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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες δραματικών και ραγδαίων εξελίξεων 

τελικός στόχος των οποίων είναι η πλήρης ενοποίηση των ευρωπαϊκών 

κρατών. Με την επέκταση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών αναμένεται το σκηνικό των logistics να είναι στα επόμενα χρόνια 

ιδιαίτερα έντονο. Νέες ευκαιρίες, αλλά και περιορισμοί κρατούν το περιβάλλον 

των logistics σε συνεχή ρευστότητα. Προκλήσεις δημιουργούνται για τους 

logistics μάνατζερ να απαντήσουν με φαντασία και εγρήγορση, 

δημιουργώντας έτσι σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και επιχειρηματικές 

επιτυχίες, όχι μόνο στον τομέα των προϊόντων, αλλά και στον ολοένα και 

αυξανόμενης σημασίας τομέα των υπηρεσιών.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης της 

συγγραφέως στο τέταρτο εξάμηνο του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο λόγος 

που επιλέχτηκε η ενασχόληση με το θέμα της εφαρμογής των logistics στον 

τομέα των υπηρεσιών ήταν σε πρώτη φάση η ταχύτατη ανάπτυξη του τομέα 

των υπηρεσιών, τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως. Ανάπτυξη η οποία 

καθιστά φανερή την αναγκαιότητα απόδοσης της δέουσας σημασίας στο θέμα 

της παροχής ποιοτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών που θα επιφέρουν τη 

μέγιστη ικανοποίηση στον πελάτη, μέσω της αποδοτικής διαχείρισης των 

πόρων και του χρόνου της εταιρίας παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη, ένας 

ακόμη λόγος για την επιλογή του θέματος αυτού ήταν και η επαγγελματική 

ενασχόληση της συγγραφέως με τις υπηρεσίες και η διαπίστωση της 

αναγκαιότητας ότι στο μέλλον επιτυχημένες θα είναι οι εταιρίες -είτε 

ασχολούνται με την παραγωγή , είτε με την παροχή υπηρεσιών- που θα έχουν 

αποδοτικές και πετυχημένες εφοδιαστικές αλυσίδες.
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Τα περιεχόμενα της εργασίας αυτής εκτείνονται σε πέντε κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο εκτός των στόχων και της μεθοδολογίας της 

έρευνας, παρατίθενται και τα αναμενόμενα οφέλη αυτής της εργασίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται εισαγωγικά στοιχεία, ορισμοί και 

γενικότερα στοιχεία που ανακτήθηκαν από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα 

στο γνωστικό αντικείμενο των logistics.

Το τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτά. Αναφέρεται επίσης 

και σε διάφορες ταξινομήσεις των υπηρεσιών που έχουν κατά καιρούς γίνει 

από διάφορους συγγραφείς στη διεθνή βιβλιογραφία.

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η «προέκταση» και εφαρμογή των 

logistics στον τομέα των υπηρεσιών και αναπτύσσονται κάποιες δυνητικές 

εφαρμογές σε ενδεικτικούς τομείς υπηρεσιών, όπως στον τραπεζικό τομέα, 

στο χώρο της υγείας, σε εφορίες και την αστυνομία. Στο τέλος του κεφαλαίου 

αυτού παρατίθενται και θέματα τεχνολογικά που άπτονται της επιτυχημένης 

και αποτελεσματικής εφαρμογής των logistics στο χώρο των υπηρεσιών. 

Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά σε ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής των 

logistics σε διάφορες υπηρεσίες.

Στο πέμπτο τέλος κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με την 

παράθεση συμπερασμάτων και θεμάτων που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 

μέριμνας στην εφαρμογή των logistics στις υπηρεσίες και επισημαίνεται ότι δε 

θα πρέπει να υπάρχουν μυθοποιήσεις και παρανοήσεις σχετικά με το 

αντικείμενο των logistics.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ.

1.1 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αειφόρος ανάπτυξη των υπηρεσιών είναι πλέον κοινή γνώση και 

κατάσταση για τις περισσότερες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 

Όσο οι άνθρωποι θα θεωρούν δεδομένα προϊόντα και ανέσεις για τα οποία 

άλλοτε πάσχιζαν, τόσο περισσότερο θα ασχολούνται με την προαγωγή της 

ποιότητας ζωής τους και την προσωπική ολοκλήρωση.

Καθημερινά γινόμαστε πομποί και δέκτες παραπόνων σχετικά με τη 

χαμηλή ποιότητα διαφόρων υπηρεσιών, είτε επειδή αυξάνονται οι απαιτήσεις 

μας σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν όλοι πλέον πρόσβαση, 

είτε επειδή δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός τρόπος μέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών.

Όποιος και αν είναι ο λόγος πάντως, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο 

γεγονός ότι πρωταρχικό μέλημα των εταιριών παροχής υπηρεσιών, 

γενεσιουργό αίτιο του οποίου είναι η ίδια η επιβίωση και η κερδοφορία, 

αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η καλλιέργεια σχέσεων 

εμπιστοσύνης με τους πελάτες που θα οδηγήσει στη διακράτησή τους. Η 

υψηλή παραγωγικότητα πρέπει να μετριέται σε όρους όχι μόνο διαδικασιών 

που έχουν εκτελεστεί, αλλά και σε όρους αποτελεσμάτων.

Πρόκληση αποτελεί η σκέψη ότι αν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις 

ευκαιρίες και τα οφέλη που παρουσιάστηκαν από την εφαρμογή των logistics 

στις διαδικασίες της παραγωγής και στο χώρο των υπηρεσιών, τα 

αναμενόμενα οφέλη κόστους και ικανοποίησης αναμένονται εξαιρετικά 

σημαντικά. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ το ποσό των 3,5
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περίπου τρις δολαρίων παράγονται από τις υπηρεσίες. Αν λοιπόν οι 

βελτιώσεις από την εφαρμογή των logistics έχουν τα ίδια αποτελέσματα με 

αυτές που είχαν στην παραγωγή τα τελευταία δέκα χρόνια, τότε τα πιθανά 

οφέλη, τα κόστη που θα εξοικονομηθούν δηλαδή , θα είναι της τάξεως των 

350 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χωρίς καμία αμφιβολία λοιπόν οι ανάγκες και οι εξελίξεις των καιρών 

οδηγούν και τη σκέψη όσων απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών στα 

logistics. Όμως η σκέψη από την πράξη, η «απαλή» προσέγγιση από τη 

«σκληρή» εφαρμογή έχουν τεράστια διαφορά, μια διαφορά που έγκειται στο 

αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι η απόλυτη εφαρμογή της εφοδιαστικής 

αλυσίδας -που τα logistics ελέγχουν- στον τομέα των υπηρεσιών ακούγεται 

αδύνατη έως και (ρανταστική. Κι αυτό γιατί υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά, η 

ύπαρξη ή μη της ύλης, οι υπηρεσίες από τη μία και τα καταναλωτικά 

προϊόντα από την άλλη. Αν όμως ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ύλης, θα δούμε 

ότι στην ουσία αυτή δεν αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, και συνεπώς η 

εφοδιαστική αλυσίδα άνετα μπορεί να μετατραπεί σε μια αλυσίδα έμπνευσης, 

δημιουργίας και παροχής υπηρεσιών.

1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μια πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 1999 από την 

Acacia Technologies [39] με σκοπό να διαπιστώσει πώς οι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν την υπάρχουσα τεχνολογία κατά μήκος της εφοδιαστικής τους 

αλυσίδας, αποκάλυψε ότι ενώ το 85% των επιχειρήσεων θεωρούν τις σχέσεις 

με τους πελάτες κριτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη της 

επιχείρησής τους, λιγότερο από το ένα τρίτο χρησιμοποιεί λογισμικό για 

customer service και λιγότερο από το 10% σχεδιάζει να αναβαθμίσει το 

σύστημά του μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η ίδια έρευνα αποκάλυψε ότι 

ενώ περισσότερο από το 70% των επιχειρήσεων βλέπουν τα συστήματα 

διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας εξίσου σημαντικά, λιγότερο από 

το ένα τρίτο αντιλαμβάνεται την πλήρη δυναμικότητα και όλο το φάσμα των
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δυνατοτήτων τους. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν τριακόσιες τριάντα μία 

εφοδιαστικές αλυσίδες στον τομέα της παραγωγής προϊόντων στη Μεγάλη 

Βρετανία, το 76% των οποίων εστιάζει την προσοχή του μόνο σε διαδικασίες 

λήψης παραγγελιών και διαχείρισης αποθεμάτων. Τα μεγαλύτερα εμπόδια, 

όπως διαπιστώθηκε, για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η 

έλλειψη εσωτερικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με αδυναμία επικοινωνίας των 

λογισμικών εφαρμογών μεταξύ των διαφορετικών πεδίων της επιχείρησης. 

Ένα ακόμη εμπόδιο είναι η εκπληκτική ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι 

ανάγκες της επιχείρησης κι η διαφορετική ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται 

τα μέτρα για την υλοποίηση των αναγκών αυτών.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν την αδυναμία ακόμη και των παραγωγικών 

μονάδων -παρά το γεγονός ότι το γνωστικό αντικείμενο των logistics 

συζητιέται εδώ και περίπου τριάντα χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία- να 

κατανοήσουν όλες τις δυνατότητες των συστημάτων Logistics και των 

συνεπαγόμενων ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν.

Αυτή η εργασία αποσκοπεί στο να τονίσει σε πρώτη φάση την 

ιδιαίτερη σημασία και την αναγκαιότητα της εφαρμογής των logistics σε 

εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ως κρίσιμη πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Επίσης, επιχειρεί να τονίσει την ανάγκη της μη 

καθυστέρησης υιοθέτησης διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

στις υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτά που έφερε στο 

φως της δημοσιότητας η προαναφερθείσα έρευνα, φαινόμενα δηλαδή 

αδυναμίας κατανόησης και συνεπακόλουθα εκμετάλλευσης όλων των 

δυνατοτήτων των συστημάτων logistics. Τέλος, φιλοδοξεί να κάνει μια 

αντιστοίχηση της ορολογίας και των διαδικασιών μεταξύ της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για τις παραγωγικές μονάδες και των υπηρεσιών, την οποία μάλιστα 

οι ερευνητές ονομάζουν logistics απόκρισης στις υπηρεσίες (service response 

logistics).

Το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να είναι 

μια έρευνα-ερέθισμα για όσους θέλουν, αφού γνωρίσουν το γενικότερο 

περιβάλλον της διοίκησης των Logistics, να ανακαλύψουν τρόπους μέσα από



τους οποίους να μπορούν να επεκτείνουν στοιχεία τους στον τομέα των 

υπηρεσιών, έναν τομέα ταχύτατα αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία παρουσιάζει απλά 

την αρχή ενός φιλόδοξου, αλλά και επίπονου έργου, ο κύριος όγκος του 

οποίου αναμένεται να υλοποιηθεί σε ρεαλιστική βάση στο μέλλον.

1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Με τη διερεύνηση μέρους της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας καταβλήθηκε προσπάθεια να οριστούν, να διευκρινιστούν και 

να αποσαφηνιστούν οι έννοιες των logistics, καθώς επίσης και να περιγράφει 

το διαμορφωμένο πλαίσιο των πρακτικών που εφαρμόζονται, έστω και 

δοκιμαστικά ακόμη, για την προσέγγιση της εφαρμογής και διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στις υπηρεσίες.

Η έρευνα για στοιχεία και πηγές δε σταμάτησε παρά λίγες μέρες πριν 

από την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

Ο κύριος τρόπος μελέτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εκτεταμένη 

έρευνα σε βιβλιογραφία που περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα ειδικών 

επιστημονικών περιοδικών. Αυτός ο τύπος της έρευνας διεξήχθη στη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.

Αξιόλογη ποσότητα πληροφοριών αντλήθηκε από την κεντρική και την 

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Πειραιά, καθώς επίσης και 

από την ιδιωτική βιβλιοθήκη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οργάνωση και Διοίκηση 

Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στον Εφοδιασμό και Διακίνηση 

Προϊόντων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αρκετές επίσης πληροφορίες ανακτήθηκαν και από τις on line βάσεις 

δεδομένων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Προσπάθειες για ανεύρεση στοιχείων έγιναν και μέσω του ημερησίου 

τύπου, αλλά και περιοδικών εκδόσεων και ειδικών εκδόσεων εφημερίδων.

0 κύριος όγκος όμως της βιβλιογραφίας και των πληροφοριών βρέθηκε 

μέσα από εκτεταμένη έρευνα στο Internet και από άρθρα πρόσφατων 

περιοδικών( όπως το "Networks- An international journal" το "International 

journal on digital libraries", to "Journal of Network and Systems 

management", to "Internet Computing", to "IT Professional" και πολλά άλλα, 

εξαιτίας του νέου και καινοτόμου του αντικειμένου που αποτελεί ο 

συνδυασμός logistics και υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η βιβλιογραφία στο θέμα των logistics και της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό και ραγδαία τα 

τελευταία τρία χρόνια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ευρύτερη σημασία 

τους και την κατανόηση του μοναδικού τους ρόλου για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο ανταγωνισμού που αναπτύσσεται -μοντέλο 

στο οποίο οι μεμονωμένες εταιρίες δεν ανταγωνίζονται ως εταιρία εναντίον 

εταιρίας, αλλά ως προμηθευτική αλυσίδα εναντίον προμηθευτικής αλυσίδας, 

σύμφωνα με τους Cristopher-Martin . Τελικά λοιπόν, επιτυχημένες εταιρίες θα 

είναι αυτές που έχουν τις πλέον αποτελεσματικές προμηθευτικές αλυσίδες.

Ωστόσο, η βιβλιογραφία για τα logistics στον τομέα των υπηρεσιών 

είναι σε εμβρυακό, αν όχι σε μηδενικό, στάδιο. Οι περισσότεροι συγγραφείς 

αναλώνονται στο να διαπιστώνουν ότι ο τομέας των υπηρεσιών συνεχώς 

διογκώνεται και αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τις οικονομίες των χωρών και 

για αυτό το λόγο κακώς δεν έχει γίνει μελέτη και για την εφαρμογή των 

logistics στον τομέα των υπηρεσιών. Δεν προχωρούν όμως σε βάθος σε 

κάποια ανάλυση, ούτε διευκρινίζουν πως θα γίνει κάτι τέτοιο.

Σημαντική βοήθεια αποτέλεσε το άρθρο του Κωνσταντίνου 

Αλεξόπουλου [4] για την εφαρμογή των logistics στον τομέα των τραπεζών, 

καθώς αποτέλεσε μια ανεκτίμητης πρακτικής αξίας προσέγγιση στο 

θεωρητικό θέμα που πραγματεύεται αυτή η διπλωματική εργασία. Επιπλέον, 

αυτό το άρθρο έβαλε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στα ασαφή όρια της 

διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ευρύ τομέα των υπηρεσιών.
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Μερικά από τα queries που χρησιμοποιήθηκαν μέσω των μηχανών 

αναζήτησης Metacrawler, Lycos, Hotbot, Altavista, Infoseek, Clearinghouse 

και Excite ήταν τα:

> Logistics

> Services

> Logistics and Technology

> Services and Technology

> Logistics and Services

> Logistics and Banks

> Logistics and software

> Supply chain management and services

> Supply chain management and Technology

> Medical logistics

2.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ LOGISTICS
Σε οποιοδήποτε, επιστημονικό και όχι μόνο, κλάδο 

παρουσιάζεται ραγδαία ανάπτυξη και αλλαγές, εμφανίζονται νέοι όροι και 

ορισμοί. Τα logistics δεν αποτελούν την εξαίρεση στην παραπάνω τάση. 

Business logistics, physical distribution, materials management, distribution 

engineering, logistics management και supply-chain management είναι μερικοί 

μόνο από τους όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράφουν το ίδιο 

περίπου αντικείμενο, τα logistics.

Σύμφωνα με τους J. Johnson, S. Wood, D.Wardlow, Ρ. Murphy [26] τα 

logistics περιγράφουν ολόκληρη τη διαδικασία της μετακίνησης υλικών και 

τελικών προϊόντων προς το εσωτερικό, στο εσωτερικό και με κατεύθυνση 

προς το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, τα inbound 

logistics καλύπτουν την κίνηση υλικών και προϊόντων που παραλαμβάνονται 

από προμηθευτές, το materials management περιγράφει την κίνηση υλικών 

και τμημάτων των προϊόντων μέσα στην επιχείρηση, ενώ ο όρος physical
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distribution αναφέρεται στη μεταφορά των τελικών προϊόντων από το τέλος 

της γραμμής παραγωγής προς τον πελάτη.
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Ο όρος supply-chain management τέλος, είναι σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες συγγραφείς, κάπως γενικότερος και περισσότερο 

διευρυμένος από την έννοια των Logistics, καθώς σχετίζεται τόσο με τη 

διαχείριση της ροής των αγαθών, όσο και με τις σχέσεις μεταξύ των 

μεσολαβητών του καναλιού (channel intermediaries) από το σημείο της 

εκκίνησης των ακατέργαστων πρώτων υλών, μέχρι το σημείο του τελικού 

καταναλωτή. Έτσι, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει να συνδέει 

τα logistics απευθείας με το δίκτυο ολικών επικοινωνιών του χρήστη και με το 

τεχνικό προσωπικό (engineering staff) της εταιρίας. Αναλυτικότερα, 

αναφέρουν ότι ο όρος supply-chain management επεκτείνεται της έννοιας της 

integration πέρα από την εταιρία, προς όλες τις εταιρίες/ επιχειρήσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Προμηθευτές, πελάτες και third party logistics 

providers μοιράζονται την πληροφόρηση και τα απαραίτητα σχέδια και πλάνα 

που θα καταστήσουν το κανάλι περισσότερο αποτελεσματικό και 

ανταγωνιστικό.

Δύο σχετικές με τα logistics έννοιες είναι αυτές της διαχείρισης των 

παραγγελιών (order management) και της εξυπηρέτησης του πελάτη 

(customer service). Η διαχείριση των παραγγελιών είναι εμφανώς ένα από τα 

πρώτα στάδια στο κανάλι των logistics. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για τη 

διαχείριση παραγγελιών, που διαφέρουν όμως ελάχιστα στο βαθμό ακρίβειας 

με την οποία εφαρμόζονται. Με γενικούς όρους μπορούμε να πούμε ότι η 

φράση αυτή -διαχείριση των παραγγελιών- δηλώνει πώς μια επιχείρηση 

χειρίζεται τις εισαγόμενες παραγγελίες. Ειδικότερα, διαχείριση παραγγελιών 

είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στη χρονική 

περίοδο μεταξύ της στιγμής που η επιχείρηση δέχεται την παραγγελία και της 

στιγμής που κάποια αποθήκη ειδοποιείται να αποστείλει αυτά τα προϊόντα, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μπορεί ελεύθερα να οριστεί ως η 

διαδικασία του να κρατά κανείς συνεχώς ευχαριστημένο τον πελάτη του. 

Σύμφωνα με κάποιον άλλο ορισμό είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται, προκειμένου να μένουν οι πελάτες ευχαριστημένοι ή να
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δημιουργείται η εντύπωση στο μυαλό των πελατών ότι είναι εύκολο και 

ευχάριστο να συνεργάζεται κανείς με την επιχείρηση. Ευνόητο είναι ότι η 

παραπάνω εντύπωση είναι ένα εξαιρετικό συγκριτικό πλεονέκτημα και όπλο 

άμυνας για την επιχείρηση σε περίπτωση πολέμου τιμών. Η εξυπηρέτηση του 

πελάτη δεν ανήκει στα τελευταία στάδια της διαδικασίας των Logistics, αλλά 

πρέπει να διέπει την κουλτούρα και να καθορίζει τις ενέργειες σε όλα τα 

στάδια της. Και αυτό γιατί η εξυπηρέτηση του πελάτη παίζει καταλυτικό ρόλο 

στην επανάληψη της παραγγελίας.

0 όρος των logistics αρχικά ήταν συνδεδεμένος με το στρατό. Το 1905 

ο Major Chauncey B.Baker έγραψε ότι ο κλάδος της «τέχνης του πολέμου» 

που pertain στη μετακίνηση και των εφοδιασμό των στρατευμάτων καλείται 

logistics. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οι στρατιωτικές 

δυνάμεις έκαναν ιδιαίτερα αποτελεσματική χρήση των μοντέλων logistics και 

εφάρμοσαν διάφορες μορφές ανάλυσης συστημάτων (systems analysis), 

προκειμένου να εξασφαλίσουν το ότι τα υλικά και τα πολεμοφόδια θα 

βρισκόταν στο σωστό μέρος την ώρα που θα ήταν αναγκαία. Χαρακτηριστικά 

ο Chief of Naval Operations, Ernest H. King, αναφέρει «δεν ξέρω τι στο καλό 

είναι αυτά τα logistics για τα οποία μιλά συνέχεια ο Marshall, αλλά τα θέλω κι 

εγώ». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ακόμη ευρύτατα σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο στο Ιράκ το 

1990.

Όμως ο όρος logistics χρησιμοποιείται και σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, όπως ο οργανισμός MAGIK, ακρώνυμο των λέξεων Movement 

and Acquisition of Gifts In Kind, που σκοπό έχουν με τη βοήθεια της 

οργάνωσης και της χρήσης στρατηγικών business logistics να δημιουργήσουν 

αξία, ταιριάζοντας ανάγκες για υλικά και αποθήκευση μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών με πλεόνασμα υλικών και δυναμικότητας logistics systems του 

ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς στο βιβλίο τους [26], ο όρος Logistics 

απέκτησε δημοτικότητα ως ετικέτα για την comprehensive management 

responsibility του αποθέματος από το σημείο απόκτησης των πρώτων υλών



μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Στη δεκαετία του '80 ο Bowersox παρατηρεί 

ότι η έννοια των integrated logistics εξελίχθηκε και ότι ένα integrated logistics 

system μετακινεί αποθέματα δια μέσω ενός σταθερού και consecutive 

δρόμου-αλυσίδας με βήματα προστιθέμενης αξίας και τελικά καταλήγει να 

παραδίδει τα εμπορεύματα στη σωστή μορφή και στη ζητούμενη ποσότητα. 

