 

της αξίας του C]. 

  𝑸𝟎 = √
𝟐𝒁𝑪𝟐

𝟏𝑪𝟏
= √

𝟐∗𝟏.𝟎𝟎𝟎∗𝟏𝟕𝟏

𝟏,𝟖𝟒𝟕
 ≈ 𝟒𝟑𝟏 𝝉𝜺𝝁ά𝝌𝜾𝜶 
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• Βέλτιστη Συχνότητα Τοποθέτησης Παραγγελίας. 

Ο χρόνος έχει 365 ημέρες , ενώ ο προμηθευτής υπόσχεται παράδοση παραγγελιών σε 10 ημέρες 

εκτέλεσης, από τη λήψη παραγγελίας,  συνεπώς, ο χρόνος ικανοποίησης της παραγγελίας t1 = 10 

ημέρες. 

Αντικαθιστώντας στην ακόλουθη σχέση έχουμε: 

𝜜 = (
𝟏. 𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟓
) ∗ 𝟏𝟎 ⇒ 𝜜 ≈ 𝟐𝟖 𝝉𝜺𝝁ά𝝌𝜾𝜶 

Κατ΄επέκταση παραγγελία  πρέπει να τοποθετείται κάθε φορά που το διαθέσιμο απόθεμα στις 

αποθήκες θα πλησιάζει στα 28 τεμάχια. 

Η  διαχείριση αποθεμάτων καθορίζει το ύψος των αποθεμάτων, πότε θα πρέπει να ανανεώνονται και 

σε τι ποσότητες. 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 καθυστερήσεις των προμηθευτών. Επίσης εξασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία των 

παραγωγικών σταδίων, την αύξηση του ρυθμού παραγωγής και τη μείωση του κόστους παραγωγής κτλ. 

 

2.2. Υιοθέτηση Πολιτικής JIT 

 

Η επιχείρηση εξετάζει την περίπτωση υιοθέτησης ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων που στηρίζεται  

στην πολιτική Just in-Time (JIT) για τα διάφορα προϊόντα της. Σε μια τέτοια περίπτωση υιοθέτησης ενός 

συστήματος JIT και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κοστολογικά στοιχεία διαχείρισης των αποθεμάτων, 

προσδιορίστε: α) τα στοιχεία κόστους που ελαττώνονται από  την εφαρμογή της πολιτικής JIT, β) τα στοιχεία 

κόστους που αυξάνονται, λόγω της υιοθέτησης της πολιτικής JIT και σχετικούς τρόπους μετριασμού, γ) 

τους σχετικούς κινδύνους που επισύρει η εφαρμογή της πολιτικής JIT, και δ) άλλες γενικότερες 

προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι η υιοθέτηση της πολιτικής JIT αποτελεσματική. Για κάθε 

περίπτωση παρακαλείσθε να τεκμηριώσετε πλήρως την άποψή σας.  

Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σελ. 261 & Συμπληρ. Υλικό ΕΑΠ, Διαχείριση 

Αποθεμάτων, Κεφάλαιο 7 

 

Το σύστημα JIT είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων σχεδιασμένων έτσι ώστε να πετύχουν υψηλή 

ποσότητα παραγωγής με όσο το δυνατόν λιγότερα αποθέματα πρώτων υλών, εξαρτημάτων και 

τελικών προϊόντων. Τα εξαρτήματα φτάνουν σε μια μονάδα εργασίας ‘just-in-time’ και 

συμπληρώνονται και μεταφέρονται στην επόμενη μονάδα γρήγορα. Τα εξαρτήματα παράγονται στο 

χρόνο και την ποιότητα που απαιτείται για να παραχθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα τελικού 

προϊόντος. Στόχος ενός συστήματος JIT είναι η ελαχιστοποίηση των non-value-added 

δραστηριοτήτων από όλες τις λειτουργίες για την επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων με υψηλά 

επίπεδα παραγωγικότητας και χαμηλά αποθέματα [Συμπληρ. Υλικό ΕΑΠ, Διαχείριση Αποθεμάτων, 

σελ.34]. Τα συστήματα JIT έχουν επίσης τα ακόλουθα λειτουργικά οφέλη [Συμπληρ. Υλικό ΕΑΠ, 

Διαχείριση Αποθεμάτων, σελ.35]. 
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α) Μειώνουν της απαιτήσεις σε χώρο 

β) Μειώνουν την επένδυση σε αποθέματα πρώτων υλών, επεξεργασμένων προϊόντων 

και τελικών προϊόντων 

γ) Μειώνουν τους χρόνους υστέρησης στην κατασκευή των προϊόντων 

δ) Αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργατών αλλά και των υπαλλήλων 

ε) Αυξάνουν τη χρήση του εργοστασιακού εξοπλισμού 

ζ) Απαιτούν απλά συστήματα σχεδιασμού 

η) Θέτουν αυστηρές προτεραιότητες για τον προγραμματισμό της παραγωγής 

ι) Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού 

κ) Αυξάνουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος 

α) τα στοιχεία κόστους που ελαττώνονται από την εφαρμογή της πολιτικής JIT, 

• Μείωση συνολικών αποθεμάτων λόγω καλύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης 

• Μείωση του κόστους έλλειψης του αποθέματος που συνδέεται με πιθανή ικανοποίηση ή / και 

δυσαρέσκεια των πελατών,  

[Διαφάνειες Διοίκησης Παραγωγής,  ΕΑΠ, σελ.43] (Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, 

σελ. 197). 