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς ο Logistics manager είναι μια περίπλοκη, 

αλλά και προκλητική θέση. Ο Logistics manager οφείλει να έχει τεχνικές 

γνώσεις, αλλά να είναι και τζενεραλιστής (generalist). Πρέπει δηλαδή να 

γνωρίζει και να κατανοεί την ανάλυση αποθεμάτων, την παραγωγή, τη 

νομοθεσία περί μεταφορών, τη βέλτιστη διάταξη της αποθήκης, και επιπλέον 

να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ όλων των λειτουργιών logistics. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέει τα logistics με τις υπόλοιπες 

εργασίες της επιχείρησης και με τους εξωτερικούς πελάτες και προμηθευτές.

Σύμφωνα με το Council of Logistics Management (CLM), «τα Logistics 

είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου, της 

αποδοτικής και αποτελεσματικής από άποψη κόστους, ροής και αποθήκευσης 

πρώτων υλών, ενδιάμεσων αποθεμάτων, τελικών προϊόντων και σχετικών 

πληροφοριών, από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών.»

Σκοπός τους είναι να προσφέρουν τα σωστά αγαθά ή υπηρεσίες στον 

σωστό τόπο, χρόνο και στην απαιτούμενη κατάσταση και στη σωστή τιμή, 

πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά για την εταιρία.
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Manufacturing 
Plants & Suppliers

Warehouses Retail Stores 
& Customers

Στον ορισμό που δίνουν οι Coyle, Bardi και Langley στο βιβλίο τους [33] 

αναφέρεται ότι τα Logistics είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης και 

ελέγχου των αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημικατεργασμένων, και τελικών 

προϊόντων) που βρίσκονται σε κίνηση ή σε στασιμότητα μέσα σε ένα 

εργοστάσιο. Αυτός ο υπεραπλουστευμένος κατά μία έννοια ορισμός υπονοεί 

ότι η ουσία των Logistics είναι τα αποθέματα. Και η κίνηση και η αποθήκευση 

των αποθεμάτων είναι θέματα σημαντικά, αλλά σε κάθε περίπτωση τα 

logistics ασχολούνται και με τα παρελκόμενα κόστη και με την εξυπηρέτηση 

των πελατών και με τη ροή των υλικών στην pipeline από τον vendor μέχρι 

τον τελικό καταναλωτή. Στο ίδιο βιβλίο δίνεται και ένας ακόμη ορισμός, αυτός 

των "επτά R". «Τα Logistics, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, διασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα του σωστού (right product) προϊόντος, στη σωστή ποσότητα 

(right quantity), στις σωστές συνθήκες (right conditions), στο σωστό μέρος 

(right place), τη σωστή στιγμή (right time), για τον σωστό πελάτη (right 

customer) στο σωστό κόστος (right cost)».
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Οι Julien Bramel και David Simchi-Levi [27] σχολιάζουν αυτόν τον ορισμό 

στο βιβλίο τους, επισημαίνοντας ότι καταρχήν το Logistics management 

λαμβάνει υπόψη κάθε δραστηριότητα που έχει αντίκτυπο στην 

αποτελεσματικότητα και παίζει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του 

προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη, από τις διαδικασίες προμήθειας και 

παραγωγής μέχρι τις διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής σε λιανέμπορους 

και καταστήματα. Επίσης, ο στόχος στο logistics management είναι η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και η συγκράτηση 

και ο έλεγχος του κόστους σε ολόκληρη την αλυσίδα. Σκοπό δηλαδή αποτελεί 

η ελαχιστοποίηση του κόστους του συστήματος, από τη μεταφορά και τη 

διανομή του αποθέματος των πρώτων υλών, μέχρι του κόστους παραγωγής 

και παράδοσης των τελικών προϊόντων. Η έμφαση λοιπόν δε δίνεται μόνο 

στην ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και στη μείωση των 

αποθεμάτων, αλλά προσεγγίζει ολόκληρο το σύστημα. Τέλος, επειδή το 

logistics management αναπτύσσεται γύρω από το σχεδίασμά, την εφαρμογή 

και τον έλεγχο του δικτύου των logistics, εμπεριέχει πολλές από τις 

δραστηριότητες μιας εταιρίας, από το στρατηγικό επίπεδο στο λειτουργικό 

μέσω του tactical επιπέδου. Πραγματικά, σύμφωνα με του Hax & Candea, οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με τα logistics κατατάσσονται τυπικά με τον 

ακόλουθο τρόπο:

Ι.το στρατηγικό επίπεδο (strategic level) σχετίζεται με αποφάσεις που 

έχουν ένα μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην επιχείρηση. Σε αυτό το επίπεδο 

συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τον αριθμό, την τοποθεσία 

και τη δυναμικότητα εργοστασίων και αποθηκών, ή τη ροή των υλικών 

στο δίκτυο των logistics.

2.το επίπεδο τακτικής (tactic level) συνήθως περιλαμβάνει αποφάσεις που 

λαμβάνονται ή ανανεώνονται οποτεδήποτε μεταξύ ενός τριμήνου και ενός 

χρόνου. Σε αυτό το επίπεδο συνήθως συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις που 

αφορούν αγορές και παραγωγή, στρατηγικές αποθεμάτων και μεταφορών, 

καθώς επίσης και τρόπους και συχνότητα επαφής με τους πελάτες.
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3.το λειτουργικό επίπεδο (operational level) αναφέρεται σε καθημερινές 

αποφάσεις όπως προγραμματισμός δρομολογίων, πρόγραμμα φόρτωσης 

αυτοκινήτων και άλλα.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι Philippe-Pierre Dornier, Ricardo 

Ernst, Michel Fender και Panos Kouvelis στο βιβλίο τους [28] "logistics είναι η 

διαχείριση των ροών μεταξύ μάρκετινγκ και παραγωγής". Σύμφωνα με την 

προσέγγιση που καθορίζει τη δομή της επιχείρησης και τη χωρίζει σε τμήματα 

βάσει λειτουργιών^υποίΐοπθΙ approach) η διαδικασία των Logistics τέμνει 

όλες τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες/ τμήματα, δημιουργώντας έτσι 

σημαντικές διεπιφάνειες. Το να διαχειριστεί και να οργανώσει κανείς τις 

λειτουργίες ενός τμήματος μόνο, μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα 

μετριότερα των βέλτιστων. Για να διαχειριστεί κανείς τις διεπιφάνειες και τις 

δραστηριότητές τους, θα πρέπει να εγκαταστήσει κάποιο μηχανισμό που θα 

ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων. Έτσι μόνο θα 

επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτούς [28] υπάρχουν πέντε βασικά 

στάδια στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διαχείρισης των ροών (flow management system). Το πρώτο βήμα αφορά το 

συνολικό σχεδίασμά του προϊόντος. Στο στάδιο αυτό απαιτείται η μελέτη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος (για παράδειγμα των χαρακτηριστικών 

συσκευασίας) και ο τρόπος παραγωγής και παράδοσης στον πελάτη. Αυτή η 

ανάλυση λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική μετακίνηση του προϊόντος κατά μήκος του καναλιού. Θα 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη διάφορα θέματα που σχετίζονται με την 

εξυπηρέτηση του πελάτη μετά από την αγορά (after sales service). Αφού θα 

ληφθούν όλα αυτά υπόψη, θα γίνει μια προσομοίωση των ροών με τη βοήθεια 

της οποίας θα φανούν οι σχέσεις και οι διεπιφάνειες μεταξύ διαφορετικών 

λειτουργιών, όπως για παράδειγμα μεταξύ των logistics και του τμήματος 

έρευνας και ανάπτυξης. Στο δεύτερο στάδιο τίθενται οι στόχοι για τη 

διαχείριση των ροών. Αυτοί οι στόχοι διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της 

αγοράς και του προϊόντος. Κάποιοι στόχοι για παράδειγμα μπορεί να είναι ο



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

σύντομος χρόνος παράδοσης, η αξιοπιστία στην παράδοση, το μηδενικό 

απόθεμα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, επαρκής πληροφορία σχετικά 

με τη θέση και τη διανομή των προϊόντων και άλλα. Όλα τα παραπάνω 

γίνονται, προκειμένου να διαμορφωθούν οι προσδοκίες της υπηρεσίας των 

logistics. Στο τρίτο στάδιο σχεδιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα. Η 

πληροφορία δεν είναι στατική, αλλά πρέπει να συγκεντρώνεται και να 

μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

για κοινή κτήση και χρήση της πληροφορίας (information sharing). Επίσης, τα 

πληροφοριακά συστήματα πρέπει να είναι ευέλικτα, ώστε να μπορούν να 

προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές των λύσεων και προτάσεων logistics, 

αφού αυτά είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο 

γνωστικό και εφαρμοσμένο αντικείμενο. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται η 

υλοποίηση του φυσικού συστήματος, και ο κάθε κόμβος του δικτύου της 

επιχείρησης επιφορτίζεται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σημαντικά σημεία 

τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η συνολική αρχιτεκτονική του 

συστήματος, δηλαδή ο αριθμός των τοποθεσιών παραγωγής και διανομής, η 

επιλογή του κατάλληλου μέσου μεταφοράς, η τοποθεσία των Logistics hubs, 

οι πολιτικές αποθεμάτων σε κάθε τοποθεσία-κόμβο. Στο τελευταίο στάδιο 

εισάγονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον έλεγχο της εκτέλεσης των 

απαιτούμενων βημάτων που απαρτίζουν το σύστημα διαχείρισης της 

εφαρμογής. Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να βοηθά στη λήψη 

αποφάσεων, δείχνοντας την πραγματική κατάσταση της ροής και 

επιτρέποντας έτσι στους μάνατζερ να προβαίνουν σε έγκαιρες διαγνώσεις των 

προβλημάτων. Όταν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πέντε αυτά βήματα που μόλις 

περιγράφτηκαν το σύστημα της διαχείρισης ροών, τότε θα είναι σε θέση να 

λειτουργεί σε τρεις άξονες: στη διαχείριση των φυσικών λειτουργιών, στη 

διαχείριση της πληροφορίας (εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων) και στον 

σχεδίασμά και διαχείριση των λειτουργιών.

Ο ορισμός που έχει δώσει η SOLE (Society of Logistics Engineers) 

αναφέρει ότι τα «Logistics είναι η τέχνη και η επιστήμη της διοίκησης 

(management), της τεχνικής της μεθοδολογίας (engineering) και των
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τεχνικών δραστηριοτήτων (technical activities) που σχετίζονται με τις 

απαιτήσεις (requirements), το σχεδίασμά (design), την απόκτηση, διάθεση και 

διατήρηση των μέσων και πόρων για την υποστήριξη αντικειμένων, έργων και 

σχεδίων επιχειρήσεων.»

Ο ορισμός που δίνουν οι Alan Rushton και John Oxley στο βιβλίο τους 

[35] για τα Logistics είναι ο ακόλουθος: Logistics είναι η διαχείριση των 

υλικών και η διανομή των προϊόντων. Χαρακτηριστικά σημειώνουν τον τύπο:

Materials management + Distribution = Logistics.

Παρουσιάζονται λοιπόν και αυτοί να έχουν την άποψη ότι τα logistics 

πρωταρχικά ασχολούνται με τις ροές υλικών και πληροφοριών από την αρχική 

αγορά των πρώτων υλών μέχρι και την τελική διανομή των τελικών 

προϊόντων. Συμφωνούν βέβαια ότι από τους πολλούς όρους και ορισμούς που 

υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν κάποιοι «σωστοί» που 

μπορούν να εφαρμόζονται και να χρησιμοποιούνται πάντα, καθώς τα 

προϊόντα, οι επιχειρήσεις και τα συστήματα διαφέρουν.

0 ορισμός που δίνουν οι Benson, Bugg και Whitehead στο βιβλίο τους 

[3] περιγράφει τα logistics ως την τέχνη της διατήρησης του ελέγχου πάνω σε 

παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω ενός συνδυασμού μεταφορών 

(transport), αποθηκευτικών δυνατοτήτων (warehousing skills), διαχείρισης 

διανομών (distribution management) και τεχνολογίας πληροφοριακών 

συστημάτων (information technology). Σύμφωνα με τους συγγραφείς η 

μεταφορά γεφυρώνει τα γεωγραφικά χάσματα που παρουσιάζονται στο 

πολύπλοκο σχήμα των κέντρων παραγωγής, των πηγών πρώτων υλών και 

των τελικών σημείων των καταναλωτών. Η αποθήκευση κρατά κάθε είδους 

προϊόντα -που επιδέχονται φυσικά αποθήκευση- φροντίζοντας να εξαλείφει 

χάσματα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Τα κέντρα διανομών δέχονται 

και κρατούν αποθέματα και τα δρομολογούν προς όποιο σημείο τους ζητηθεί 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, η
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τεχνολογία της πληροφορικής κρατά κάθε στιγμή τα «ίχνη» και είναι σε θέση 

να απαντήσει στο πού είναι το καθετί, σε όποιον έχει πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες τράπεζες δεδομένων.

Ένας περισσότερο γενικός ορισμός αναφέρει ότι «τα logistics είναι 

οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διακίνηση υλικών και πληροφοριών, είτε μέσα 

στην ίδια την επιχείρηση, είτε μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων μέσα στην 

ίδια προμηθευτική αλυσίδα.»

Τα επιμέρους πλαίσια δραστηριοτήτων που συνθέτουν τα logistics 

διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό, εξαιτίας της διαφορετικής 

οργανωτικής δομής και του διαφορετικού είδους των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων [36]. Ωστόσο, κοινές δραστηριότητες σε γενικές γραμμές 

αποτελούν τα ακόλουθα:

♦ Μεταφορές, ζημιές κατά τις μεταφορές και αποζημιώσεις

♦ Γεωγραφική θέση εργοστασίου

♦ Διαχείριση αποθεμάτων

♦ Στάνταρ εξυπηρέτησης πελατών

♦ Διαχείριση παραγγελιών

♦ Συσκευασία, αποθήκευση, χειρισμός υλικών και προϊόντων

♦ Προγραμματισμός προϊόντος και

♦ Διατήρηση και διακίνηση πληροφοριών

Σύμφωνα με άλλους ορισμούς [24] το μίγμα logistics αποτελείται από 

αγορές, επεξεργασία παραγγελιών, μεταφορές και διανομή, διαχείριση 

αποθεμάτων και προμηθειών, αποθήκευση και διαχείριση υλικών, 

πληροφοριακά συστήματα και εξυπηρέτηση πελατών. Όλα τα παραπάνω 

αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, στην 

ανταπόκριση των αυξανόμενων πιέσεων για συρρίκνωση του χρόνου 

παραγγελίας, καθώς επίσης και στην αποτελεσματική εναρμόνιση με το 

ολοένα και πιο πολύπλοκο περιβάλλον. Ο στόχος είναι αναμφισβήτητα η 

μεγιστοποίηση του κέρδους, μέσω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας στην



τελική αγορά, πράγμα που επιτυγχάνεται με το χαμηλότερο κόστος 

εξυπηρέτησης, στο μικρότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο. Ο στόχος αυτός είναι 

επιτεύξιμος, μόνο αν συντονιστεί ολόκληρη η προμηθευτική αλυσίδα με σκοπό 

το ολικό απόθεμα στο κανάλι να ελαχιστοποιηθεί, τα bottlenecks να 

εξαλειφθούν, ο χρόνος να συμπιεστεί και τα προβλήματα ποιότητας να 

επιλυθούν.

0 όρος "supply-chain management' υπάρχει εδώ και δεκαπέντε με είκοσι 

χρόνια περίπου. Η σημασία όμως και το νόημα που αποκτά διαφέρει από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Εξαιτίας των διαφορετικών λειτουργιών που οι 

λιανέμποροι, διανομείς, παραγωγοί και γενικότερα όλοι όσοι εμπλέκονται στην 

εφοδιαστική αλυσίδα επιτελούν και εξαιτίας των διαφορετικών δομών και 

τύπων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, η κάθε εφοδιαοτική 

αλυσίδα διαφέρει.

Σύμφωνα με τον Fred Kuglin [31] ο ορισμός για την εφοδιαστική αλυσίδα 

ενός παραγωγού είναι «ο παραγωγός και οι προμηθευτές του, οι πωλητές και 

οι πελάτες, όλοι δηλαδή οι συνδετικοί κρίκοι της επιχείρησης με το εξωτερικό 

της περιβάλλον που συνεργάζονται, προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία για την οποία ο τελικός πελάτης είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει. Αυτό το πολύ-επιχειρησιακό γκρουπ θα μπορούσαμε να πούμε, 

κάνει βέλτιστη χρήση των κοινών του πόρων (άνθρωποι, διαδικασίες, 

τεχνολογία και μέτρηση απόδοσης), ώστε να πετύχει λειτουργικές συνεργίες. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και 

γρήγορης διανομής στην αγορά».

Στη συνέχεια ο συγγραφέας διευρύνει τον όρο της διαχείρισης της 

προμηθευτικής αλυσίδας, εισάγοντας την έννοια του πελάτη και δίνοντας 

έμφαση στο ρόλο του και στην τελική του ικανοποίηση. Ορίζει λοιπόν την 

customer-oriented (πελατοκεντρική) supply chain management ως «τον 

παραγωγό» και ως προμηθευτές του, τους πωλητές και τους πελάτες, όλους 

δηλαδή τους συνδετικούς κρίκους της επιχείρησης με το εξωτερικό της 

περιβάλλον που συνεργάζονται, προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή μια
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υπηρεσία που ο τελικός πελάτης επιθυμεί και για την οποία είναι 

διατεθειμένος να πληρώνει για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτό το πολύ-επιχειρησιακό γκρουπ θα 

μπορούσαμε να πούμε, κάνει βέλτιστη χρήση των κοινών του πόρων 

(άνθρωποι, διαδικασίες, τεχνολογία και μέτρηση απόδοσης), ώστε να πετύχει 

λειτουργικές συνεργίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, 

χαμηλού κόστους και γρήγορης διανομής στην αγορά και η επίτευξη της 

ικανοποίησης του πελάτη.»

Στην ουσία η προμηθευτική αλυσίδα δεν αποτελεί παρά μια εναλλακτική 

της κάθετης ολοκλήρωσης, έναν σύγχρονο τρόπο ανταγωνισμού των 

επιχειρήσεων. Αυτό άλλωστε δηλώνει και ένας άλλος ορισμός της 

προμηθευτικής αλυσίδας, σύμφωνα με τον οποίο είναι ένα δίκτυο οργανισμών 

που συνδέονται προς τα πάνω και προς τα κάτω και συμμετέχουν σε 

διαφορετικές δραστηριότητες, για να παράγουν αξίες υπό μορφή προϊόντων 

και υπηρεσιών για τον τελικό καταναλωτή. Για αυτό το λόγο άλλωστε και ο 

Art Brown έχει πει ότι στο σημερινό, εξαιρετικά πολύπλοκο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, «τα logistics είναι ένας "ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας" που 

διασφαλίζει το συγχρονισμό όλων των κινήσεων προς τα πάνω και προς τα 

κάτω στην εφοδιαστική αλυσίδα.»

Οι Ravi Kalakota και Andrew B.Whinston στο βιβλίο τους [42] ορίζουν τη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM-Supply Chain Management) ως 

την ενοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών στις αλυσίδες 

των υλικών και των διαδικασιών με σκοπό να φέρουν τις πρώτες ύλες στους 

παραγωγούς και τα τελικά προϊόντα στους καταναλωτές. Παραβλέποντας, 

συνεχίζουν, την εν λόγω ενοποίηση και το ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι εταιρίες μπορούν να χάσουν την ευκαιρία να 

περικόψουν τα κόστη τους και να ενισχύσουν την εξυπηρέτηση των πελατών 

τους. Δεν αρκεί για τους πελάτες η ποιότητα ενός προϊόντος. Απαιτούν και 

άλλα πράγματα, όπως έγκαιρη διανομή σε συγκεκριμένη τοποθεσία και άλλα.

Η SCM σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς περιλαμβάνει ενέργειες όπως:
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> Διαχείριση προμηθευτών (supplier management). 0 στόχος είναι να 

μειωθεί ο αριθμός των προμηθευτών και η δημιουργία σχέσεων win-to-win 

μεταξύ όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι θα μειωθούν τα 

κόστη επεξεργασίας και ο χρόνος προετοιμασίας των παραγγελιών.

> Διαχείριση αποθεμάτων (inventory management). 0 στόχος είναι η μείωση 

του κύκλου παραγγελίας-αποστολής-πληρωμής παραγγελίας. Όταν η 

πλειοψηφία των συνεργατών είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένη, τα έγγραφα 

που μέχρι πρότινος αποστελλόταν τώρα μεταδίδονται την ίδια στιγμή. 

Επιπλέον, είναι δυνατή η ανίχνευση των εγγράφων και η διαπίστωση της 

λήψης τους από τον αποδέκτη. Με τους παραπάνω τρόπους καθίσταται 

ευκολότερη η παρακολούθηση των παραγγελιών και η μείωση των 

αποθεμάτων.

> Διαχείριση διανομών (distribution management). Ο στόχος είναι η 

μετακίνηση των εγγράφων που σχετίζονται με την αποστολή (π.χ. δελτία 

αποστολής, τιμολόγια και άλλα) με μείωση των χαρτιών, των λαθών και 

των παραλείψεων.

> Διαχείριση καναλιού (channel management). Ο στόχος είναι η γρήγορη 

διασπορά της πληροφορίας σχετικά με αλλαγές στις λειτουργικές συνθήκες 

προς όλους τους συναλλασσόμενους και τους συνεργάτες.

> Διαχείριση πληρωμών (payment management). Ο στόχος είναι η σύνδεση 

των εταιριών και των συνεργατών τους με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

πληρωμές να στέλνονται και να λαμβάνονται ηλεκτρονικά.

> Χρηματοοικονομική διαχείριση (financial management). Ο στόχος είναι η 

παροχή της δυνατότητας διαχείρισης των χρημάτων της επιχείρησης σε 

λογαριασμούς που τηρούνται σε ξένο νόμισμα. Έτσι, σε συνεργασία με 

χρηματοοικονομικούς φορείς, θα παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα 

εκτίμησης συναλλαγματικών κινδύνων και δραστηριοποίησης σε ξένες 

αγορές.

> Διαχείριση παραγωγικότητας δυναμικού πωλήσεων (sales force 

productivity). 0 στόχος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της ροής
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των πληροφοριών μεταξύ των λειτουργιών των πωλήσεων, της 

παραγωγής και του πελάτη. Απαιτείται η παροχή βοήθειας από μέρους της 

επιχείρησης προς τους πελάτες της, για την εισαγωγή των προϊόντων στην 

αγορά γρήγορα, παρέχοντας έτσι ένα συγκριτικό και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.

Οι συγγραφείς ολοκληρώνουν τον ορισμό τους για τη SCM τονίζοντας ότι 

ολόκληρη η διαδικασία αυτή στηρίζεται στις ηλεκτρονικές αγορές, -αφού 

απαιτεί παγκόσμιο sourcing προϊόντων και υπηρεσιών, για να μειώσει κόστη- 

και ευέλικτα συστήματα παραγωγής που να δημιουργούν μια πληθώρα 

προϊόντων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε καταναλωτή.

Τέσσερις βασικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της 

προμηθευτικής αλυσίδας αφορούν στην τοποθεσία, την παραγωγή, τα 

αποθέματα και τις μεταφορές και τη διανομή των προϊόντων. Ειδικότερα, για 

το καθένα από τα παραπάνω πεδία μπορούμε να πούμε δύο λόγια; η 

γεωγραφική θέση σχετίζεται με αποφάσεις που αφορούν τα σημεία 

αποθήκευσης και παραγωγής, τα μονοπάτια επικοινωνίας προς τον τελικό 

πελάτη, τη δέσμευση πηγών και πόρων και τις ποικίλες επιπτώσεις στο 

λειτουργικό επίπεδο. Η παραγωγή αφορά αποφάσεις όπως τι θα παραχθεί, 

ποια θα είναι η κατανομή των προμηθευτών στα εργοστάσια και ποια η 

κατανομή των εργοστασίων στα κέντρα διανομής, βάζει στάνταρ ποιότητας 

και άλλα. Αποφάσεις λαμβάνονται και για τα αποθέματα, όπως ο καθορισμός 

του επιπέδου ασφαλείας, τα μέσα με τα οποία θα διοικούνται και οι πολιτικές 

ελέγχου και άλλες. Τέλος, οι αποφάσεις για τις μεταφορές έχουν να κάνουν με 

την επιλογή του μέσου και το συνυπολογισμό του κόστους χρήσης.

Υπάρχουν όμως και αξιόλογα web sites από τα οποία ανακτήθηκαν 

σημαντικές πληροφορίες. Ειδικότερα, ένα από τα sites εκ των οποίων 

αντλήθηκαν πολύτιμες πληροφορίες ήταν το "www. manufacturing, net". 

Μέσω των links που διέθετε για supply chain και automation and control,
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δωθηκαν απαντήσεις σχετικά με θέματα τεχνολογικά, όπως για παράδειγμα τα 

προϊόντα RFID (radio frequency identification), τα οποία τοποθετούνται πάνω 

σε κινούμενα αντικειίμενα -από μια παλέτα μέχρι και ένα φορτηγό- και με τη 

χρήση ραδιοφωνικών σινιάλων-σημάτων δείχνουν ανά πάσα στιγμή που 

βρίσκεται το κινούμενο., και άλλα. Μέσω του site αυτού έγιναν συνδέσεις με 

άρθρα περιοδικών για θέματα σχετικά με διανομές, χειρισμό αποθεμάτων και 

αγορές.

Ένα ακόμη site, εξαιρετικά πολύτιμο, ήταν και αυτό της"νννννν. clml.org.". 

Μέσω της ιστιοσελίδας αυτού του οργανισμού, που στόχο έχει να διεξάγει 

κάθε χρόνο έρευνες σχετικά με θέματα που εμπεριέχουν τις έννοιες του 

κινδύνου και των βέλτιστων τεχνικών και να παρέχει πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα των μελετών αυτών σε χιλάδες μέλη και μη σε όλο τον κόσμο, 

ανακτήθηκε πολύτιμη γνώση για θέματα σχετικά με supply chain 

management, logistics & information technology, θέματα τόσο εννοιολογικά 

όσο και πρακτικά. Επιπλέον, έγινε μια έρευνα στις δημοσιεύσεις του 

οργανισμού αυτού, στη διεθνή βιβλιογραφία και σε ορισμούς σχετικά με τα 

Logistics.

Αντίστοιχες πληροφορίες ανακτήθηκαν και από το site "www. sole. org". 

Εδώ βρέθηκαν άρθρα σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και 

γενικότερα άρθρα που τόνιζαν τη σημασία και την εξάρτηση της αυριανής 

επιχείρησης από τις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από τη σελίδα 

αυτή πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με σελίδες διαφόρων εταιριών παροχής 

υπηρεσιών logistics, και αποκτήθηκαν προτεινόμενες λίστες βιβλιογραφίας για 

logistics, integrated logistics support, supply chain management.

Στο site "www. logisticsworld. com" με τη βοήθεια μιας εικονικής βιβλιοθήκης 

που διέθετε, έγιναν συνδέσεις με θέματα διανομής και διαχείρισης διανομών, 

EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου, μάρκετινγκ, κατασκευαστών λογισμικού, 

μεταφοράς τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών και βρέθηκαν περιπτώσεις 

εφαρμογής των logistics σε τουριστικές, μεταφορικές και άλλες επιχειρήσεις.
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Όμως πόσο μεγάλη είναι η αγορά των logistics; Πόσα χρήματα 

ξοδεύονται κάθε χρόνο σε εσωτερικές στις ΗΠΑ μεταφορές; Ποια είναι τα 

σημαντικότερα κόστη που συνθέτουν το συνολικό κόστος των logistics; Κάθε 

χρόνο προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα ο Robert V. 

Delaney εκδίδοντας μια αναφορά, τη "State Of Logistics Report". Σύμφωνα με 

την αναφορά που εκδόθηκε το 1997 παρουσιάζοντας επεξεργασμένα στοιχεία 

για το έτος 1996, στις ΗΠΑ για εσωτερικά logistics δαπανήθηκαν 797 δις 

δολάρια. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 10.5% του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (GDP), δηλαδή στο σύνολο του ποσού που δαπανήθηκε για 

προϊόντα και υπηρεσίες, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη σπουδαιότητα του 

κλάδου για το εμπόριο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα έξοδα των 

logistics διασπώνται σε τρία επιμέρους στοιχεία: τα κόστη αποθεμάτων, τα 

κόστη μεταφοράς και τα διοικητικά κόστη. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 

τα μισθώματα αποθηκών, την απαξίωση των προϊόντων, τα 

χρηματοοικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά έξοδα που προκύπτουν από 

την αποθήκευση προϊόντων και αποτελεί περίπου το 38% των συνολικών 

εξόδων για logistics. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα έξοδα της φυσικής 

μεταφοράς με κάθε μέσο των προϊόντων και αποτελεί το 60% του συνολικού 

ποσού. Εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού συμμετοχής της στη διαμόρφωση του 

τελικού κόστους, σε αυτήν την κατηγορία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση για 

περικοπές κόστους. Τέλος, τα διοικητικά έξοδα, τα οποία μάλιστα 

περιλαμβάνουν και τα κόστη για εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων 

αποτελούν μόνο το 2% του συνολικού κόστους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

3.1 Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσία είναι κάθε δραστηριότητα ή όφελος που μια ομάδα 

ανθρώπων μπορεί να προσφέρει σε κάποια άλλη, δραστηριότητα ή όφελος 

που είναι στην ουσία μη απτό και δεν καταλήγει σε οποιοσδήποτε μορφής 

ιδιοκτησία. Υπηρεσία σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό είναι ένα μη απτό 

προϊόν που προϋποθέτει και εμπεριέχει ανθρώπινη προσπάθεια, έμπνευση ή 

δραστηριότητα, συστατικά τα οποία δεν έχουν υλική διάσταση. Συνήθως οι 

υπηρεσίες παρέχονται μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας, συχνά με 

συνδυασμό χρήσης μηχανικών μέσων, και κατευθύνονται σε ανθρώπους ή 

αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα είδος υπηρεσίας, η εκπαίδευση, 

προϋποθέτει και εμπεριέχει τις προσπάθειες αυτών που την παρέχουν 

(διδάσκοντες), κατευθύνεται προς ανθρώπους-πελάτες (διδασκόμενους) και 

πιθανόν να γίνεται χρήση και μηχανών (εποπτικά μέσα, Η/Υ κ.α.). Αντίστοιχα, 

μια άλλη υπηρεσία, η διακόσμηση, κατευθύνεται σε αντικείμενα. Στην πράξη 

είναι δύσκολο σε μια λειτουργία υπηρεσίας να διαχωρίσει κανείς ξεκάθαρα 

μεταξύ της υπηρεσίας, της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας και του 

συστήματος παροχής της. Κι εφόσον αυτή καθαυτή η υπηρεσία σχεδόν 

πάντοτε εμπεριέχει πράξη ή ενέργεια που αφορά τον πελάτη, η ποιότητά της 

θα κριθεί από τον τελικό αποδέκτη της, δηλαδή τον πελάτη. Ομοίως και το 

σύστημα, ή αλλιώς η επιχείρηση που παρέχει την υπηρεσία θα κριθεί με 

γνώμονα το προσωπικό που έχει επαφή με τον πελάτη, καθώς επίσης και τα 

εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιούν.

Μια επέκταση του ορισμού του προϊόντος με τα τέσσερα "Ρ" για την 

προσαρμογή του στις υπηρεσίες είναι αυτή των επτά "Ρ": Price- τιμή, Place-
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τόπος, Product- προϊόν, Promotion-προώθηση, Physical surroundings- φυσικό 

περιβάλλον, People- άνθρωποι και Processes-διαδικασίες. Τα τελευταία τρία 

"Ρ" λαμβάνουν υπόψη την τακτική και πρόσωπο με πρόσωπο επαφή των 

πελατών με τους εργαζομένους που παρέχουν τις υπηρεσίες. Αυτά τα τρία 

τελευταία πεδία που προστέθηκαν στον ορισμό της υπηρεσίας αποτελούν 

αδιάσειστες αποδείξεις ότι οι πελάτες βλέπουν και υπολογίζουν τα πάντα που 

συμβαίνουν γύρω τους για τον υπολογισμό της ποιότητας της υπηρεσίας.

Γιατί όμως δίνεται τόση έμφαση στον ορισμό της υπηρεσίας; Κατά τους 

Steve Baron και Kim Harris στο βιβλίο τους [46] ένα από τα εμπόδια που 

καθυστέρησαν κατά πολύ την ανάπτυξη της γνώσης γύρω από το μάρκετινγκ 

και τη διοίκηση των υπηρεσιών ήταν η έλλειψη σαφούς ορισμού της 

υπηρεσίας έναντι των υλικών προϊόντων. Οι συγγραφείς για τις ανάγκες του 

βιβλίου τους αποδέχονται τον ορισμό του Gronroos σύμφωνα με τον οποίο 

«υπηρεσία είναι κάθε αντικείμενο συναλλαγής που προσφέρεται από εταιρίες 

ή οργανισμούς που συνήθως παρέχουν υπηρεσίες ή θεωρούν τον εαυτό τους 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών», καθώς αυτός ο ορισμός είναι γενικός και 

έτσι επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση που θεωρεί τον εαυτό της παροχέα 

υπηρεσιών να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων ερευνών που γίνονται για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες.

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της έννοιας της υπηρεσίας, όπως 

αυτή γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή, ο Bateson το 1977 πρότεινε την 

ιδέα της «ωφέλειας του καταναλωτή» (consumer benefit concept). Σύμφωνα 

με τον Bateson λοιπόν, η έννοια της υπηρεσίας προσδιορίζεται από το μίγμα 

λειτουργικών και ψυχολογικών ωφελειών τις οποίες ο καταναλωτής παίρνει 

από την κατανάλωση συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η παραπάνω ιδέα της 

«ωφέλειας του καταναλωτή» παρουσιάζει στον τομέα των υπηρεσιών δύο 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προϊόντα. Πρώτον, δεν είναι δυνατή 

η ύπαρξη μιας υπηρεσίας χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός συστήματος 

διανομής της και δεύτερον, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση για τον 

ποιοτικό έλεγχο εκείνων των στοιχείων της υπηρεσίας που περιέχονται στην 

ιδέα της ωφέλειας του καταναλωτή.



Παρά τα αρχικά προβλήματα ταξινόμησης των υπηρεσιών, έχουν γίνει 

πολλές αξιόλογες προσπάθειες από το 1980. Στη βιβλιογραφία απαντώνται 

πέντε κύριες μέθοδοι ταξινόμησης.

❖ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μια διάσταση είναι η χρήση του ανθρώπινου ή του 

μηχανικού παράγοντα. Η σχετική ταξινόμηση κατά τον Kotler είναι αυτή 

κατά την οποία απαντώνται οι υπηρεσίες έντασης ανθρωπίνου παράγοντα 

(people based) και οι υπηρεσίες έντασης εξοπλισμού (equipment-based). 

Οι πρώτες κατηγοριοποιούνται σε ένα ακόμη επίπεδο ανάλογα με το αν 

παρέχονται από εξειδικευμένους , ανειδίκευτους ή επαγγελματίες, ενώ οι 

δεύτερες ποικίλουν ανάλογα με το αν ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο 

χειρισμού εξειδικευμένων ή ανειδίκευτων εργατών (ταξινόμηση Thomas 

1978). Άλλη διάσταση που αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης είναι ο 

χρόνος που απαιτείται σε κάθε συνάντηση πελάτη- παροχέα. Τρίτη 

διάσταση βάσει της οποίας έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις είναι το 

μέγεθος της customization της υπηρεσίας, το κατά πόσο δηλαδή παρέχεται 

κατά παραγγελία των αναγκών του κάθε διαφορετικού πελάτη. Η έμφαση 

σε κάποιο υλικό προϊόν κατά την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. επιδιόρθωση 

αυτοκινήτου) ή σε κάποια διαδικασία ή αφηρημένη ιδέα (π.χ. εκμάθηση 

ξένων γλωσσών) αποτελεί μία ακόμη διάσταση των υπηρεσιών που οδηγεί 

σε ταξινομήσεις. Η έκταση και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που 

παρέχουν την υπηρεσία για ανάληψη πρωτοβουλιών και κρίση σχετικά με 

την αντιμετώπιση των πελατειακών αναγκών είχε ως αποτέλεσμα την 

παρουσίαση αρκετών ταξινομήσεων στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, το αν 

η πηγή της προστιθέμενης αξίας της υπηρεσίας είναι «πρώτης σειράς» 

(front-office) όπως σε ένα κομμωτήριο ή απαιτεί επιπρόσθετες διαδικασίες 

(back office) όπως σε μία τράπεζα υπήρξε διάσταση για ταξινόμηση των 

υπηρεσιών.

❖ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΤΟΤΗΤΑΣ. Ο 

Shostack εισήγαγε μία κλίμακα απτότητας, στην αρχή της οποίας 

βρίσκονται υπηρεσίας παροχής γευμάτων, περιποίησης, ακολουθούν οι 

μεταφορές και οι διαχείριση επενδύσεων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και
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καταλήγει στην εκπαίδευση. Όσο πιο κοντά στη βάση της κλίμακας 

βρίσκεται μια υπηρεσία, τόσο ευκολότερο είναι για τον πελάτη να 

εκτιμήσει την αξία και την ποιότητά της.

❖ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Μια σχετική ταξινόμηση 

πρότεινε ο Bitner μελετώντας τη σπουδαιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος (του λεγάμενου "servicescape") στην παροχή της 

υπηρεσίας. Έτσι χώρισε τις υπηρεσίες σε self-service, όπως για παράδειγμα 

τα ΑΤΜ, τα γήπεδα γκολφ και άλλα, σε διαπροσωπικές που απαιτούν την 

ταυτόχρονη παρουσία πελάτη και υπαλλήλου, όπως το κομμωτήριο, η 

παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης και άλλα και σε υπηρεσίες εξ 

αποστάσεως, όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και άλλα.

❖ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Οι 

Grove και Fisk κάνουν μια παρομοίωση της υπηρεσίας με το θέατρο, 

παρομοιάζοντας τους υπαλλήλους με τους ηθοποιούς, τους πελάτες με το 

κοινό, το χώρο παροχής της υπηρεσίας με τη σκηνή και την υπηρεσία 

καθαυτή με το θεατρικό έργο. Με αυτή τη λογική ταξινομούν τις 

υπηρεσίες με δυο παράγοντες: τη συχνότητα πράξεων επί της σκηνής ή 

παρασκηνιακά και το μέγεθος του κοινού.

❖ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ CUSTOMISATION/EMPOWERMENT. 

Αυτή η διπλή ταξινόμηση παρουσιάζεται σχηματικά με παραδείγματα στον 

παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου.
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ΕΠΙΠΕΔΟ

EMPOWERMENT

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ΕΠΙΠΕΔΟ CUSTOMISATION ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ

ΧΑΜΗΛΟ Υπερμάρκετ

προϊόντων

διατροφής

Retail banking

ΥΨΗΛΟ Κλείσιμο Επενδυτικοί

ασφαλιστικών

συμβολαίων

από

τηλεφώνο

σύμβουλοι

Μελετώντας τη θέση της στην αγορά η κάθε επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών, αλλά και το γενικότερο κλίμα μπορεί να προχωρήσει στο 

positioning (τοποθέτηση- προσδιορισμό) της.

Επιπλέον, έχουν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία κατά καιρούς 

διάφορες προτεινόμενες ταξινομήσεις των υπηρεσιών που δεν εντάσσονται 

στις παραπάνω κατηγορίες. Για παράδειγμα ο Judd το 1964 πρότεινε την 

ταξινόμηση των υπηρεσιών σε ενοικιαζόμενες (δικαίωμα χρήσης ενός αγαθού 

για ορισμένο χρόνο), υπηρεσίες ιδιόκτητων αγαθών (για παράδειγμα 

επισκευές αγαθών κατοχής του πελάτη) και υπηρεσίες που δε συνδέονται 

καθόλου με υλικά αγαθά (π.χ. διδασκαλία).

0 Rathmell το 1974 πρότεινε ταξινόμηση των υπηρεσιών ανάλογα με 

τον τύπο του πωλητή, τον τύπο του αγοραστή, τα κίνητρα αγοράς, την 

πρακτική αγοράς και το βαθμό ελέγχου.

0 Hill το 1977 έθεσε ως κριτήρια ταξινόμησης των υπηρεσιών τα 

παροδικά ή μόνιμα αποτελέσματα της υπηρεσίας, την αναστρεψιμότητα ή όχι 

των παραπάνω αποτελεσμάτων, τα φυσικά ή πνευματικά αποτελέσματα και 

τις ατομικές ή ομαδικές υπηρεσίες.
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Σύμφωνα με την προτεινόμενη ταξινόμηση του Lovelock το 1980 

μπορούμε να απαντήσουμε υπηρεσίες που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ζήτησης, όπως το βαθμό ανισορροπίας της 

προσφοράς-ζήτησης, τις ειδικές ή συνεχείς σχέσεις μεταξύ πελατών και 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και άλλα, ανάλογα με το περιεχόμενο και τις 

ωφέλειες της υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα το βαθμό στον οποίο περιέχει 

η υπηρεσία φυσικό προϊόν, είναι μεμονωμένη υπηρεσία ή δέσμη υπηρεσιών 

και άλλα, ανάλογα με τις διαδικασίες παράδοσης, όπως για παράδειγμα την 

παράδοση από ένα ή πολλά σημεία, την κατανομή της παραγωγικής 

ικανότητας με βάση την εκ των προτέρων συνεννόηση, την ανεξάρτητη ή τη 

μεμονωμένη κατανάλωση και άλλα.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική και η ταξινόμηση των υπηρεσιών; Γιατί 

στη χειρότερη μεν των περιπτώσεων χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς των 

χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων που διακρίνουν μια συγκεκριμένη 

υπηρεσία, στην καλύτερη δε παρέχει μια βάση για τη διαμόρφωση 

στρατηγικών ρόλων στο μάρκετινγκ και τη διοίκηση τους.

Η αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών στην αμερικάνικη οικονομία, 

οδήγησε πολλούς ανθρώπους στο να τη χαρακτηρίσουν ως την πρώτη 

παγκοσμίως «οικονομία υπηρεσιών» (service economy). Σύμφωνα με στοιχεία 

της πενταετίας 1990-1995 οι υπηρεσίες κατείχαν ποσοστό 74% του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και 76% των μη γεωργικών εργασιών. Στην 

ίδια πενταετία, η απασχόληση στις υπηρεσίες αυξήθηκε κατά μέσο όρο 8% 

ετησίως.

Ανάλογη είναι και η εικόνα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με παλαιότερη 

μελέτη της ICAP σε όλη την Ευρώπη για το έτος1994 το 64% του συνόλου 

του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών και 

ειδικότερα για την κάθε χώρα ισχύουν τα ακόλουθα:
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994

ΧΩΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΒΕΛΓΙΟ 3 29 68 100

ΔΑΝΙΑ 5 26 68 100

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3 37 60 100

ΕΛΛΑΔΑ 21 24 56 100

ΙΣΠΑΝΙΑ 10 30 60 100

ΓΑΛΛΙΑ 5 27 68 100

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 13 28 59 100

ΠΑΛΙΑ 8 32 60 100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3 27 70 100

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4 23 71 100

ΑΥΣΤΡΙΑ 7 33 59 100

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 12 32 56 100

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 8 27 65 100

ΣΟΥΗΔΙΑ 4 25 72 100

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2 28 70 100

EUR 15 5 30 64 100

Εξίσου σημαντική είναι και η διάρθρωση του εθνικού προϊόντος και η 

συμμετοχή των υπηρεσιών σ' αυτό και στη χώρα μας. Κατά το έτος 1998 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το 

ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 3,5%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η 

αύξηση της παραγωγής του δευτερογενούς τομέα , αλλά και του τομέα των 

υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας 

αντιστοιχεί μόλις το 8% του ΑΕΠ, ποσοστό που κάθε χρόνο φθίνει. Στον 

δευτερογενή τομέα αναλογεί το 23% του ΑΕΠ, που κάθε χρόνο συνεχίζει την 

ανοδική του πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, κυρίως εξαιτίας της 

εξέλιξης του κλάδου των κατασκευών και του ηλεκτρισμού -φωταερίου- 

ύδρευσης αλλά και της μεταποίησης. Αντίστοιχα στον τομέα των υπηρεσιών



αναλογεί πλέον του 69% του ΑΕΠ για το ίδιο έτος. Αξίζει να αναφερθεί ότι με 

εξαίρεση το έτος 1993, οι υπηρεσίες εμφανίζουν στη χώρα μας κάθε χρόνο 

ανοδική ετήσια μεταβολή που κυμαίνεται από 0,4% έως και 4,7%.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των ετήσιων 

μεταβολών των υπηρεσιών σε σταθερές τιμές από το 1982 μέχρι και το 1999.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ετήσιες μεταβολές σε ποσοστά%,
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σταθερές τιμές)

ΕΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1982 1,8

1983 3,0

1984 2,9

1985 3,6

1986 1,9

1987 0,8

1988 3,8

1989 3,8

1990 1,6

1991 0,4

1992 2,4

1993 -2,7

1994 4,3

1995 3,1

1996 2,8

1997 3,3

1998 3,2

1999 4,7
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Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη διάρθρωση του εθνικού προϊόντος το 1985 και 

το 1998, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟ 1985

Αντίστοιχα τα μεγέθη για τη διάρθρωση του προϊόντος το 1998 είναι 

69% για τις υπηρεσίες, 23% για τη βιομηχανία και 8% για τα δάση και την 

αλιεία.

Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟ 1998

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP για το έτος 1997 από το σύνολο των 

8.859.400 εργαζομένων στη χώρα μας ηλικίας άνω των 14 ετών, οι 2.472.400 

απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Λόγοι που πιθανόν να οδήγησαν στην προαναφερθείσα ραγδαία 

ανάπτυξη των υπηρεσιών είναι η οικονομική ανάπτυξη που έδωσε τα 

οικονομικά περιθώρια στους πολίτες-καταναλωτές να εμφανίσουν αυξημένο



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ενδιαφέρον για διασκέδαση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προσωπική 

φροντίδα και άλλα. Επιπλέον, αλλαγές τρόπου ζωής, μεγέθους και μοντέλου 

οικογένειας, ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας είναι μερικοί ακόμη από τους παράγοντες που οδήγησαν στην 

κατακόρυφη ανάπτυξη των υπηρεσιών.

3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες έχουν έξι βασικά χαρακτηριστικά:

□ Μη απτότητα (intangibility)

□ Μη δυνατότητα διαχωρισμού παραγωγής από κατανάλωση (inseparability 

of production and consumption)

□ Φθαρτότητα (perishability)

□ Ετερογένεια (eterogeneity)

□ Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες (client- based 

relationships) και

□ Βαθμός επαφής με τον πελάτη (customer contact).

Παρακάτω αναλύονται τα προαναφερθέντα βασικά χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών και αναφέρονται και κάποια από τα προβλήματα που αυτά 

γεννούν.

□ ΜΗ ΑΠΤΟΤΗΤΑ/ΑΥΛΟΤΗΤΑ

Το μείζον στοιχείο που διαφοροποιεί τις υπηρεσίες από τα προϊόντα είναι η 

μη απτότητά τους, το ότι δηλαδή δε γίνονται αντιληπτές με τις αισθήσεις αλλά 

είναι άυλα αγαθά. Επιπλέον, οι υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν, 

με τη φυσική διάσταση του όρου, όπως συμβαίνει με τα προϊόντα.

Αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί προβλήματα που σχετίζονται με το 

γεγονός ότι οι πελάτες δύσκολα μπορούν να εκτιμήσουν την ποιότητα μίας 

υπηρεσίας πριν ουσιαστικά να την αγοράσουν. Για το λόγο αυτό απαιτείται 

ένας βαθμός εμπιστοσύνης του πελάτη προς αυτόν που παρέχει την 

υπηρεσία. Για αυτό άλλωστε οι Eiglier και Langeard υποστηρίζουν ότι η 

αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών υπηρεσιών επηρεάζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από την επικοινωνία (word of mouth) και από του
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καθοδηγητές γνώμης (opinion leaders). Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι 

και η τιμολόγηση μιας υπηρεσίας και συχνά μάλιστα η τιμή της υπηρεσίας δεν 

είναι γνωστή πριν από την ολοκλήρωσή της (για παράδειγμα στην παροχή 

ιατρικής περίθαλψης). Επιπλέον, παρουσιάζεται μια δυσκολία μέτρησης της 

παραγωγικότητας. Τέλος, εξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται κι η καθιέρωση και 

προστασία της πατέντας.

α ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στο ότι κάθε δεδομένη υπηρεσία 

παράγεται και καταναλώνεται ταυτόχρονα. Επίσης αναφέρεται στο ότι και ο 

ίδιος ο πελάτης συμμετέχει και πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση της 

τελικής παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει είναι η αυξημένη και κριτικής 

σημασίας -για τον παροχέα- σπουδαιότητα της διαδικασίας παροχής της 

υπηρεσίας (delivery process). Βασικό επίσης πρόβλημα που γεννάται είναι και 

η σημαντικότητα του βαθμού συμμετοχής του ίδιου του πελάτη, υπό την 

έννοια ότι κάποιοι πελάτες μπορεί να επηρεάσουν την τελική υπηρεσία και 

ικανοποίηση άλλων πελατών. Για παράδειγμα, πελάτης εστιατορίου που 

καπνίζει σε περιοχή μη καπνιστών αναμφίβολα δυσαρεστεί τους μη καπνιστές. 

Τέλος, ιδιαίτερης μνείας πρέπει να τυγχάνει και η εκπαίδευση του προσωπικού 

που παρέχει την υπηρεσία, καθώς αυτό είναι για τον πελάτη η αντανάκλαση 

της ίδιας της υπηρεσίας.

□ ΦΘΑΡΤΟΤΗΤΑ

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι στην ουσία η αδυναμία αποθήκευσης και 

διατήρησης αποθεμάτων για μελλοντική χρήση.

Κάτι τέτοιο, όχι μόνο απαιτεί λεπτομερή σχεδίασμά προσφοράς- 

ζήτησης υπηρεσιών, αλλά επιβάλλει υψηλή προσαρμοστικότητα και 

ετοιμότητα σε περιόδους κορύφωσης και κάμψης της ζήτησης (peak & off- 

peak demand). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπηρεσιών 

καταδεικνύει για μία ακόμη φορά την αυξημένη ευαισθησία που υπάρχει
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απέναντι στην έννοια και τον παράγοντα του χρόνου. Για παράδειγμα μια 

υπηρεσία που δε θα ζητηθεί, όπως μια θέση σε μια αεροπορική πτήση, θα 

χαθεί για πάντα, οδηγώντας σε μειωμένο εισόδημα και κατ' επέκταση 

μικρότερο κέρδος.

□ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ A

Οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε ανθρώπους υπόκεινται σε ετερογένεια 

ή ποικιλία ως προς την ποιότητα. Εξαιτίας της φύσης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρέχονται οι υπηρεσίες πάντα με 

απόλυτη συνέπεια ως προς τη μορφή και την ποιότητά τους. Αυτή η ποικιλία 

ως προς την ποιότητα μπορεί να παρουσιαστεί με τέσσερις τουλάχιστον 

διαφορετικούς τρόπους: 1)διαφορά από οργανισμό/επιχείρηση σε

οργανισμό/επιχείρηση 2)διαφορές από μια υπηρεσία/τμήμα σε άλλο μέσα 

στον ίδιο οργανισμό 3)διαφορές από ένα υποκατάστημα σε άλλο της ίδιας 

επιχείρησης και τέλος 4)διαφορές από τον ένα πελάτη στον άλλο που 

εξυπηρετούνται από τον ίδιο υπάλληλο.

Σύμφωνα με τους Eiglier και Langeard ο πωλητής υπηρεσιών βασανίζεται 

μεταξύ των απαιτήσεων του οργανισμού και του πελάτη. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους είναι δυσκολότερο στις υπηρεσίες από ό,τι στα προϊόντα να 

επιτευχθεί τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας. Φυσικά κάτι τέτοιο έχει και τα 

πλεονεκτήματά του, αφού μπορούν υπηρεσίες με την έντονη 

προσαρμοστικότητά τους να ταιριάξουν ακριβώς στις ανάγκες των πελατών.

□ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η επιτυχία πολλών υπηρεσιών βασίζεται στην δημιουργία και διατήρηση 

επαναλαμβανόμενων σχέσεων εξυπηρέτησης, ικανοποίησης και τελικά 

εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Η διαδικασία αυτή απόκτησης και διατήρησης 

σχέσεων με τους πελάτες (client-based relationships) ονομάζεται relationship 

marketing και αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πελάτη σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

να θεωρείται απίθανη η στροφή και η ζήτηση παροχής υπηρεσιών από 

κάποιον ανταγωνιστή.



Αυτή η άμεση σχέση παραγωγού και καταναλωτή δημιουργεί εκ φύσεως 

μια πολυπλοκότητα, καθώς επίσης και την ανάγκη για έλεγχο του 

περιβάλλοντος και των δικτύων διανομής.

α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

0 βαθμός επαφής με τον πελάτη είναι η ένταση και το είδος της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του πελάτη και του ατόμου που παρέχει την 

υπηρεσία, έως ότου η τελευταία ολοκληρωθεί.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν υψηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (high 

contact services) έχουν υψηλότερο κόστος, καθώς απαιτούν συνεχή 

εκπαίδευση του προσωπικού. Για το λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις τείνουν να 

υποκαθιστούν την ανθρώπινη επαφή με τη χρήση μηχανημάτων για την 

παροχή της ίδιας υπηρεσίας. Καθημερινό παράδειγμα για κάτι τέτοιο απαιτεί η 

εγκατάσταση μηχανημάτων ΑΤΜ και η εγκαινίαση παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.
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Όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λοιπόν των υπηρεσιών, έχουν δύο 

πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα κανάλια των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους 

Donald J. Bowerosx και Μ. Bixby Cooper [32] . Καταρχήν, εξαιτιάς της άμεσης 

και ταυτόχρονης παραγωγής και κατανάλωσης δε δημιουργήθηκε μέχρι 

σήμερα ανάγκη για ανάπτυξη λειτουργιών logistics για πολλές υπηρεσίες. 

Αγνοήθηκαν λοιπόν στον κλάδο των υπηρεσιών η αποθήκευση, τα 

αποθέματα, η μεταφορά, αγνοήθηκε δηλαδή ο σχεδιασμός των καναλιών των 

υπηρεσιών. Αυτή η έλλειψη προσοχής στα logistics ενδεχομένως να οδηγήσει 

σε έλλειψη δημιουργικότητας στα κανάλια των υπηρεσιών. Η δεύτερη 

σημαντική επίπτωση, θετική αυτή τη φορά, είναι η έλλειψη ενδιάμεσων στα 

κανάλια ροής των υπηρεσιών. Στο βαθμό που υπάρχουν οι ενδιάμεσοι, είναι 

ουσιαστικά μόνο εμπορικοί αντιπρόσωποι ή ασφαλιστικοί πράκτορες. Έτσι τα 

κανάλια διανομής των υπηρεσιών είναι απλούστερα από τα αντίστοιχα των 

προϊόντων και δυσκολίες και πολυπλοκότητες αποφεύγονται.
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Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι για τη μερική θεραπεία των 

προβλημάτων που πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 

Καταρχήν, για τα προβλήματα που δημιουργεί η αϋλότητα έχει προταθεί η 

προβολή υλικών στοιχείων που συνοδεύουν την κατανάλωση, η 

χρησιμοποίηση περισσότερο προσωπικών πηγών επικοινωνίας αντί 

απρόσωπων, η δημιουργία ισχυρής εταιρικής εικόνας (organizational image), η 

χρήση τεχνικών κοστολόγησης γα την τιμολογιακή πολιτική κι η διατήρηση 

της επαφής με τον πελάτη και μετά την αγορά της υπηρεσίας (after sales 

service).

Για τα συνακόλουθα προβλήματα του χαρακτηριστικού της μη 

δυνατότητας διαχωρισμού παραγωγής από κατανάλωση έχει τονιστεί η 

σημασία της επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού επαφής, η ενημέρωση 

των καταναλωτών και η χρήση περισσοτέρων του ενός σημείων διανομής.

Για τα προβλήματα που προέρχονται από την ετερογένεια και την έλλειψη 

τυποποίησης ο Levitt έχει προτείνει την «εκβιομηχάνιση» της υπηρεσίας 

(industrialize service) και άλλοι την προσαρμογή της παρεχόμενης υπηρεσίας 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του καταναλωτή (customize service). Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειωθεί ότι με τον όρο «εκβιομηχάνιση των υπηρεσιών» ο 

ερευνητής εννοεί τη μερική ή ολική υποκατάσταση του ανθρώπινου 

παράγοντα με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος, για τα προβλήματα που δημιουργεί η φθαρτότητα, έχει προταθεί η 

χρησιμοποίηση διαφόρων τεχνικών για την αντιμετώπιση της κυμαινόμενης 

ζήτησης και για το συγχρονισμό προσφοράς με ζήτηση.

Σύμφωνα με τους DJ.Bowerox και M.B.Cooper [32] η προσεκτική 

παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών μπορεί να 

αποκαλύψει ευκαιρίες για καινοτόμες προσεγγίσεις στη στρατηγική διοίκηση 

των καναλιών ροής και της εφοδιαστικής αλυσίδας των υπηρεσιών. 

Προτείνονται μάλιστα και τρεις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

δημιουργική στρατηγική ανάπτυξη τέτοιων καναλιών: η ανίχνευση φυσικής 

εκδήλωσης των υπηρεσιών, η ανάπτυξη εναλλακτικών contact μεθόδων και η
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ανάπτυξη καναλιών και διαδικασιών logistics εκεί που προηγούμενα δεν

υπήρχαν. Αναλυτικότερα για το καθένα από τα παραπάνω αναφέρουν:

□ Φυσική εκδήλωση (manifestation^ των υπηρεσιών. Αν και οι υπηρεσίες 

είναι άυλες, πολλές από αυτές συνδέονται με φυσικά και απτά αντικείμενα 

ή ενδεχόμενα μετατρέπονται σε φυσικά αντικείμενα. Οι επιπτώσεις για τη 

διαμόρφωση στρατηγικής του καναλιού είναι τεράστιες. Για παράδειγμα αν 

λάβουμε υπόψη τις αεροπορικές μεταφορές, διαπιστώνουμε ότι ως 

υπηρεσία είναι άυλες, όμως απαιτούν την ανάμειξη φυσικών αντικειμένων, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν. Το φυσικό αντικείμενο είναι το εισιτήριο, 

το οποίο δεν απαιτεί προσωπική επαφή μεταξύ του παροχέα και του 

χρήστη της υπηρεσίας. Τα εισιτήρια λοιπόν μπορούν να διατίθενται 

παντού, μέσω ενός συγκεκριμένου αριθμού δικτύου διανομέων, όπως για 

παράδειγμα από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο ή 

στην πόλη τους , τηλεφωνικώς ή μέσω διαδικτύου, μέσω ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, και άλλων. Τα δίκτυα διανομών των αεροπορικών γραμμών 

μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκα, περιλαμβάνοντας πολλά επίπεδα 

ενδιάμεσων. Η φυσική εκδήλωση των υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε 

ακόμη περισσότερο καινοτόμα κανάλια, όταν ολόκληρη η υπηρεσία μπορεί 

να μετατραπεί σε φυσικό προϊόν. Ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η 

εκπαίδευση. Ενώ κάποτε ήταν απαραίτητη η παρουσία του μαθητή στην 

αίθουσα διδασκαλίας, τώρα η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται μέσω 

βιντεοκασετών, τηλεόρασης ή διαδικτύου, φυσικών δηλαδή αντικειμένων 

που παράγονται μαζικά, μεταφέρονται αποθηκεύονται και διανέμονται 

μέσω ποικίλων καναλιών διανομής.

□ ΑνάπτυΕπ εναλλακτικών υεθόδων επαωήε. Ενώ λίγες υπηρεσίες απαιτούν 

μία μόνο μέθοδο επαφής, η έκταση στην οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι 

περιορισμένη. Στην ουσία δηλαδή πολλοί παροχείς υπηρεσιών αγνοούν την 

ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων επαφής και παράδοσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η βιβλιοθήκη. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 

μπορούν να παρασχεθούν με διάφορους τρόπους και μέσω διαφορετικών 

καναλιών. Από τον δανεισμό βιβλίου που απαιτεί την παρουσία του 

δανειζόμενου στη βιβλιοθήκη, προχωρήσαμε στις ηλεκτρονικές
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βιβλιοθήκες που αποστέλλουν αντίγραφα μονογραφιών και άρθρων σε 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και πιθανόν να προχωρήσουμε και σε δανεισμό 

βιβλίων από το τηλέφωνο και αποστολή τους από το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης στη φυσική διεύθυνση του δανειζόμενου. Πολλές εταιρίες 

έχουν υιοθετήσει πρωτότυπες πρακτικές συναλλαγής με τους πελάτες 

τους, όπως η USAA, μια σημαντική αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρία που 

συναλλάσσεται με τους πελάτες της μόνο μέσω τηλεφώνου και 

ταχυδρομείου.

□ Ανάπτυξη καναλιών logistics εκεί όπου δεν υπάργουν άλλα. Από όσα 

ειπώθηκαν στα δύο προηγούμενα βήματα (ραίνεται ότι υπάρχουν κανάλια 

και διαδικασίες logistics στον τομέα των υπηρεσιών. Με την ύπαρξη της 

φυσικής εκδήλωσης των υπηρεσιών και κρατώντας πάντα στο μυαλό μας 

ότι η κυριότητα των αντικειμένων που απαιτούν διαδικασίες υπηρεσιών 

Logistics ανήκει στον πελάτη και όχι στον παροχέα της υπηρεσίας (π.χ. 

στεγνό καθάρισμα ρούχων, επιδιόρθωση μηχανημάτων κ.α.), 

τεκμηριώνεται η ανάγκη για ανάπτυξη μιας μορφής διαδικασιών logistics 

στον τομέα των υπηρεσιών. Για το παράδειγμα των στεγνοκαθαριστηρίων, 

μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλα κανάλια διανομής, όπως ο υπεύθυνος 

για το στεγνό καθάρισμα να συλλέγει τα ρούχα με δικό του μέσο από 

σπίτια και γραφεία, να συνεργάζεται με super markets αναλαμβάνοντας το 

καθάρισμα των ρούχων των πελατών τους και να τα επιστρέφει εκεί, χωρίς 

να έρχεται στην ουσία σε επαφή με τους πραγματικούς πελάτες και άλλα. 

Πολλές δημιουργικές στρατηγικές μπορούν να αναπτυχθούν για τα κανάλια 

διανομής των υπηρεσιών, ωστόσο η έλλειψη πρωτοτυπίας και 

δημιουργικότητας ίσως οφείλεται στην υπερβολική έμφαση που έχει δοθεί 

στο διαχωρισμό μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. Όσο όμως θα 

διογκώνεται ο τομέας των υπηρεσιών και θα εντείνεται ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων, τόσο θα γίνεται περισσότερο επιτακτική η 

ανάγκη για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε θέματα Logistics των 

υπηρεσιών.
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Σύμφωνα με τους Benjamin Scheider και David Bowen [41] το συγκριτικό 

πλεονέκτημα και η ειδοποιός διαφορά στις υπηρεσίες πηγάζει από μοναδικούς 

τρόπους διαχείρισης των λειτουργιών των υπηρεσιών. Στο βιβλίο τους 

παρουσιάζουν την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ως ένα σύνολο τριών 

βαθμίδων:της βαθμίδας του πελάτη, της συνοριακής βαθμίδας και της 

βαθμίδας συντονισμού. Αυτό το μοντέλο που παρουσιάζουν διαφέρει από τα 

κατεξοχήν μοντέλα παρουσίασης των επιχειρήσεων με μορφή και διάταξη 

βάσει λειτουργικών τμημάτων. Τέλος, εναποθέτουν την επιτυχία της 

επιχείρησης στην αρμονική και πετυχημένη διαχείριση και ενοποίηση των 

τριών αυτών βαθμιδών.

Η βαθμίδα του πελάτη (the customer tier) είναι η βάση της κάθε 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, και η τελεσφόρα διαχείριση θα πρέπει να 

γνωρίζει σε βάθος και να λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες, τις ανάγκες και 

τις ικανότητες των πελατών. Η γνώμη των συγγραφέων είναι ότι δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις προσδοκίες σε βάρος των αναγκών και των 

ικανοτήτων. Θεωρούν καθοριστικής σημασίας το διαχωρισμό μεταξύ 

προσδοκιών και αναγκών, γιατί κρίνουν ότι οι πελάτες εύκολα γνωρίζουν το τι 

περιμένουν και προσδοκούν, αλλά γενικά δεν είναι σε θέση να δηλώσουν και 

να προσδιορίσουν αυτό από το οποίο έχουν ανάγκη. Εφόσον ικανοποιηθούν οι 

προσδοκίες των πελατών, πρέπει η επιχείρηση να σέβεται πάντα τις ανάγκες 

του πελάτη προκειμένου να διαφοροποιείται στο χώρο των υπηρεσιών. 

Αποδέχονται όλες τις κατηγοριοποιήσεις αναγκών που έχουν γίνει κατά 

καιρούς από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Maslow και ακόμη νεότερους 

συγγραφείς και καταλήγουν εν τέλει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις βασικές 

ανάγκες των πελατών που θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη, 

προκειμένου να αποφέρουν τελειότητα στην παροχή υπηρεσιών, είναι η 

ασφάλεια από ψυχολογικούς, φυσικούς ή οικονομικούς κινδύνους, η αίσθηση 

αυτοεκτίμησης και υπόληψης και η ανάγκη για ίση και δίκαιη μεταχείριση 

όλων των πελατών ανεξαιρέτως. Τέλος, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις 

ικανότητες των πελατών, θεωρώντας μάλιστα τις ικανότητες των πελατών 

εξίσου σημαντικές με τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

επιχείρησης, αφού με τα παράπονα και τις προτάσεις τους μπορούν να 

σχεδιάσουν μαζί με την επιχείρηση λειτουργίες και στρατηγικούς στόχους.

Η συνοριακή βαθμίδα (the boundary tier) είναι το σημείο επαφής των 

πελατών με την επιχείρηση, και όσοι εργαζόμενοι το απαρτίζουν επιτελούν 

δύο βασικούς ρόλους: αφενός μεν αποτελούν την εικόνα της ίδιας της 

επιχείρησης στα μάτια του πελάτη, αφετέρου δε εξαιτίας της συνεχούς 

επαφής τους με τους πελάτες αποτελούν εξαίρετη πηγή πληροφοριών για 

συνεχή βελτίωση και προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών. Εξαιτίας του 

σπουδαίου αυτού διττού τους ρόλου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη 

στελέχωση, την εκπαίδευση, τα συστήματα αποζημίωσης και προαγωγών των 

υπαλλήλων πρώτης γραμμής, την ανάπτυξη κινήτρων και άλλα θέματα 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Η βαθμίδα συντονισμού (the coordination tier) περικλείει το συντονισμό 

όλων των δραστηριοτήτων και την ενοποίηση των δύο προηγούμενων 

βαθμιδών. Αναφέρεται επίσης και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά 

με το τμήμα της αγοράς-στόχου (target market) στην οποία θα απευθυνθεί η 

επιχείρηση, την ικανοποίηση προσδοκιών και αναγκών πελατών και 

εργαζομένων, την καλλιέργεια της κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας και 

πρόσφορου κλίματος και άλλα.