β) τα στοιχεία κόστους που αυξάνονται, λόγω της υιοθέτησης της πολιτικής JIT και 

σχετικούς τρόπους μετριασμού, 

Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σελ. 264 

• Αυξημένο κόστος παραγγελίας , λόγω της ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας. Άρα υπάρχει 

περίπτωση να αυξάνεται [Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020 σελ. ,215)  

• Αυξημένο κόστος απόκτησης αποθέματος (Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σελ. 195) 

επειδή οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν εκπτωτικές πολιτικές από τους 

προμηθευτές τους αν δεν παραγγέλνουν μεγάλες ποσότητες, που επιτρέπουν μείωση τιμής 

και περιθώρια κέρδους και για τις 2 πλευρές. 

Ένας σχετικός τρόπος μετριασμού αυτών των αυξήσεων και των επιπτώσεών τους στο συνολικό 

κόστος λειτουργίας της εταιρείας, μπορεί να αφορά τον αριθμό και τη διαχείριση της συνεργασίας 

με τους προμηθευτές. Πιο αναλυτικά, τυπικά, η μείωση του αριθμού των προμηθευτών είναι μια από 

τις πρώτες ενέργειες για την εφαρμογή του JIT συστήματος. Μειώνουν τον αριθμό των προμηθευτών, 

χρησιμοποιούν τοπικούς προμηθευτές και βελτιώνουν τις σχέσεις τους μαζί τους. Η επιχείρηση πιέζει 

τους προμηθευτές της να τις παραδίδουν προϊόντα υψηλής ποιότητας στην ώρα τους και, ως 

αντάλλαγμα, επεκτείνει τα συμβόλαια μαζί τους και τους πληροφορεί εκ των προτέρων για τις 

παραγγελίες. Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν συστήματα JIT γενικώς επιλέγουν προμηθευτές 

στην ίδια γεωγραφική περιοχή έτσι ώστε να μειώνουν το χρόνο μεταφοράς των υλικών που 

παραγγέλνουν και να διευκολύνονται οι στενές σχέσεις με τους προμηθευτές [Δημητριάδης και 

Μιχιώτης, 2020, σελ. 262) . 

γ) τους σχετικούς κινδύνους που επισύρει η εφαρμογή της πολιτικής JIT 

• Τα συστήματα JIT μπορούν να συνδυαστούν με τον στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών έτσι ώστε να 

μειώνονται οι διακυμάνσεις στην παραγωγή.  Χρειάζεται επίσης υψηλός βαθμός πειθαρχίας ελέγχου. Ωστόσο, 

ο συνδυασμός αυτός απαιτεί υψηλό βαθμό πειθαρχίας και ελέγχου και προκαλεί συχνά άγχος στους 

εργαζόμενος μειώνοντας έτσι την παραγωγικότητας τους αλλά και την ποιότητα του προϊόντος.  
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• Συχνά, οι εργαζόμενοι μπορεί να νιώθουν ότι έχουν χάσει την αυτονομία τους λόγω του στενού συνδέσμου 

στη ροή των υλικών μεταξύ των διαφόρων μονάδων εργασίας με χαμηλά επίπεδα αποθέματος. Οι αρμόδιοι 

επικεφαλής πρέπει να φροντίζουν για τη λογική χρήση αποθεμάτων ασφαλείας στο σύστημα , αποδίδοντας 

περισσότερη έμφαση στη ροή των υλικών απ’ ότι στον ρυθμό εργασίας. 

• Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους έχει να κάνει με την πιθανότητα εμφάνισης μιας βλάβης, ειδικά 

όταν αυτή παρουσιαστεί στα τελικά στάδια μιας παραγωγικής διαδικασίας --«το τελευταίο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας είναι που θα παρασύρει την παραγωγή σε κίνηση», Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, 

σελ. 261).  

• ο κίνδυνος της καθυστερημένης ανταπόκρισης σε διακυμάνσεις και απρόβλεπτες αυξομειώσεις στο επίπεδο 

της ζήτησης αλλά και σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις αφίξεων των αναμενόμενων παραγγελιών από 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις - προμηθευτές (Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020 σελ. 196-197 και σελ.262). 

  

 δ) άλλες γενικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι η υιοθέτηση της 

πολιτικής JIT αποτελεσματική 

(Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020 σελ. 196-197 και σελ.262-263). 

 

 Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του JIT αποτελούν μεταξύ άλλων, 

η καλή συνεργασία των εργαζομένων, η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του 

πολύπλοκου αυτού συστήματος, η αξιοποίηση των καλών και σταθερών σχέσεων με τους 

προμηθευτές και η έγκαιρη συντήρηση όλων τω παγίων και του εξοπλισμού (για περαιτέρω 

ανάλυση δείτε και Δημητριάδης και Μιχιώτης, 2020, σελ. 261-263).  
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