Το μοντέλο των συγγραφέων με τις τρεις βαθμίδες και οι μεταξύ τους 

συσχετίσεις απεικονίζονται σχηματικά αμέσως μετά:
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COORDINATION TIER
1. Cross-functional service logic
2. Management espouses service values
3. Service focused routines and behaviours
4. Service coordination team
5. Employee involvement

SERVICE QUALITY 

CULTURE

iA nassinn for sprvir.pi

BOUNDARY TIER
1. recruitment/selection

2. training socialization

3. reward systems

4. service escapes

5. operations management

6. marketing

7. human resources 

management

CUSTOMER TIER
1. customer expectations

2. customer needs

3. customer talents
4. market segment focus

5. measurement systems with 

feedback

Σχήμα. The seamless service system

Πηγή: "Winning the service game", Benjamin Schneider & David E. Bowen,

σελ.244
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Η δύναμη της ποιότητας των υπηρεσιών κατά τους παραπάνω συγγραφείς 

[41] ορίζεται από δέκα συνισταμένες. Την αξιοπιστία (reliability), την 

ανταπόκριση (responsiveness), τις ικανότητες (competences), εγγύτητα 

(access and ease of contact), την ευγένεια (courtesy), την ύπαρξη 

αμφίδρομων διαύλων επικοινωνίας (communication), την ύπαρξη 

εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών και επιχείρησης (trustworthiness), την 

ασφάλεια (security), την κατανόηση των αναγκών του πελάτη (understanding 

customer's needs) και τα απτά στοιχεία της εργασίας, δηλαδή τα μέσα και το 

προσωπικό που παρέχει την εργασία (tangibles). Επιπλέον, ο τύπος για την 

αξία που έχει μια υπηρεσία για κάθε πελάτη ορίζεται από την εξίσωση

, met expectations
value =-----------------------

price

Δηλαδή ο αριθμητής αναφέρεται στην εκπλήρωση των προσδοκιών και ο 

παρονομαστής στο τίμημα της εκπλήρωσης αυτής. Επιχειρήσεις που επιλέγουν 

τη διαφοροποίηση (differentiation) επιδιώκουν να αυξήσουν το μέγεθος της 

αξίας της υπηρεσίας αυξάνοντας τον αριθμητή, ενώ επιχειρήσεις που έχουν 

επιλέξει στρατηγικές ηγεσίας κόστους (cost leadership) προσπαθούν να 

αυξήσουν την αξία μειώνοντας τον παρονομαστή, αν και οι τάσεις του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού στις μέρες μας επιβάλλει τη μεγιστοποίηση της 

αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της ρύθμισης τόσο του αριθμητή όσο 

και του παρονομαστή.

Όλοι όμως οι συγγραφείς συμφωνούν ότι αν η επιχείρηση δε διαθέτει 

κάποιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, το οποίο δεν αντιγράφεται 

ούτε αντικρούεται, η μακροπρόθεσμη επιτυχία της είναι απατηλή. Η 

στρατηγική της επιχείρησης περιλαμβάνει μια ποικιλία στρατηγικών των 

λειτουργικών της περιοχών και απαντήσεις σε ερωτήματα όπως σε ποια βάση,
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που και εναντίον ποιών ανταγωνίζεται. Ειδικότερα, οι απαιτούμενοι 

παράγοντες για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ο 

τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση ανταγωνίζεται ( way of competing), το 

σύνολο δηλαδή των διαφόρων στρατηγικών, η βάση του ανταγωνισμού (basis 

of competition) που αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία και στις ικανότητες 

της επιχείρησης, το που ανταγωνιζόμαστε που καλύπτει την επιλογή 

προϊόντων και αγορών και τέλος η επιλογή των ανταγωνιστών της 

επιχείρησης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας 

και δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος, που θα πρέπει να είναι 

σημαντικό, να κάνει δηλαδή κάποια διαφορά, διατηρήσιμο και να 

μετατρέπεται σε ορατά από τους πελάτες επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη διανομή των υπηρεσιών, οι σπουδαιότερες εναλλακτικές 

μέθοδοι διάθεσης των υπηρεσιών είναι η απευθείας πώληση (direct sale), η 

πώληση μέσω τρίτων (sale via intermediaries) και η πώληση μέσω 

ηλεκτρονικών καναλιών (sale via electronic channels).

Στο τρίτο συνέδριο του Μάνατζμεντ των Υπηρεσιών το 1994, οι καθηγητές 

J.P.Flippo και J.Mattsson παρουσίασαν τα πρώτα βήματα μιας εργασίας τους 

που είχε ως στόχο την επισήμανση των επιδράσεων των νέων τεχνολογιών 

στη συμπεριφορά των καταναλωτών υπηρεσιών σε διάφορες χώρες και να 

εξηγήσουν τις διαφορές αυτές χρησιμοποιώντας το πολιτιστικό περιβάλλον ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Ωστόσο, καθώς η μέτρηση των πολιτιστικών 

παραγόντων απεδείχθη ιδιαίτερα δύσκολη, η έρευνα αυτή δεν ολοκληρώθηκε 

ποτέ.

Ο καθηγητής Flippo όμως, παρουσίασε στο 1° Γαλλο-Γερμανικό Συμπόσιο 

Έρευνας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (28/2-1/3/1996) στο Ίνσμπουργκ 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα μίας άλλης έρευνας. Σύμφωνα με αυτά τα 

αποτελέσματα οι καταναλωτές τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

σιδηροδρόμου πιστεύουν ότι η αυτοματοποίηση των υπηρεσιών τις κάνει πιο 

προσιτές και τους παρέχει τη δυνατότητα για επιλογή απεριορίστου αριθμού 

υπηρεσιών (TELEMATICS). Εντούτοις, το ποσοστό των καταναλωτών που
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προτιμούν την ανθρώπινη σχέση από την ηλεκτρονική είναι αρκετά υψηλό, 

αφού τα 2/3 των ερωτηθέντων έδειξαν την προτίμησή τους για την πρώτη. 

Επίσης, αρκετά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη ότι 

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσπαθούν να τους πείσουν απότομα για 

τη χρήση από αυτούς των αυτόματων μηχανών, ενώ απεδείχθη η ύπαρξη 

ενός τείχους πολυπλοκότητας (wall of complexity σύμφωνα με τον Schwach 

το 1990), δηλαδή απροθυμίας ακόμη και μεταξύ των μορφωμένων ατόμων για 

να επενδύσουν χρόνο ή άλλους πόρους στη χρήση αυτόματων μηχανών. 

Αυτά τα αποτελέσματα των μελετών, ακόμη και αν έχουν περάσει έξι χρόνια 

από την έρευνα που τα εξήγαγε, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από 

όλους όσους ασχολούνται με τις υπηρεσίες και τις νέες τεχνολογίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μια αλλαγή που λαμβάνει χώρα στην παγκόσμια οικονομία και που 

κατά πάσα πιθανότητα θα εξακολουθήσει να διατηρείται είναι η τάση προς 

την ανάπτυξη των οικονομιών υπηρεσιών με πρώτη την οικονομία των Η.Π.Α. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας 

ενός κράτους θα αφιερώνεται στην παροχή υπηρεσιών, παρά στην παραγωγή 

αγαθών. Οι επιπτώσεις αυτών των τάσεων στον τομέα των logistics σύμφωνα 

με τους συγγραφείς James C. Johnson, Donald F. Wood, Daniel L. Wardlow 

και Paul R. Murphy Jr [26] είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ο κατεξοχήν κορμός 

των logistics έχει αναπτυχθεί γύρω από την ανάγκη της αποτελεσματικής 

οργάνωσης και διαχείρισης της ροής των προϊόντων. Η σχετική μείωση στην 

σπουδαιότητα της βαριάς βιομηχανίας, στη βιομηχανική περιοχή Great Lakes 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για παράδειγμα, είναι ενδεικτική της 

γενικότερης στροφής προς την παροχή υπηρεσιών. Προς τη διόγκωση των 

υπηρεσιών οδηγεί και η εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη των εταιριών που 

συνδυάζουν παραγωγή υψηλής τεχνολογίας -με εξίσου υψηλά περιθώρια 

κέρδους- και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που εξειδικεύονται σε 

θέματα πληροφορικής, συστημάτων και λογισμικού. Γενικότερα, οι 

αναπτυγμένες χώρες έχουν αφιερώσει ένα μεγαλύτερο μέρος του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τους (GNP) στις υπηρεσίες και οι 

αναπτυσσόμενες αυξάνουν συνεχώς τα αντίστοιχα ποσοστά τους. Συνεπώς, 

τεκμηριώνεται και με την παρατήρηση αυτών των μεγεθών η άποψη ότι 

αναπτυγμένες οικονομίες είναι οικονομίες υπηρεσιών.
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Εξαιτίας βέβαια του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των logistics 

ασχολείται με τα αποθέματα, είναι αναγκαίο να κρατάμε πάντα υπόψη ότι οι 

υπηρεσίες δεν αποθηκεύονται. Σε πολλές άλλωστε υπηρεσίες η μονάδα 

ζήτησης είναι ο πελάτης, και οι πελάτες δεν δύνανται να αποθηκευτούν, παρά 

μόνο αν οι ίδιοι το θελήσουν. Παράδειγμα αποτελεί ένα εστιατόριο, όπου 

μονάδα ζήτησης είναι ο πελάτης, ο οποίος μπορεί αν θέλει να «αποθηκευτεί» 

προσωρινά στο μπαρ που αποτελεί έναν συνήθη χώρο αναμονής.

Μεγάλο μέρος εξάλλου των logistics ασχολείται με τη μεταφορά, οπότε 

μπορούμε να μελετήσουμε τις υπηρεσίες υπό το πρίσμα του ποιος πελάτης θα 

χρειαστεί να ταξιδέψει. Σε πολλές περιπτώσεις αυτός που παρέχει την 

υπηρεσία θα πρέπει να μετακινηθεί, για παράδειγμα ο υδραυλικός και άλλοι, 

ενώ σε άλλες αυτός που θα κάνει χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να 

μετακινηθεί, όπως για παράδειγμα ο ασθενής που θα νοσηλευτεί σε κλινική, ο 

φοιτητής προς τις αίθουσες διδασκαλίας του πανεπιστημίου και άλλα. Υπάρχει 

επίσης και το ενδεχόμενο να μεταφερθούν και οι δύο, όπως στην περίπτωση 

που ο θεατής μετακινείται για να φτάσει στο θέατρο, προκειμένου να 

παρακολουθήσει μια παράσταση στην οποία παίζουν ηθοποιοί που έχουν 

μετακινηθεί κι αυτοί με τη σειρά τους προς το θέατρο. Τέλος, υπάρχει και το 

ενδεχόμενο να μπορούν να μετακινηθούν και οι δύο, αλλά αυτός που κάνει 

χρήση της υπηρεσίας προτιμά να μη μετακινηθεί πληρώνοντας κάποιο 

επιπλέον ποσό ως τίμημα, όπως για παράδειγμα ο γιατρός που κάνει 

επισκέψεις κατ' οίκον και όχι στο ιατρείο του, αν του ζητηθεί.

Οι James Robeson, William Copacino και Edwin Howe στο βιβλίο τους 

[37] επιχειρούν μια προσέγγιση των logistics στον τομέα των υπηρεσιών. 

Τονίζουν λοιπόν ότι οι άνθρωποι συνήθως συνδέουν τα logistics με την 

παραδοσιακή διαδικασία της απόκτησης και διανομής αγαθών. Ωστόσο, 

τονίζουν ότι το νόημα των logistics θα πρέπει να διευρυνθεί, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να περιλαμβάνει και τα service response logistics, τη διαδικασία δηλαδή 

του συγχρονισμού μη υλικών δραστηριοτήτων αναγκαίων για την 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό για το κόστος και την
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ικανοποίηση του πελάτη. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η δημιουργία δικτύων 

που θα εξασφαλίζουν την ικανοποίηση του πελάτη.

Κάθε συζήτηση και απόπειρα εφαρμογής των logistics στις υπηρεσίες 

εμπεριέχει ιδιαίτερες προκλήσεις, πρωταρχικά επειδή οι διαδικασίες logistics 

υπηρεσιών είναι πολύ λιγότερο ομογενοποιημένες από τη φύση τους από τις 

διαδικασίες logistics προϊόντων. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τις βασικές 

διαφορές μεταξύ των logistics μιας υπηρεσίας παροχής πληροφοριών μέσω 

υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά κανάλια και μιας 

υπηρεσίας καθαρισμού γραφείων και σπιτιών με υψηλό βαθμό εμπλοκής του 

ανθρώπινου παράγοντα που πραγματοποιείται συνήθως με την παρουσία του 

πελάτη. Ή ακόμη καλύτερα, ας σκεφτούμε τις διαφορές μεταξύ των 

υπηρεσιών που παραδίδονται στον πελάτη και των υπηρεσιών self-service ή 

self-delivery στις οποίες ο πελάτης συμμετέχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. 

Αλλά ακόμη και σε υπηρεσίες που εκ πρώτης όψεως φαίνονται να έχουν 

πολλά κοινά, υπάρχουν διαφορές και συχνά διαμετρικά αντίθετες ανάγκες και 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το retail banking, που απαιτεί να δοθεί έμφαση στην τοποθεσία και 

στη διεκπεραίωση των συναλλαγών, και το investment banking, που απαιτεί 

έμφαση στο δίκτυο των δημοσίων σχέσεων και των τόσο απαραίτητων για 

την επίτευξη συμφωνιών προσωπικών γνωριμιών .

Για τους παραπάνω λόγους, καθώς επίσης και εξαιτίας των 

προβλημάτων που έχουν ήδη παρουσιαστεί είναι ανώφελο να γίνουν 

οποιεσδήποτε γενικεύσεις και ταξινομήσεις, εκτός από την ακόλουθη:

Η έννοια των logistics υπηρεσιών είναι δύσκολο να συλληφθεί, γιατί οι 

υπηρεσίες εστιάζουν στην προμήθεια αγαθών που δεν υπάρχουν με τη 

φυσική διάσταση του όρου. Συνεπακόλουθα, ο ευκολότερος τρόπος για να 

κατανοηθούν τα logistics του κλάδου των υπηρεσιών είναι η εξέταση των 

διαφορών τους από τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 

παραγωγή. Οι εμφανέστερες διαφορές είναι οι ακόλουθες: 

α Έμφαση στους ανθρώπους. Τα logistics των υπηρεσιών δίνουν έμφαση 

στον άνθρωπο, όχι στο προϊόν. Ειδικότερα, σε διάφορες στιγμές οι
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πελάτες θεωρούνται όχι μόνο πελάτες, αλλά και παροχείς υπηρεσιών, 

ακόμη και αποθέματα. Συχνά μάλιστα θεωρούνται όλα τα παραπάνω 

ταυτόχρονα.

α Σπουδαιότητα επιλογής της τοποθεσίας. Η επιλογή της σωστής 

τοποθεσίας είναι για τις υπηρεσίες θέμα πολύ σημαντικότερο από ότι για 

τις παραγωγικές μονάδες, ιδίως όταν οι υπηρεσίες παράγονται και 

πωλούνται στον ίδιο χώρο. Χαρακτηριστικά μάλιστα κάποιοι αναφέρουν ότι 

τα τρία σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία των εταιριών παροχής 

υπηρεσιών είναι η τοποθεσία, η τοποθεσία και η τοποθεσία. Υπονοούν με 

αυτό τον τρόπο ότι το αντίκτυπο της τοποθεσίας σε πολλές υπηρεσίες 

είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στα logistics των περισσότερων 

παραγωγικών μονάδων.

□ Η πρόκληση των αστικών περιοχών. Οι αστικές περιοχές προτιμώνται 

κατά πολύ, ιδιαίτερα από τις υπηρεσίες που παράγονται και πωλούνται 

στον ίδιο χώρο. Ωστόσο, αν και είναι σαφώς ευκολότερο στις αστικές 

περιοχές να εφαρμοστούν τεχνικές J1T και διάφορες στρατηγικές των 

logistics, δημιουργούνται και σοβαρό κυκλοφοριακά προβλήματα και 

επιδεινώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση.

□ Διαχείριση της ζήτησης. Για πολλές υπηρεσίες το πρόβλημα της 

διαχείρισης του αποθέματος λαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις και 

χαρακτήρα από αυτόν που έχει στις παραγωγικές μονάδες. Έτσι, στις 

περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιτίας της αδυναμίας 

αποθήκευσης, το πρόβλημα των αποθεμάτων μετατρέπεται σε πρόβλημα 

ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης και σχεδιασμού της δυναμικότητας. Είναι 

ίσως ειρωνικό το γεγονός ότι ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις παραγωγής 

προϊόντων ψάχνουν να εφαρμόσουν μεθόδους που θα ελαχιστοποιούν ή 

θα εξαφανίζουν τα αποθέματά τους, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

αναζητούν τρόπους κάποιας μορφής αποθεματοποίησης. Εταιρίες που 

ασχολούνται με εξυπηρέτηση του πελάτη μετά από κάποια αγορά και στις 

οποίες πρέπει να συγχρονιστούν ανταλλακτικά, εξοπλισμός και εργαζόμενοι 

και να βρεθούν σε ένα μέρος την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα



διαχείρισης αποθεμάτων παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουν 

παραγωγικές μονάδες.

□ Φύση της πληροφορίας. Η φύση της πληροφορίας είναι κριτικής 

σημασίας. Συγκεκριμένα, καλά οργανωμένες βάσεις δεδομένων βρίσκονται 

στην καρδιά των περισσότερων πετυχημένων επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών και παίζουν ρόλο εξίσου σημαντικό με το πετυχημένο after sale 

service στις παραγωγικές εταιρίες .

□ Ο ρόλος των δικτύων. 0 ρόλος των δικτύων και του σχεδιασμού και της 

διαχείρισης δικτύου στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών είναι κάπως 

διαφορετικός από ό,τι στις παραγωγικές μονάδες. Τα δίκτυα εδώ 

συνδυάζουν φυσικές δραστηριότητες, όπως σε μεταφορικές υπηρεσίες, 

πληροφορία, όπως σε υπηρεσίες υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού 

και σχέσεις, όπως στις τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες.

Ας όμως αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε κάθε μία από τις 

παραπάνω διαφορές. Τα logistics των υπηρεσιών δίνουν έμφαση στους 

ανθρώπους και απαιτούν μια βαθιά κατανόηση τους και ιδιαίτερα των 

πελατών. Επειδή οι πελάτες παίζουν διάφορους ρόλους στην αγορά των 

υπηρεσιών και στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, η διαχείριση των logistics 

στις υπηρεσίες απαιτούν γνώση και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

γενικότερα, απαίτηση που δεν υφίσταται στις αντίστοιχες διαδικασίες στην 

παραγωγή.

Πολλές υπηρεσίες, όπως , η επικοινωνία, οι μεταφορές, ιατρικές υπηρεσίες 

και άλλες παράγονται στο σημείο πώλησης και σημείο επαφής με τον πελάτη. 

0 Jan Carlzon έχει ονομάσει αυτά τα σημεία επαφής ως «οι στιγμές της 

αλήθειας». Αυτή η ιδιαιτερότητα απαιτεί είτε τη μεταφορά της υπηρεσίας στο 

σημείο του πελάτη, είτε τη μεταφορά του πελάτη στο χώρο της υπηρεσίας. 

Οι υπηρεσίες που μεταφέρονται στον πελάτη αυξάνονται συνεχώς. Για 

παράδειγμα οι τηλεπικοινωνίες και οι υπολογιστές που έχουν εισβάλει στα 

σπίτια έχουν επιτρέψει πολλούς χρήστες να αλλάξουν το στυλ και τις έδρες 

της εργασίας τους (π.χ. τηλε-εργασία). Η άποψη του Stanley Davi για το 

«μέλλον» αναφέρεται στην ανεξάντλητη και ανελέητη δυνατότητα του να
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παράγει κανείς οτιδήποτε οπουδήποτε, όντας κάθε στιγμή στην εργασία του 

και βλέποντας τις υπηρεσίες να προηγούνται της παραγωγής. Όλα τα 

παραπάνω απαιτούν κατανόηση της θέλησης και προθυμίας των πελατών να 

προσαρμοστούν και να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές 

ζωής και εργασίας.

Την ίδια στιγμή βέβαια πολλές επιχειρήσεις στηρίζουν την επιτυχία και τη 

λειτουργία τους στην είσοδο των πελατών στο χώρο τους, που αποτελεί 

σημείο πώλησης και συχνά και σημείο παραγωγής.

Άλλες πάλι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν χτίσει τις λειτουργικές 

στρατηγικές τους γύρω από την ιδέα του «πελάτη-παροχέα της υπηρεσίας». 

Οι πελάτες απλά πηγαίνοντας οι ίδιοι στον τόπο παροχής της υπηρεσίας, 

γίνονται ένα κρίσιμο τμήμα της αλυσίδας των logistics των υπηρεσιών. 

Συνεχώς, όμως οι επιχειρήσεις ζητούν από τους πελάτες τους να κάνουν 

πολλά περισσότερα απ' το να μετακινηθούν απλά. Ζητούν να 

αυτοσερβιριστούν στο φαγητό και σε είδη λιανικής πώλησης, να εισάγουν 

ορθές πληροφορίες σε κέντρα πληροφοριών, να αναζητήσουν μόνοι τους από 

βάσεις δεδομένων βιβλία σε βιβλιοπωλεία, και γενικότερα να παράγουν μόνοι 

τους τις υπηρεσίες σε χώρους DIY (Do-It-Yourself) υπηρεσιών. Οι ειδικοί 

υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή των πελατών στη διαδικασία παραγωγής και 

παροχής των υπηρεσιών είναι ένα πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να 

επιτευχθεί η αφοσίωση του πελάτη.

Τέλος, σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις η μονάδα ζήτησης είναι ο ίδιος ο 

πελάτης. Και με αυτή τη λογική οι πελάτες μπορούν να αποθηκεύονται. Κάθε 

υπηρεσία που δημιουργεί ουρές αναμονής αποθηκεύει πελάτες. Το παραπάνω 

αυξάνει για τις επιχειρήσεις αυτές τη σημασία της διαχείρισης των ουρών 

αναμονής. Αντίθετα με τις ουρές αναμονής και την αποθεματοποίηση των 

προϊόντων στις γραμμές παραγωγής, οι πελάτες είναι λιγότερο υπάκουοι και 

συνεργάσιμοι. Έχουν μυαλό, αισθήματα και πολύ συγκεκριμένη άποψη για 

τους ανεκτούς χρόνους που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν, να 

αποθηκευτούν δηλαδή. Συνεπώς, η διαχείριση των γραμμών αναμονής απαιτεί 

και γνώση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Με μελέτη που έχουν κάνει οι 

αεροπορικές εταιρίες μέτρησαν σε πέντε λεπτά το μέγιστο χρόνο που είναι οι



πελάτες διατεθειμένοι να αναμείνουν στα γκισέ για έλεγχο των εισιτηρίων 

τους. Αυτή η πληροφόρηση σε όλες τις υπηρεσίες είναι πολύ σημαντική και 

καθοριστική για το σχεδίασμά της δυναμικότητας και τον τρόπο παροχής των 

υπηρεσιών.

Ευτυχώς, κάτι που κάνει ευκολότερο το έργο της διαχείρισης των ουρών 

αναμονής είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να ψυχαγωγηθούν καθώς 

περιμένουν, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή τους από το λόγο της αναμονής. 

Η στρατηγική των logistics υπηρεσιών (service logistics strategy) της εταιρίας 

Disney ήταν να επικεντρώνεται στη διασκέδαση με διάφορα θεάματα των 

επισκεπτών των πάρκων της που στην ουσία περνούσαν περισσότερη ώρα 

περιμένοντας, παρά συμμετέχοντας στα διάφορα παιχνίδια και 

δραστηριότητες. Η επιχείρηση εδώ και χρόνια απασχολεί ειδικούς επιστήμονες 

της διοίκησης λειτουργιών που σχεδιάζουν λύσεις για διευκόλυνση των ροών 

των επισκεπτών, αλλά και ευκολίες κατά τη διάρκεια της αναμονής, ώστε οι 

επισκέπτες να μη θεωρούν τους υπόλοιπους επισκέπτες ως ουρά αναμονής, 

αλλά ως θεατές κάποιου θεάματος. Όλα τα παραπάνω βέβαια δε γίνονται εν 

αγνοία του πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται πάντα για τους χρόνους αναμονής.

Βλέπουμε λοιπόν σε άλλες επιχειρήσεις ο πελάτης να αντιμετωπίζεται ως 

πελάτης απλά, σε άλλες ως βοηθός στην παροχή της υπηρεσίας και σε άλλες 

ως απόθεμα. Όπως όμως και να τον θεωρούν, σε όλες τις περιπτώσεις 

απαιτείται βαθιά γνώση της συμπεριφοράς και της ψυχολογίας του.

Οι διαδικασίες logistics των υπηρεσιών που αναφέρονται στην επιλογή 

τοποθεσίας είναι κρίσιμο στοιχείο του μάρκετινγκ πολλών υπηρεσιών που 

στηρίζουν την επιτυχία τους στην εγγύτητα προς τον πελάτη. Πολλές 

επιχειρήσεις έχουν μετρήσει με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων τη διάθεση 

των πελατών τους να μετακινηθούν και να περάσουν φυσικά ή τεχνητά 

εμπόδια για να φτάσουν στο χώρο παροχής της υπηρεσίας. Επιπλέον, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αλυσίδα κέντρων αισθητικής ή 

φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, μέριμνα θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην 

υπάρξει κανιβαλισμός, δηλαδή να μην πάρει το ένα υποκατάστημα πελατεία 

από το άλλο που ανήκει στην ίδια αλυσίδα.
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Όμως ακόμη και οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο 

του πελάτη έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις logistics σε σχέση με το 

χώρο που θα εγκαταστήσουν τα κέντρα διανομής τους. Και στις περιπτώσεις 

αυτές οι αποφάσεις είναι περίπλοκες, καθώς επηρεάζονται από τους 

αποδεκτούς χρόνους αναμονής των πελατών, και από τη δυνατότητα 

ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης των τεχνικών που παράγουν την 

υπηρεσία και του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού.

Δεδομένης της σημαντικότητας της εγγύτητας προς τον πιθανό πελάτη, 

πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν αστικές περιοχές ή τουλάχιστον 

πυκνοκατοικημένα προάστια, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους. Το 

πρόβλημα που δημιουργείται είναι συχνά η επιδείνωση του κυκλοφοριακού. 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Πληροφοριών στην Ιαπωνία να προχωρήσει στη μελέτη μεθόδων για 

εξοβελισμό του συνωστισμού που επιδεινώνεται από τις συνεχείς -λόγω JU- 

μετακινήσεις και μεταφορές προϊόντων.

Η διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς είναι κεντρικό πεδίο των 

logistics παραγωγής (manufacturing logistics). Στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε 

αυτές που παρουσιάζουν σημαντικέ5 κορυφώσεις ζήτησης είναι σχεδόν 

αδύνατο να υπάρξει απόθεμα προσφοράς και για αυτό ίσως να είναι και 

εξαιρετικά δαπανηρό να ικανοποιηθεί όλη η ζήτηση. Η επιτυχία έγκειται λοιπόν 

στην ικανότητα σωστής διαχείρισης της ζήτησης και της προσφοράς. Κάτι 

τέτοιο δύναται να επιτευχθεί μέσω ενεργειών μάρκετινγκ και 

αποθεματοποίησης της ζήτησης.

Ειδικότερα, προσπάθειες μάρκετινγκ μπορούν να γίνουν, προκειμένου να 

μεταφερθεί η ζήτηση της υπηρεσίας από περιόδους έντονης (peak) σε 

περιόδους χαλαρής (slack) ζήτησης. Οι προσπάθειες αυτές μπορούν να 

αναφέρονται σε τιμολόγηση (π.χ. φθηνότερα εισιτήρια θεάτρου για τις 

απογευματινές παραστάσεις ), σε εμπλουτισμένα πακέτα παροχών υπηρεσιών 

(π.χ. έξτρα παροχές και ανέσεις από ξενοδοχεία για τις καθημερινές), 

αυξημένη διαφήμιση και άλλα. Οι εταιρίες παροχής ενέργειας έχουν γίνει 

ιδιαίτερα επινοητικές και δημιουργικές στις καμπάνιες που κάνουν με σκοπό να
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ενημερώσουν τους καταναλωτές για την αποτελεσματική χρήση των 

υπηρεσιών τους. Η πρακτική που εφαρμόζεται όπου αυτό απαιτεί 

αποθάρρυνση χρήσης των υπηρεσιών από τους πελάτες με σκοπό να μειώσει 

τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις τους -που πιθανόν να οδηγούσαν στην 

ανάγκη για ασύμφορες επενδύσεις, π.χ. δημιουργία νέων εργοστασίων- είναι 

γνωστή ως demarketing.

Ακόμη και στρατηγικές διανομής μπορούν να εφαρμοστούν στη διαχείριση 

της ζήτησης υπηρεσιών. Έτσι ένα όφελος της συγκέντρωσης των ξενοδοχείων 

της ίδιας αλυσίδας σε μία περιοχή, είναι η κάλυψη της πλεονάζουσας ζήτησης 

μιας υπηρεσίας -π.χ. παροχή γευμάτων- του ενός από ενδεχόμενη 

πλεονάζουσα προσφορά ενός άλλου.

Ιδιαίτερης προσοχής τυγχάνει και εδώ η διαχείριση των ουρών αναμονής 

και τα συστήματα κράτησης των υπηρεσιών. Στην πράξη, η θεωρία των 

ουρών αναμονής (queuing theory) στις πρακτικές εφαρμογές της έχει 

επεκταθεί πολύ και στα εδάφη της ψυχολογίας. Ο Maister τόνισε ότι οι 

συνθήκες κατά τις οποίες οι άνθρωποι περιμένουν παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της διάθεσης τους να περιμένουν. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι 

άνθρωποι που περιμένουν μόνοι τους αντιλαμβάνονται την ώρα να περνά πιο 

αργά από τους ανθρώπους που περιμένουν μαζί με άλλους ή που η προσοχή 

τους αποσπάται από τον λόγο για τον οποίο περιμένουν. Τέλος, τα 

συστήματα κρατήσεων (reservation systems) αποτελούν έναν λιγότερο 

επώδυνο για τον πελάτη τρόπο για την αποθήκευση της ζήτησης, και 

κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών με 

περιορισμένη δυναμικότητα, όπως τις αεροπορικές εταιρίες.

Δύο βασικές στρατηγικές διαχείρισης προσφοράς έχουν αναπτυχθεί από 

τον W. Earl Sasser. Οι στρατηγικές chase demand (καταδίωξης ζήτησης) και 

level capacity (επιπέδου δυναμικότητας). Η πρώτη πρέπει να είναι 

περισσότερο κατάλληλη για περιπτώσεις όπου εμφανίζεται στη ζήτηση 

εναλλαγής έντονης κορύφωσης- αιχμής και κάμψης και τα κόστη παροχής 

της υπηρεσίας κινούνται σε μεγάλο εύρος με μεγάλη μεταβλητότητα. 

Αντίθετα, η δεύτερη υποχρεώνει την επιχείρηση να αποφασίσει ποιο επίπεδο 

ζήτησης θα ικανοποιήσει. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιχειρείται
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παραδοσιακή διαχείριση αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη κάλυψης 

της ζήτησης και τα κόστη (παροντικά και μελλοντικά) της αποτυχίας κάλυψής 

της. Εκτός βέβαια από τα κόστη εναλλακτικών τρόπων αποθήκευσης της 

προσφοράς και της κάλυψης της ζήτησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

άλλοι παράγοντες, όπως η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας κατά τη 

διάρκεια περιόδων αιχμής, η χρήση υπαλλήλων μερικής απασχόλησης και 

νοικιασμένου εξοπλισμού, η πολύ-εκπαίδευση (cross training) των υπαλλήλων 

και η παρότρυνση και ενθάρρυνση των υπαλλήλων να καταβάλουν τα μέγιστα 

των δυνατοτήτων τους. Η δουλειά μπορεί να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε μόνο οι απαραίτητες για την περάτωση μιας υπηρεσίας εργασίες να 

επιτελούνται κατά τις περιόδους αιχμής, ενώ όλες οι εργασίες να επιτελούνται 

κατά τις υπόλοιπες περιόδους. Για παράδειγμα οι ενέργειες που έχουν να 

κάνουν με αρχειοθέτηση, συντήρηση εξοπλισμού, συμμάζεμα του χώρου 

εργασίας και άλλες δευτερεύουσες μπορούν να επιτελούνται από τη λιγότερο 

πολυάσχολη βάρδια. Μια καλή ιδέα για την αύξηση του αποτελέσματος είναι 

και οι υπεργολαβίες, οι οποίες αν συνδυαστούν με μείωση του μόνιμου 

προσωπικού που απασχολείται όλο το χρόνο (downsizing), δύναται να 

αποτελόσουν μια προσοδοφόρα λύση.

Η φύση της πληροφορίας και των δεδομένων, εμπειρικά ή ιστορικά, 

πάντα επηρέαζε το ρόλο του ελέγχου αποθεμάτων. Τελευταία η πληροφορία 

χρησιμοποιείται και για πρόβλεψη της ζήτησης για ορισμένους τύπους 

υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη experiential βάσεων δεδομένων μπορεί να απαιτεί πολύ χρόνο, 

στις περισσότερες όμως περιπτώσεις αποζημιώνει γι' αυτό. Για παράδειγμα 

επέτρεψε στους τεχνικούς της General Electric να αναμένουν πιθανά 

προβλήματα και βλάβες μέσω των CAT scanner που τοποθέτησαν σε όλο τον 

κόσμο, κι έτσι να προετοιμάζονται για να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίζουν 

πάντα. Ανάλογες Β.Δ. (Βάσεις Δεδομένων) επιτρέπουν την εταιρία 

Schlumberger να πουλά την εμπειρία της στη δυίληση πετρελαίου, εμπειρία 

που περιέχει προσεκτικά συλλεγμένες πληροφορίες και οργανωμένες
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πληροφορίες σχετικές με τη γεωλογική και γεωγραφική κατάσταση κάθε 

εδάφους στη γη.

Με το συνδυασμό συστημάτων κρατήσεων και μεθόδων συλλογής 

ιστορικών στοιχείων προσφοράς-ζήτησης υπηρεσιών στη βάση προβλέψεων 

πιθανής ζήτησης, πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να αναπτύξουν 

προγράμματα αποδοτικής διαχείρισης (yield management programs), με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν το μέγιστο συνολικό εισόδημα από την 

υπάρχουσα δυναμικότητά τους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα βασίζεται στην 

αναγνώριση του ότι η ίδια υπηρεσία μπορεί να έχει διαφορετική αξία για κάθε 

πελάτη. Κάτι τέτοιο εφαρμόζουν κάποιες αεροπορικές εταιρίες που γνωρίζουν 

ότι η θέση έχει μεγαλύτερη αξία για αυτόν που ταξιδεύει για

επαγγελματικούς λόγους και οργανώνει την τελευταία στιγμή το ταξίδι του, 

από όσο για τον τουρίστα. Για το λόγο αυτό αποφάσισαν να κρατούν 

περισσότερες θέσεις για τους πρώτους, παρά για τους δεύτερους. Μια 

δραστηριότητα του yield management είναι το field management που 

αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας -το ταίριασμα θέσεων για την 

περίπτωση των αεροπορικών εταιριών- με αυτούς τους πελάτες που είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν τα περισσότερα για την υπηρεσία αυτή. Απαιτεί 

όμως τη συλλογή και συστηματική επεξεργασία της πληροφορίας, ούτως ώστε 

οι μάνατζερ των εταιριών παροχής υπηρεσιών να αποκτήσουν την 

εμπιστοσύνη ότι υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν σε οικονομικά πακέτα 

νωρίτερα, αλλά κρατήθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, θα πουληθούν στο 

ακέραιο της τιμής τους. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται αποτελεσματικά από 

αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία και άλλα. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η χρήση 

όχι μόνο ανώτερης τεχνολογίας, αλλά και ανώτατων συστημάτων διαχείρισης 

της πληροφορίας, προκειμένου να καταλήξει η εταιρία παροχής υπηρεσιών 

στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

0 ρόλος των δικτύων, είτε αυτά περιγράφονται με όρους των φυσικών 

τους δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, είτε περιγράφονται με βάση τις 

πληροφορίες ή τις σχέσεις και διασυνδέσεις, και η διαχείρισή τους είναι 

κεντρικής σημασίας για την επιτυχία των εταιριών παροχής υπηρεσιών. Η
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δικτύωση εξελίσσεται σε κοινό όρο τόσο για τη συλλογή, όσο και για την 

επικοινωνία αλλά και την κοινή χρήση της πληροφορίας. Βρίσκεται στην 

καρδιά της ταχύτερης μορφής της μεταφοράς. Τα δίκτυα επικοινωνιών και 

πληροφοριών κάνουν δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, που 

γίνεται συνεχώς κριτικής σημασίας για την αποτελεσματική αποθήκευση και 

διανομή των υλικών αγαθών.

Υψηλός βαθμός εξάρτησης από δίκτυα που περιλαμβάνουν 

επαγγελματικές σχέσεις διαχωρίζει αρκετές υπηρεσίες. Αυτό για παράδειγμα 

ισχύει για ατζέντηδες και χρηματιστηριακούς/ ασφαλιστικούς πράκτορες.

Όμως στα πλαίσια της προσπάθειας της κατανόησης των logistics του 

κλάδου των υπηρεσιών, εκτός από την εξέταση των διαφορών τους από τις 

αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στην παραγωγή, δε θα πρέπει να 

αγνοηθούν και οι ομοιότητες με τα logistics που εφαρμόζονται στην παραγωγή. 

Κάποιες από τις υφιστάμενες τάσεις, κοινές και στις δύο περιπτώσεις, είναι η 

αυξανόμενη προσοχή που δίνεται σε συστήματα time- based και ταχείας 

απόκρισης (fast response), η μοναδική εξάρτηση από τις επικοινωνίες και τα 

πληροφοριακά συστήματα, καθώς επίσης και η δημιουργική ανάπτυξη βάσεων 

δεδομένων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντεπεξέρθουν στη ζήτηση τόσο 

προϊόντων, όσο και υπηρεσιών.

Οι διαφορές μεταξύ των logistics υπηρεσιών και παραγωγής δημιουργούν ένα 

κύμα ερωτήσεων σχετικά με παρελθούσα και μελλοντική έμφαση στις 

προσπάθειες κατανόησης πρακτικών καλής διαχείρισης και βελτίωσης. Όλα 

όμως ξεκινούν από τον ορισμό της καλής υπηρεσίας.

Η ποιότητα της υπηρεσίας ορίζεται σύμφωνα με ευρέως αποδεκτές 

ποσοτικές τεχνικές στη βάση πέντε διαστάσεων: της πιστότητας (reliability), 

ανταπόκρισης (responsiveness), διασφάλισης (assurance), συμπάθειας 

(empathy) και χειροπιαστών αποδείξεων (tangible evidence) που παρέχονται 

στον αγοραστή της υπηρεσίας. Σκεπτόμενοι λοιπόν τα logistics της καλής
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υπηρεσίας, είναι γνωστό ότι η εγγύτητα προς τον πελάτη είναι κρίσιμη για την 

επιτυχία των υπηρεσιών. Αυτό καθιστά αναγκαία τη διεύρυνση του ορισμού 

περί ποιότητας των υπηρεσιών, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η διάσταση 

της εγγύτητας της υπηρεσίας προς τον πελάτη.

Αλλοι πάλι συγγραφείς λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα διαφόρων 

μελετών, προτείνουν ότι η ποιότητα, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

καταναλωτών της υπηρεσίας, είναι συνάρτηση του μεγέθους του κενού (gap) 

που υπάρχει μεταξύ της υπηρεσίας που προσδοκούσε και της υπηρεσίας την 

οποία έλαβε. Το παραπάνω κενό το ονομάζουν οι συγγραφείς κενό 5 (gap 5) 

και το θεωρούν ως συνάρτηση τεσσάρων άλλων κενών, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα:

GAP 1 είναι το κενό μεταξύ των προσδοκιών των καταναλωτών για την 

υπηρεσία και των σχετικών με τις προσδοκίες αυτές αντιλήψεων της διοίκησης 

της επιχείρησης παροχής της υπηρεσίας.

GAP 2 είναι το κενό μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης της επιχείρησης 

σχετικά με την προσδοκώμενη από τους καταναλωτές υπηρεσία και τις 

προδιαγραφές που τίθενται από τη διοίκηση για την υπηρεσία.

GAP 3 είναι το κενό μεταξύ των παραπάνω (κενό 2) ποιοτικών 

προδιαγραφών της υπηρεσίας και της ποιότητας της υπηρεσίας που στην 

πράξη παραδίδεται στον καταναλωτή.
GAP 4 είναι το κενό μεταξύ της πράγματι προσφερόμενης στον 

καταναλωτή υπηρεσίας και εκείνης την οποία προβάλλει η επιχείρηση στον 

καταναλωτή μέσω των εξωτερικών επικοινωνιών της, όπως λόγου χάρη της 

διαφήμισης.

Η εγγύτητα (proximity) μεταξύ του παροχέα και του χρήστη της 

υπηρεσίας είναι στοιχείο κλειδί για τα logistics του τομέα των υπηρεσιών. 

Ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν από το τηλέφωνο ή μέσω 

άλλων τρόπων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα οι χτύποι της 

καρδιάς ενός ασθενούς μπορούν να μεταδοθούν μέσω τηλεφώνου ή ειδικών 

συσκευών και να διαγνωστούν από γιατρό που βρίσκεται μακριά. Η καλωδιακή
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τηλεόραση υποστηρίζει κανάλια που παρουσιάζουν προϊόντα και επιτρέπουν 
στους χρήστες να παραγγείλουν μέσω τηλεφώνου ή internet. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα web shops στο διαδίκτυο. Αναμφίβολα, το τηλεμάρκετινγκ 

και οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 

ιδιοκτησία, τις διαπραγματεύσεις και στα κανάλια logistics με την έννοια ότι 

δεν υπάρχουν καταστήματα λιανικής πώλησης και ενδιάμεσης αποθήκευσης 

προϊόντων.

Οι επικοινωνίες και οι μεταφορές ανθρώπων και αγαθών σήμερα 

θεωρούνται υπηρεσίες. Επιπλέον, διάφορες νέες μορφές εργασίας και 

εργασιακές πρακτικές οδηγούν συχνά στην αυξανόμενη χρήση των 

υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι οι εργαζόμενοι για την ολοκλήρωση ενός 

έργου σε μια επιχείρηση κοστίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει η 

ανάθεση του έργου αυτού σε κάποια εξωτερική επιχείρηση που θα περατώσει 

την εργασία αυτή, για παράδειγμα τα γραφεία που τηρούν τα λογιστικά βιβλία 

των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες υπάρχουν τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς αγορές. 

Ο John Β. Richardson στο έργο του "The emerging Service Economy" των 

εκδόσεων Orio Giarini το 1987 αναφέρει διάφορες υπηρεσίες ειδωμένες ως 

διεθνείς, όπως για παράδειγμα τα ταξίδια και τον τουρισμό, τις 

αερομεταφορές, τις τραπεζικές συναλλαγές συναλλάγματος, ακόμη και 

πολιτιστικές υπηρεσίες, όπως εφαρμοσμένες τέχνες και τηλεόραση. Ας 

αναλογιστούμε πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι παραπάνω υπηρεσίες με τα 

logistics. Τα ταξίδια και ο τουρισμός για παράδειγμα είναι υπηρεσίες που 

αποτελούν πηγές του διεθνούς εμπορίου. Τα αεροσκάφη που έφεραν 

επαναστατικές αλλαγές στις μεταφορές και στα αποθέματα και στην 

εξυπηρέτηση των πελατών, κάνουν το ίδιο και στον τουρισμό μειώνοντας 

δραματικά το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για να επισκεφτεί κανείς 

όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στον τομέα αυτό θα υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις 

και αλλαγές και θα δημιουργούνται ευκαιρίες και καταστάσεις στις οποίες θα 

μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές των logistics. Η τηλεδιάσκεψη
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(Teleconferencing) λόγου χάρη, είναι σήμερα υποκατάστατο των 

επαγγελματικών ταξιδιών και η αναδυόμενη διάσκεψη μέσω internet και το 
λογισμικό για group-work πιθανόν να μειώσει ακόμη περισσότερο τα 

επαγγελματικά ταξίδια στο μέλλον.

Χωρίς καμία αμφιβολία λοιπόν οι ανάγκες και οι εξελίξεις των καιρών 
οδηγούν και τη σκέψη όσων απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών στα 

logistics. Όμως η σκέψη από την πράξη, η «απαλή» προσέγγιση από τη 

«σκληρή» εφαρμογή έχουν τεράστια διαφορά, μια διαφορά που έγκειται στο 

αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι η απόλυτη εφαρμογή της εφοδιαστικής 

αλυσίδας -που τα logistics ελέγχουν- στον τομέα των υπηρεσιών ακούγεται 

αδύνατη έως και (ρανταστική. Κι αυτό γιατί υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά, η 

ύπαρξη ή μη της ύλης, οι υπηρεσίες από τη μία και τα καταναλωτικά 

προϊόντα από την άλλη. Αν όμως ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ύλης, θα δούμε 

ότι στην ουσία αυτή δεν αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, και συνεπώς η 

εφοδιαστική αλυσίδα άνετα μπορεί να μετατραπεί σε μια αλυσίδα έμπνευσης, 

δημιουργίας και παροχής υπηρεσιών.

Το 1991 το Council of Logistics Management CLM, δημοσίευσε μια 

σημαντική μελέτη που αφορούσε τα Logistics στον τομέα των υπηρεσιών 

(logistics in service industries, Oak Brook, IL:CLM, 1991). Η έρευνα εξέταζε σε 

λεπτομέρεια τα logistics σε τέσσερις κλάδους: στα νοσοκομεία, σε 

τηλεφωνικές εταιρίες, σε υποκαταστήματα τραπεζών και σε οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ενώ η 

ορολογία και οι τίτλοι είναι αρκετά διαφορετικοί, η ουσία των logistics είναι 

αρκετά όμοια στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και παροχής 

υπηρεσιών. Συχνά οι ομοιότητες είναι εκθαμβωτικές. Για παράδειγμα, η λογική 

που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη βέλτιστη θέση ενός 

υποκαταστήματος τράπεζας ή ενός ΑΤΜ είναι παρόμοια με τη λογική που 

χρησιμοποιείται προκειμένου να καθοριστεί η θέση ενός εργοστασίου ή μιας 

αποθήκης. Επίσης, οι τεχνικές Just-In-Time (JIT) που χρησιμοποιούνται για
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την ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη των αποθεμάτων από ένα εργοστάσιο, 

μπορούν να εφαρμοστούν για να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύει κάποιος 

ασθενής για να λάβει τα αποτελέσματα των τεστ που έκανε στο νοσοκομείο 

(turnaround time)». Γενικότερα, ο χειρισμός των πληροφοριών, οι reporting 

services και οι επικοινωνίες είναι μεταξύ των αναπτυσσόμενων περιοχών του 

τομέα των υπηρεσιών. Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι η χρήση των μηχανών 

φαξ και των e-mail που τείνουν να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ταχείας 

μεταφοράς εγγράφων (high speed document delivery services-courrier).

Στην ίδια μελέτη παρουσιάζεται ένας πίνακας, ο οποίος αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της μελέτης, στον οποίο γίνεται μια 

αντιστοίχηση της ορολογίας μεταξύ της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις 

παραγωγικές μονάδες και των υπηρεσιών, την οποία μάλιστα οι ερευνητές 

ονομάζουν logistics απόκρισης στις υπηρεσίες (service response logistics). Ο 

πίνακας αυτός παρουσιάζεται αμέσως μετά:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ SERVICE RESPONSE 
ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ SUPPLY CHAIN.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (SERVICE 

RESPONSE ACTIVITY).

Πρόβλεψη ζήτησης υπηρεσιών 

(Service request forecasting).

Επίτευξη στρατηγικών συμμαχιών και 

συνεργασιών, στελέχωση, απόκτηση 

δεδομένων και πληροφοριών

(partnership, staff hiring, data

acquisition).

Προγραμματισμός προσωπικού και 

εξοπλισμού, επιλογή καναλιού

διανομής και προγραμματισμός 

δυναμικότητας (staff and equipment 

scheduling, distribution channel 

selection, capacity planning).

Συλλογή πληροφοριών, περιμάζεμα 

πελατών (π.χ. ασθενών), περιμάζεμα 

ανταλλακτικών μερών (data 

collection, customer pickup, repair 

part pick up).

Διαχείριση δυναμικότητας, διαχείριση 

βάσεων δεδομένων, τήρηση και 

διαχείριση αρχείων πελατών, 

εκπαίδευση προσωπικού (capacity 

management, database management, 

customer record management, 

personnel training).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

(SUPPLY CHAIN ACTIVITY).

Πρόβλεψη πωλήσεων (sales 

forecasting).

Αγορές πρώτων υλών (sourcing/ 

purchasing).

Προγραμματισμός παραγωγής

(production planning).

Μεταφορές πρώτων υλών από τους 

προμηθευτές προς τη μονάδα 
παραγωγής (inbound transportation).

Διαχείριση αποθεμάτων (inventory 

management).
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Αποθήκευση προϊόντων

(warehousing).

Εξυπηρέτηση πελατών (customer 

service).

Επεξεργασία παραγγελιών (order 

processing).

Συστήματα διανομής (distribution 

systems).

Έλεγχος διανομής (distribution 

control).

Ενδο-επιχειρησιακές μεταφορές 

(intracompany transportation).

Επίβλεψη διανομών (distribution 

administration).

Μεταφορές από τη μονάδα 

παραγωγής προς τον τελικό

Αποθήκευση δεδομένων και

πληροφοριών, ανάκτηση και

διαχείρισή τους (data/information 

storage, retrieval and management). 

Μέτρηση και διαχείριση ποιότητας, 

κοστολόγηση, τιμολόγηση (quality 

measurement and management, 

expediting, billing).

Διαπραγματεύσεις, αφοσίωση προς 

τον πελάτη, καταγραφή και 

παρατήρηση της διαδικασίας παροχής 

της υπηρεσίας (negotiating, 

commitment to customer, monitoring 

delivery process).

Σχεδιασμός και διάταξη δικτύων, 

σχεδιασμός συστημάτων, σχεδιασμός 

καναλιών (network layout, network 

planning, systems planning, channel 

planning).

Έλεγχος δικτύων, έλεγχος 

επικοινωνιών (network control, 

communications control).

Κίνηση πελατών και εργαζομένων, 

διακίνηση δεδομένων και 

πληροφοριών (personnel/ customer 

movement, data/information

movement).

Επίβλεψη δικτύων (network 

administration).

Δρομολόγηση επισκέψεων- παροχής 

υπηρεσιών, δρομολόγηση
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καταναλωτή

transportation).
(outbound μεταβάσεων προς τις τοποθεσίες των

πελατών. (service engineering 

routing, scheduling to customer 

transportation sites).

ΠΗΓΗ: Logistics in Service Industries (Oak Brook, IL: Council of Logistics 
Management, 1991) pp. 12-13

Στη φάση της «προέκτασης» των logistics στον τομέα των υπηρεσιών, 

εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών που περιγράφηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, τα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν 

δεν θα διαχειρίζονται όλες τις διαδικασίες παραλαβής, εσωτερικής διακίνησης, 

αποθήκευσης και διανομής που διαχειρίζονται σε αντίστοιχα πληροφοριακά 

συστήματα που αφορούν προϊόντα. Δε θα υπάρχουν υποσυστήματα 

εφοδιαστικής διαχείρισης, αυτόματης προ-δεματοποίσης (pre-packing) και 

προετοιμασίας και φυσικής προετοιμασίας παραγγελιών (picking-packing). 

Ζητούμενο δε θα είναι η αυτοματοποίηση των παραπάνω διαδικασιών για 

μείωση χρόνου προετοιμασίας παραγγελιών και η βελτίωση σήμανσης 

προϊόντων, ωστόσο κοινό στόχο θα αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας, 

η ποιότητα στην εκτέλεση των εργασιών, η απλότητα στο χειρισμό του 

συστήματος ακόμη και από νέους ή έκτακτους εργαζομένους και η αξιοπιστία 

απέναντι στους πελάτες.
Αναγκαία για την ορθή και πετυχημένη εφαρμογή των logistics στις 

υπηρεσίες κρίνεται και η ποιότητα της πληροφορίας που εισάγεται στα 

πληροφοριακά συστήματα. Σύμφωνα με τους Coyle, Bardi και Langley [33], 

τρία στοιχεία καθορίζουν την ποιότητα της πληροφορίας. Το πρώτο είναι το 

να έχει κανείς στη διάθεσή του τη σωστή, τη σχετική δηλαδή πληροφορία, 

προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Το 

δεύτερο είναι η διαβεβαίωση ότι η πληροφορία είναι κατά το πλείστον 

ακριβής. Το τρίτο τέλος είναι η αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέσων 

που μεταδίδουν την πληροφορία, μέσων όχι μόνο μηχανικών, αλλά και



ανθρώπων-φορέων που δεν αγνοούν σημαντικά τμήματα της πληροφορίας 

επειδή τους φαίνονται ασήμαντα.

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς το πληροφοριακό σύστημα των 

logistics (logistics information system) θα μπορούσε να οριστεί ως 

ακολούθως: μια αλληλεπιδρόμενη δομή από ανθρώπους, εξοπλισμό και 

διαδικασίες που μαζί θέτουν στη διάθεση του Logistics manager τη σχετική 

πληροφορία, για τις ανάγκες του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 

ελέγχου.

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κυρίως, όπου η πληροφορία και 

συνεπακόλουθα και η πληροφορική αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στην όλη 

παραγωγική και εμπορική διαδικασία, είναι εξαιρετικά έντονη η ανάγκη για τη 

χρήση της δεύτερης όχι απλά ως εργαλείου υποστήριξης των καθημερινών 

εργασιών, αλλά ως στρατηγικού όπλου στην πρώτη γραμμή του 

επιχειρηματικού ανταγωνισμού μαχών για την απόκτηση συγκριτικού 

πλεονεκτήματος. Πολλές έρευνες έχουν γίνει γύρω από τις ανταγωνιστικές 

εφαρμογές της πληροφορικής, οι περισσότερες εκ των οποίων βασίζονται 

στην έρευνα του καθηγητή Μ. Porter του Harvard Business School στην 

Αμερική. Ο Porter αναφέρει ότι «η ανταγωνιστική στρατηγική είναι ένας 

συνδυασμός στόχων που θέτει η επιχείρηση και των μέσων και πολιτικών με 

τα οποία θέλει να πετύχει τους στόχους αυτούς». Σκοπός της ανταγωνιστικής 
στρατηγικής της επιχείρησης σύμφωνα με τον Porter είναι να βρει την 

κατάλληλη θέση στον κλάδο που ανήκει, έτσι ώστε να αμυνθεί 

αποτελεσματικότερα από τις ανταγωνιστικές δυνάμεις ή να τις επηρεάσει για 
τα δικά της οφέλη. Κατά τον Porter οι πέντε κύριες δυνάμεις που επηρεάζουν 

την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης είναι οι:

□ Απειλή από νεοεισερχόμενους στον κλάδο

□ Διαπραγματευτική ισχύ των προμηθευτών

□ Διαπραγματευτική ισχύ των αγοραστών

□ Ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο

□ Πίεση ή απειλή από ύποκατάστατα προϊόντα.
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Ας καταγράψουμε συνοπτικά σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, που 

αποτελεί σταθμό στην ιστορία της στρατηγικής, πως επηρεάζεται ο κάθε 

παράγοντας από την εισαγωγή του νέου τρόπου χρησιμοποίησης της 

πληροφορικής, δίνοντας στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καταρχήν, η πληροφορική δημιουργεί εμπόδια εισόδου μειώνοντας έτσι 

την απειλή από ενδεχόμενη είσοδο νέων ανταγωνιστών βοηθώντας στην 

ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, στη διαφοροποίηση του προϊόντος και στην 

αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε δίκτυα διανομής. Παράδειγμα αποτελεί η 

εταιρία Merill Lynch που με το γνωστό της «λογαριασμό ρευστών 

διαθεσίμων» (cash management account) που λόγω του περίπλοκου 

λογισμικού που απαιτείται έχει κερδίσει ένα αξιόλογο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Καθώς μάλιστα άλλοι ανταγωνιστές έχουν αναπτύξει παρόμοια 

προγράμματα, η Merill Lynch πρόσθεσε και άλλα χαρακτηριστικά στο 

σύστημά της με αποτέλεσμα να διατηρεί την καλή της φήμη και το αξιόπιστο 

της όνομα στους πελότες.

Με δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί η πληροφορική να 

χρησιμοποιηθεί για να ενδυναμώσει τη σχέση εξάρτησης των αγοραστών 

από την επιχείρηση, μειώνοντας έτσι την διαπραγματευτική τους ισχύ. 

Αφενός μεν αναπτύσσει το κόστος μετακίνησης (switching costs), το κόστος 

δηλαδή που αντιμετωπίζει ένας αγοραστής όταν αλλάζει προμηθευτές, 
εξαιτίας ανάγκης για αλλαγή βοηθητικών προγραμμάτων, μηχανημάτων, 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και άλλων παραγόντων. Αφετέρου δε η 

πληροφορική δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν, 
όπως το σύστημα αυτόματων πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών 

ΔΙΑΣ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αιχμαλώτισης των πελατών από τους 

προμηθευτές είναι και η πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα που τους 

παρέχουν.

Αντίστοιχα η πληροφορική μπορεί να μειώσει τη διαπραγματευτική 

δύναμη των προμηθευτών μιας επιχείρησης, αφού η επιχείρηση μέσω on

line συστημάτων παραγγελιών μπορεί να ανιχνεύει μέσω ηλεκτρονικών
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καταλόγων τις βέλτιστες για αυτήν τιμές και να δίνει την παραγγελία στον 

προμηθευτή με την καλύτερη προσφορά.

Επιπλέον, η πληροφορική μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

στρατηγικό όπλο όσον αφορά στον ανταγωνιστικό παράγοντα της 

υποκατάστασης προϊόντων ή υπηρεσιών, όταν επηρεάζει την αγοραστική 

απόφαση για υποκατάσταση ή όχι. Η απόφαση αυτή επηρεάζεται όταν 

μεταβάλλεται το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας και όταν αυξάνεται/ 

μειώνεται είτε το εύρος των λειτουργιών που πραγματοποιούνται από την 

υπηρεσία, είτε το εύρος χρήσης του προϊόντος. Για παράδειγμα το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ίσως με την πάροδο του χρόνου υποκαταστήσει 

ολοκληρωτικά την επικοινωνία με αλληλογραφία.

Τέλος, η πληροφορική μεταβάλλει τη δομή των διαφόρων κλάδων - 

προϊόντων και υπηρεσιών- επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους 

ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές. Για παράδειγμα το σύστημα κρατήσεων 

θέσεων σε αερογραμμές SABRE που είναι το σύστημα της American Airlines, 

εμφανίζει στον πράκτορα πρώτες τις πτήσεις της εταιρίας αυτής, άσχετα αν 

δεν είναι οι περισσότερο οικονομικές ή σύντομες. Επίσης, η πληροφορική 

έχει οδηγήσει στη μείωση του χρόνου έκδοσης μιας εφημερίδας, έτσι η 

36σέλιδη USA TODAY με τη βοήθεια δορυφόρων και άλλων τεχνολογικών 

μέσων τυπώνεται έγχρωμη με καλής ποιότητας χαρτί και διανέμεται μέσα σε 

οκτώ ώρες σε όλη σχεδόν την Αμερική.

Αναμφίβολα, απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη ενός υποσυστήματος 
Δρομολόγησης (Routing) που να καλύπτει τις διαχειριστικές και λειτουργικές 

ανάγκες του προγραμματισμού των δρομολογίων και των διανομών των 

υπηρεσιών προς τους πελάτες, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν παρέχονται σε 

συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο της εταιρίας παροχής υπηρεσιών, αλλά 

σε σημείο επιλογής του πελάτη.

Το υποσύστημα δρομολόγησης θα λειτουργεί σε δύο φάσεις:

> Την αυτόματη δρομολόγηση και

> Τη χειροκίνητη δρομολόγηση
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Η αυτόματη δρομολόγηση θα δημιουργεί τα δρομολόγια, με βάση τις 

υπάρχουσες στο σύστημα παραγγελίες για παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας 
υπόψη κάποιους περιορισμούς όπως για παράδειγμα:

> διαθέσιμα μεταφορικά μέσα

> διαθέσιμο προσωπικό

> ημερομηνίες παράδοσης πελατών

> επείγουσες παραγγελίες

> μέγιστο αριθμό παροχής υπηρεσιών ανά μονάδα χρόνου

> παραγγελίες τοπικές και πιθανόν επαρχιακές

> πιθανολογούμενο χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας κ.λ.π.

Η αυτόματη δρομολόγηση δημιουργεί τη βέλτιστη πρόταση 

δρομολόγησης, την οποία ο δρομολογητής μπορεί να τροποποιήσει και να 

οριστικοποιήσει μέσα σε λίγο σχετικό χρόνο, κάνοντας χρήση της 

χειροκίνητης δρομολόγησης.

Με την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος αυτόματης 

δρομολόγησης στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών επιτυγχάνεται 

ελαχιστοποίηση του χρόνου προγραμματισμού των δρομολογίων, καλύτερη 

αξιοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και του ανθρώπινου 

δυναμικού, μείωση του χρόνου προγραμματισμού και εκτέλεσης της 
παραγγελίας και άμεση απόκριση σε επείγουσες παραγγελίες. Ενα επιπλέον 

όφελος που δύναται να προκόψει είναι και η τήρηση πλήρων ιστορικών και 

στατιστικών στοιχείων όλου του κύκλου διαχείρισης που θα αποτελέσει 

εργαλείο στις μελλοντικές στρατηγικές αποφάσεις της κάθε επιχείρησης.

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 

ιδανικό τρόπο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών -δημόσιες 

και ιδιωτικές-, καθώς χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, ταχύτητα αλλά και από 

αυξημένες δυνατότητες, όπως η μεταφορά πολύμορφων εγγράφων 

(intelligent documents), πληροφοριών πολυμέσων (multimedia), 

ηλεκτρονικών φορμών (electronic forms) και άλλα. Η υιοθέτησή του όμως
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προϋποθέτει την ασφαλή, έγκυρη και πιστοποιημένη μεταφορά των 
μηνυμάτων, καθώς επίσης και τη θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας όλων 
των παραπάνω.

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών μπορούν να δραστηριοποιηθούν και μέσω 

διαδικτύου, χωρίς να απαιτούν την παρουσία του πελάτη στο χώρο και με 

ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Τέτοιες 

εταιρίες μπορεί να είναι εταιρίες νομικών ή χρηματοοικονομικών συμβούλων, 

λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών, αστρολογικών προβλέψεων 

και άλλες.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο κύκλος της χρέωσης 

δηλαδή, ορθά και με ασφάλεια, απαιτείται οι επιχειρήσεις με τα «εικονικά 

δικτυακά μαγαζιά» να συνεργαστούν με έναν τραπεζικό φορέα που να 

χρεώνει τις πιστωτικές κάρτες και να πιστώνει έναν λογαριασμό της εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών.

Στη χώρα μας το ρόλο αυτό έχει αναλάβει η Εγνατία Τράπεζα. Οι 

επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εγνατία Τράπεζα θα πρέπει να 

ακολουθούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που αυτή ορίζει. Ειδικότερα, η 

κάθε επιχείρηση πρέπει να συλλέγει από τους πελάτες της όλα τα στοιχεία 

που αυτή θεωρεί απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της χρέωσης, μέσω μιας 

HTML φόρμας ή ενός script που κάνει αυτόματο έλεγχο στοιχείων. Κάποια από 
αυτά τα στοιχεία θα μεταφερθούν στο server side script της Εγνατία 

Τράπεζας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Υπάρχει όμως και μια σειρά από form 

variables, η οποία είναι απαραίτητη από την Εγνατία Τράπεζα για να 

διεκπεραιώσει τη χρέωση και πρέπει να περιλαμβάνεται στη φόρμα. Κατά τον 

τερματισμό της η υπηρεσία Webshop, όπως αυτή ονομάζεται, θα επιστρέφει 

στη συνεργαζόμενη επιχείρηση κάποιες παραμέτρους ανάλογα με το αν η 

δέσμευση ποσού ήταν εφικτή ή όχι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το site της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης δε θα συλλέγει στοιχεία της πιστωτικής κάρτας 

του πελάτη. Αυτό γιατί τα sites των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συνήθως 

υποστηρίζουν κωδικοποίηση 40 bit (40-bit-encryption) και η ασφάλεια που 

παρέχει η κρυπτογράφηση αυτή δεν είναι αρκετή, ώστε να προφυλάξει
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αριθμούς πιστωτικών καρτών. Έχει εκτιμηθεί ότι η διάρκεια ώστε να «σπάσει» 

ένα SSL-Session που περιέχει αριθμό πιστωτικής κάρτας μπορεί να είναι λίγες 
μόνο ώρες για έναν απλό Pentium επεξεργαστή.

Η Εγνατία Τράπεζα είναι αυτή που θα συλλέξει τα στοιχεία της πιστωτικής 

κάρτας του πελάτη, καθώς είναι εξοπλισμένη με τους πιο ισχυρούς αυτή τη 

στιγμή στον κόσμο αλγορίθμους κρυπτογράφησης στα 128 bit (το ανώτερο 

δυνατό μέγεθος). Για το λόγο αυτό οι αριθμοί των πιστωτικών καρτών είναι 

αντικείμενο χειρισμού και επεξεργασίας με απόλυτη εχεμύθεια αποκλειστικά 

από τον εκάστοτε υπεύθυνο τραπεζικό φορέα. Η κρυπτογράφηση των 128 bit 

επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μόνο σε τραπεζικούς και 

οικονομικούς φορείς. Έχει αποδειχθεί ότι είναι πρακτικά αδύνατο να 

αποκρυπτογραφηθούν πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο ασφαλείας, γιατί ο 

χρόνος που απαιτείται είναι εκθετικός σε σχέση με το απλό SSL (40-bit) και 

είναι αστρονομικό μέγεθος.

Επιπλέον, η κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί 

να έχει άμεση πρόσβαση στις δοσοληψίες της και γενικότερα το web site της 

μέσω ενός εργαλείου, του WebShopAdmin. Η πρόσβαση γίνεται με user- 

ID/Password τα οποία μπορεί η επιχείρηση να προμηθευτεί από την τράπεζα. 

Για όλες τις συναλλαγές, έγκυρες και άκυρες, παρέχεται αναλυτική κατάσταση 

με στοιχεία την ημέρα, ώρα, ποσό, κωδικό έγκρισης από τη VISA και άλλα. 

Έτσι διασταυρώνονται τα στοιχεία που έχει συλλέξει η εφαρμογή με αυτά πο 

κατέγραψε η τράπεζα.

4.2 ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
0 έντονος ανταγωνισμός, οι συνεχείς συγχωνεύσεις των τραπεζών και 

η συσπείρωση τους γύρω από ελάχιστους παντοδύναμους ομίλους οδηγούν 

ακόμη και τη σκέψη των τραπεζιτών στον τομέα των logistics. Όμως η σκέψη 

από την πράξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί απέχουν. Η απόλυτη εφαρμογή της 

εφοδιαστικής αλυσίδας -που τα logistics ελέγχουν- στον τραπεζικό τομέα 

ακούγεται αδύνατη ή τουλάχιστον εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της μη
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ύπαρξης της ύλης. Οι τραπεζικές υπηρεσίες διαφέρουν κατά πολύ από τα 

καταναλωτικά προϊόντα.

Αν όμως παραβλέψουμε το πρόβλημα της ανυπαρξίας της ύλης και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και θεωρήσουμε τις εμπορικές
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είναι η ηλεκτρονικά και η διοίκησή τους συνιστά διοίκηση logistics.
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διαχείριση των αποθεμάτων (inventory control) είναι αρκετά πολύπλοκο, αφού
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θησαυροφυλάκια, στα χρηματοκιβώτια, στα συρτάρια των ταμειολογιστών. 

Τέλος, αποθηκεύουν έγγραφα. αγαΦαρές. εξτρέ λογαριααμών. καρτέλες και
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Οι μεταφορές από την άλλη μπορεί να μη γίνΌνται με τους τρόπους που 

έγουν ατη διάθεση τους προς επιλογή οι υεταφοοεις προϊόντων και οι 3PL,s
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αυτοκίνητα των χρηματαποστολών που μεταφέρουν τα χρήματα απο τα
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υποκαταστήματα προς τα κεντρικά και αντιστρόφως. Άλλωστε, τμήμα του 

τομέα των μεταφορών αποτελεί και η μεταφορά των πελατών προς το 

υποκατάστημα, γεγονός που προσδιορίζει την ευκολία πρόσβασης του 

υποκαταστήματος από τους πελάτες, την ευκολία παρκαρίσματος και 

γενικότερα την ακτίνα εξυπηρέτησης πελατών του συγκεκριμένου 

υποκαταστήματος. Εξάλλου, εδώ έγκειται και η διακίνηση των εγγράφων 

εντός του καταστήματος αλλά και από το ένα υποκατάστημα στο άλλο, οι 

υπηρεσίες του εσωτερικού ταχυδρομείου, τα κούριερ και οι αποστολές 

ειδοποιητηρίων, εγγράφων και καρτών προς τους πελάτες.

Για όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν και 

τις τέσσερις βασικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της 

προμηθευτικής αλυσίδας, δηλαδή την τοποθεσία, την παραγωγή, τα 

αποθέματα και τις μεταφορές και διανομή των προϊόντων. Ειδικότερα, για τη 

γεωγραφική θέση θα ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα σημεία 

αποθήκευσης και παραγωγής, δηλαδή το δίκτυο των καταστημάτων και των 

ΑΤΜ, τα μονοπάτια επικοινωνίας προς τον τελικό πελάτη. Για την παραγωγή 

θα εξεταστούν ζητήματα σχετικά με το τι θα παραχθεί, ποια τραπεζικά 

προϊόντα δηλαδή θα λανσαριστούν και θα προωθηθούν, ποια θα είναι η 

κατανομή των ανθρωπίνου δυναμικού στα κατά τόπους καταστήματα και ποια 

η κατανομή τους στις διάφορες επιμέρους τραπεζικές εργασίες (π.χ. 

καταθέσεις, χορηγήσεις και άλλες εργασίες), υιοθέτηση στάνταρ ποιότητας και 
άλλα. Αποφάσεις λαμβάνονται και για τα αποθέματα, όπως ο καθορισμός του 

επιπέδου ασφαλείας χρημάτων για κάθε υποκατάστημα και ατομικό κιβωτίδιο 

του κάθε ταμία, οι πολιτικές ελέγχου και άλλες. Τέλος, οι αποφάσεις για τις 

μεταφορές έχουν να κάνουν λιγότερο με την επιλογή του μέσου και 

περισσότερο με το συνυπολογισμό του κόστους χρήσης.

Τα υποκαταστήματα και τα ΑΤΜ -και μόλις τώρα στη χώρα μας και 

ορισμένα sites στο Internet που εισάγουν το Internet banking και επιτρέπουν 

διαχείριση λογαριασμών, έλεγχο τελευταίων κινήσεων, μεταφορές κεφαλαίων 

μεταξύ λογαριασμών, αιτήσεις για διάφορα τραπεζικά προϊόντα και εντολές 

πληρωμής υπολοίπου πιστωτικών καρτών κλπ - συνιστούν πραγματικά 

τοποθεσίες λιανικού εμπορίου. Η μεγαλύτερη ίσως ιδιαιτερότητα που



παρουσιάζουν είναι ο αυξημένος όγκος πελατών και η ιδιάζουσα συμπεριφορά 

που απαιτεί το προϊόν και η υπηρεσίες που πουλάνε. Οι διαφορετικοί τύποι 

υποκαταστημάτων, οι τοποθεσίες εγκατάστασής τους, η ακτίνα εξυπηρέτησης 

των πελατών συνυφασμένη πάντα με τα ιδιαίτερα τοπικά δημογραφικά και 

κοινωνικά στοιχεία του πληθυσμού (ηλικία, αγοραστική δύναμη, 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα κ.α.), οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, η 

ύπαρξη καινούριων καταστημάτων κοντά στα ήδη υπάρχοντα εξαιτίας των 

δύο προηγούμενων φαινομένων, ο εσωτερικός ανασχεδιασμός και η 

αναδιοργάνωση της ροής των ανθρώπων, τα χρονοδιαγράμματα των 

υπαλλήλων και άλλα πολλά θέματα καθημερινής ίσως ρουτίνας συνιστούν και 

απαιτούν διοίκηση και τεχνικές logistics.

Επιπλέον, η μέτρηση των χρόνων αναμονής, ρύθμιση του κυκλοφοριακού 

στο εσωτερικό των καταστημάτων, η μέτρηση των χρόνων παροχής 

υπηρεσιών, η βέλτιστη χρήση των υπαλλήλων και των τύπων 

υποκαταστημάτων, όλα αυτά ελέγχονται με συστήματα logistics και 

προσδίδουν ποιότητα στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Εφαρμογή των logistics στις τράπεζες σημαίνει δημιουργία μάνατζμεντ 

κόστους (cost management) -και όχι περικοπή κόστους (cost cutting)-, που 

θα ελέγχει μακροχρόνια τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών και θα διευθύνει, 

θα σχεδιάζει και θα αναδιοργανώνει τις διαδικασίες διοίκησης, λειτουργίας και 

παροχής υπηρεσιών. Η εφαρμογή των logistics στον τραπεζικό τομέα δύναται 

να καταστήσει όλους τους υπαλλήλους σε θέση να γνωρίζουν σε ποια φάση 

βρίσκεται η κάθε τραπεζική εργασία, το κάθε αίτημα των πελατών τους, για 

παράδειγμα το αίτημα δανείου που έχει σταλεί από το υποκατάστημα προς τα 

πιστοδοτικά κέντρα για λήψη έγκρισης, χωρίς να χρειάζεται να έχουν στα 

χέρια τους τον αντίστοιχο φάκελο. Η εφαρμογή των βέλτιστων διαδικασιών 

θα επιφέρει ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση των πελατών, όπλα ικανά 

για να οργανώσουν μια τράπεζα σε οποιαδήποτε συγχώνευση ή εξαγορά και 

αναγκαία για να της επιτρέψουν να ορθοποδήσει και να σταθεί στις ολοένα 

και εντεινόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού.
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Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους φορείς 

υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα στην υγεία. Με την ίδια λογική μπορούμε 

να θεωρήσουμε τα νοσοκομεία μια μεγάλη δημόσια αποθήκη. Στην αποθήκη 

αυτή αποθηκεύονται πελάτες-ασθενείς σε αίθουσες αναμονής, λίστες 

αναμονής και προτεραιοτήτων και κρεβάτια. Το προϊόν που παρέχεται είναι η 

αποκατάσταση της υγείας και η πρόληψη ασθενειών. Αν και σε αυτόν τον 

τομέα ξεπεράσουμε το πρόβλημα της ανυπαρξίας της ύλης, τότε μπορούμε να 

θεωρήσουμε δυνατή την εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το ρόλο των μαγαζιών λιανικής πώλησης στην περίπτωση αυτή παίζουν 

τα εξωτερικά ιατρεία, τα νοσοκομεία και οι κινητές μονάδες. Βέβαια, αυτά τα 

σημεία λιανικής πώλησης παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα: ο όγκος των 

πελατών είναι ιδιαίτερα αυξημένος και μη προβλέψιμος -εκτός από κάποιες 

περιόδους όπου εμφανίζονται επιδημίες. Επιπλέον, κάποιοι υποστηρίζουν ότι 

το προϊόν που πουλάνε δε χρειάζεται μάρκετινγκ, καθώς είναι επιθυμητό από 

όλους.

Οι πρώτες ύλες που απαιτούν αγοραστικό μάνατζμεντ είναι καταρχήν 

τα φάρμακα και τα μηχανήματα, καθώς επίσης και τα γραφεία με τον 

εξοπλισμό τους, οι Η/Υ και τα κρεβάτια.

Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και 

αναντίρρητα επιτακτική, καθώς κάθε λάθος ή καθυστέρηση δε θα οδηγήσει 

απλά σε απώλεια κερδών, όπως σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να 

στοιχίσει και σε ανθρώπινες ζωές. To inventory control λοιπόν απαιτεί καλή 

γραμματειακή υποστήριξη για έλεγχο φαρμάκων και εισαγωγές-εξαγωγές 

ασθενών. Αποφάσεις λαμβάνονται και για τα αποθέματα, όπως ο καθορισμός 

του επιπέδου ασφαλείας φαρμάκων, προσωπικού και άδειων κλινών για κάθε 

πτέρυγα του νοσοκομείου, οι πολιτικές ελέγχου και τα στάνταρ ποιότητας. 

Και στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών υγείας το inventory control είναι 

δύσκολο αφού έχει να κάνει με έμψυχα προϊόντα, ιδιαίτερα φορτισμένα 

συναισθηματικά και ταλαιπωρημένα σωματικά, τους ασθενείς.

Οι μεταφορές γίνονται είτε με ασθενοφόρα, είτε με ιδιωτική μεταφορά, 

από και προς τους τόπους λιανικής πώλησης, δηλαδή τα νοσοκομεία. Κρίσιμο 

ζήτημα στο θέμα των μεταφορών είναι καταρχήν η γεωγραφική θέση του
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νοσοκομείου, που θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει ευκολία 

παρκαρίσματος και μεγάλη ακτίνα εξυπηρέτησης. Διαδικασία μεταφορών είναι 

και η μεταφορά των ιατρικών φακέλων, ακτινογραφιών, αποτελεσμάτων 

εξετάσεων, παραπεμπτικών σημειωμάτων και άλλων εγγράφων εσωτερικής 

αλληλογραφίας. Κάθε νοσοκομειακός υπάλληλος θα πρέπει να είναι σε θέση 

να γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό του κάθε ασθενούς χωρίς να χρειάζεται να έχει 

στα χέρια του το φάκελο. Όλοι οι υπεύθυνοι επιβάλλεται να μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε μια κοινή κατανεμημένη βάση δεδομένων (distributed 

data base), βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι η ενημέρωση των 

στοιχείων της σε πραγματικό χρόνο (real time updating) και η επικοινωνία με 

κάποια δομημένη ερωτηματική γλώσσα (Structured Query Language-SQL). 

Ένα ακόμη ζήτημα σχετικό με τη γεωγραφική θέση το οποίο χρόνια ολόκληρα 

καλεί για λύση, είναι και η παροχή υπηρεσιών υγείας σε αραιοκατοικημένες ή 

δυσπρόσιτες περιοχές. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνεται η 

δυνατότητα για την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Ακόμη και στη χώρα μας 

γίνονται κάποια βήματα, από ιδιωτικούς βέβαια φορείς, όπως η συνεργασία 

του Ιατρικού Κέντρου με τον ΔΟΛ. Τέλος, στα θέματα των μεταφορών 

εμπίπτουν και τα δρομολόγια των ασθενοφόρων, τα οποία θα πρέπει να 

ακολουθούν τα βέλτιστα μονοπάτια, προκειμένου να ελαχιστοποιούν το χρόνο 

αναμονής των ασθενών. Άλλωστε, η εφαρμογή τεχνικών JU θα μπορούσε να 

μειώσει το χρόνο που διαθέτουν οι ασθενείς-πελάτες για τη λήψη των 

αποτελεσμάτων των εξετάσεων τους.
Οι διαφορετικοί τύποι των υποκαταστημάτων (νοσοκομεία, εξωτερικά 

ιατρεία, συνεργαζόμενοι και συμβεβλημένοι με ασφαλιστικά ταμεία εξωτερικοί 

ιατροί, αγροτικά ιατρεία, κινητές μονάδες και άλλα), οι τοποθεσίες 

εγκατάστασής τους σε σχέση πάντα με τα δημογραφικό στοιχεία του 

πληθυσμού αλλά και με την έννοια του κράτους πρόνοια σε περίπτωση που 

πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία και όχι για ιδιωτικές κλινικές, ο εσωτερικός 

σχεδιασμός και η αναδιοργάνωση της ροής ανθρώπων και υλικών και άλλα 

πολλά θέματα απαιτούν διοίκηση και τεχνικές logistics. Επιπλέον, η μέτρηση 

των χρόνων αναμονής (δυστυχώς σε μέρες και όχι σε ώρες στη χώρα μας), η 

ρύθμιση των βαρδιών και των εφημεριών, η μέτρηση των χρόνων παροχής
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υπηρεσιών, η βέλτιστη χρήση ανθρωπίνων πόρων και μηχανών, δύνανται να 

ελεγχθούν με συστήματα logistics.

Όμως οι πρώτες υπηρεσίες που μας έρχονται στο μυαλό δεν είναι οι 

μοναδικοί δυνητικοί τομείς εφαρμογής των logistics. Υπάρχουν και άλλες 

υπηρεσίες, μέχρι σήμερα παραδοσιακές και συνώνυμες με τη γραφειοκρατία ή 

τον απαρχαιωμένο τρόπο εργασίας τους, που προχωρούν με μικρά βήματα 

στην αυτοματοποίηση των εργασιών τους και κάνουν προσπάθειες για μια 

έστω και «χαλαρή» εφαρμογή των logistics χώρο τους. Κάποιες προσπάθειες 
για εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των 

πελατών εκφράζονται στο χώρο των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΔΟΥ) και στην Αστυνομία!

Αναφορικά με τις εφορίες από τις αρχές Δεκεμβρίου 1999 οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά τις δηλώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προετοίμασε τις τεχνικές υποδομές 

και το λειτουργικό σχήμα ένταξης των ενδιαφερομένων στο νέο σύστημα και 

τους προσκάλεσε να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα TAXISnet, 

συμπληρώνοντας μέσω διαδικτύου το ηλεκτρονικό έντυπο.

Η εγγραφή αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα 

στοιχεία του ενδιαφερομένου σε σχέση με τα μητρώα του συστήματος TAXIS 

και να χορηγηθούν οι αναγκαίοι κωδικοί πιστοποίησης και πρόσβασης στο 

σύστημα TAXISnet. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου το πρόγραμμα λειτουργούσε 

πιλοτικά καλύπτοντας περιπτώσεις εμπρόθεσμης υποβολής μηδενικής ή 

πιστωτικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τις κατηγορίες A', Β' και Γ' βιβλίων 

του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής η επικοινωνία τόσο για θέματα ενημέρωσης, όσο και για θέματα 

τεχνικής βοήθειας γινόταν μόνο μέσω Internet. Σύμφωνα με τη ΓΓΠΣ, οι 

εταιρίες και οι επαγγελματίες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό, θα



πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Η/Υ με κάποια ελάχιστα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (Pentium, 16MB RAM, Windows 95/98 ή NT, browser (ή 

αλλιώς προγράμματος φυλλομετρητή για εντοπισμό και λήψη πληροφοριών 
από αντίστοιχες υπηρεσίες του δικτύου) και σύνδεση στο Internet). Κάτι 

αντίστοιχο αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές έτος -2001- και για 

την υποβολή προσωπικών φορολογικών δηλώσεων μέσω internet, που 

μάλιστα θα παρέχουν και έκπτωση σε όσους επιλέγουν κάτι τέτοιο.

Πρωτοποριακές είναι και οι εφαρμογές που προβλέπεται να 

εφαρμοστούν σύντομα και στη χώρα μας για την αντιμετώπιση του 

εγκλήματος. Στην υπηρεσία της ασφάλειας και της καταπολέμησης της 

εγκληματικότητας τίθεται η σύγχρονη πληροφορική. Πρωτοποριακές 

εφαρμογές, συσκευές υπερ-υψηλής τεχνολογίας και πανίσχυροι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές αποτελούν πλέον τα πιο ισχυρά όπλα των αρχών ασφαλείας στην 

προσπάθεια καταπολέμησης του εγκλήματος.

Οι συμφωνίες διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών ασφαλείας 

στην Ευρώπη θα φέρουν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους (2000) ορισμένα 

από τα τελειότερα συστήματα καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας 

και στη χώρα μας.

Δορυφορικά «αυτιά» που θα καταγράφουν τις συνομιλίες των 

κακοποιών στα κινητά τηλέφωνα, προγράμματα για την αναπαράσταση των 

εγκλημάτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικές συσκευές που θα 
εντοπίζουν αμέσως κάθε πλαστό έγγραφο, αλλά και ειδικό λογισμικό που θα 

«περιπολεί» στο Internet και θα εντοπίζει κάθε μορφής παράνομη 

δραστηριότητα ή συναλλαγή, είναι ορισμένα από τα νέα όπλα που θα 

εισαχθούν στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος «Τάλως».

Από όλα τα τεχνολογικά όπλα που προωθούν οι αρχές της Ευρώπης, 

αυτό που έχει προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις είναι το πρόγραμμα 

«Irridium S-PCS» για την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων. Πρόκειται 

για ένα δορυφορικό δίκτυο, το οποίο με τη χρήση πανίσχυρων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών κατορθώνει να σπάει τους αλγορίθμους ασφαλείας των κινητών 

και να καταγράφει τις συνομιλίες. Το δίκτυο μπορεί να παρακολουθεί
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ταυτόχρονα χιλιάδες συνδιαλέξεις και να επιλέγει τα σημεία που έχουν 

ενδιαφέρον, χάρη σε λέξεις κλειδιά. Οι απίστευτες δυνατότητες αυτού του 

προγράμματος προκαλούν αντιδράσεις εξαιτίας της παραβίασης του 

προσωπικού απορρήτου. Παρ' όλες όμως τις αντιδράσεις το πρόγραμμα θα 

είναι επιχειρησιακά έτοιμο στα τέλη του 2000.

Την ίδια περίοδο προβλέπεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία και 

το σύστημα "3D Eye Witness" που θα επιτρέπει στους αξιωματικούς της 

αστυνομίας να κάνουν αναπαράσταση κάθε εγκλήματος, επισημαίνοντας έτσι 

στοιχεία και δεδομένα που παραλείφθηκαν στις καταθέσεις. Το πρόγραμμα 

αυτό θα τροφοδοτείται με τα υπάρχοντα δεδομένα και στη συνέχεια θα 

αναπαραγάγει το έγκλημα. Όταν παρουσιάζει κενά, θα επεξεργάζεται 

διαφορετικά σενάρια και θα παρουσιάζει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Στην Αττική λειτουργεί ήδη και το νέο τμήμα της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής που ασχολείται με το κάθε μορφής έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο. Με τη βοήθεια προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί στις 

ΗΠΑ, οι αστυνομικοί θα «περιπολούν» στο δίκτυο και θα εντοπίζουν 

παράνομες δραστηριότητες, όπως εισαγωγή πορνογραφικού υλικού, απάτες 

στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ή παραπλανητική διαφήμιση. Επιπλέον, το 

πρόγραμμα θα μπορεί να εντοπίζει τον υπολογιστή από όπου έγινε η 

παράνομη δραστηριότητα.

Τέλος, αναμένεται και η προμήθεια του συστήματος "Photophone". 
Πρόκειται για μια ειδική συσκευή που περιλαμβάνει ψηφιακή κάμερα και 

συστήματα επεξεργασίας και μετάδοσης εικόνας, η οποία θα τοποθετείται σε 
τελωνεία, αεροδρόμια και κρατικές υπηρεσίες. Αν ο υπάλληλος έχει αμφιβολίες 

για την πιστότητα ενός διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, απλώς 

θα το περνά από το Photophone κι εκείνο θα μεταφέρει την εικόνα στον 

κεντρικό υπολογιστή της εγκληματολογικής υπηρεσίας. Σε ελάχιστα 

δευτερόλεπτα η συσκευή θα απαντά αν το έγγραφο είναι πλαστό ή όχι.

Ανεξάρτητα από τον φορέα ή την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στην 

οποία θα εφαρμοστούν τα logistics, το σίγουρο είναι ότι θα είναι σε θέση να
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βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα δώσουν τη 
δυνατότητα για καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων. 

Τέλος θα επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να απαντήσουν σε βασικά 
ερωτήματα, όπως για παράδειγμα που βρίσκεται κάποιος φάκελος, που 

βρίσκεται η πρόοδος των εργασιών κάποιου project και άλλα συναφή, 

γρήγορα και εύκολα, χωρίς να ψάχνουν φακέλους και υπευθύνους.

4.3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που διατρέχουμε μας επιτρέπουν να ορίσουμε 

την εποχή μας ως την απαρχή επαναστατικών αλλαγών που περιστρέφονται 

γύρω από την ηλεκτρονική δικτύωση ανθρώπων και επιχειρήσεων και την 

προσφορά πληθώρας ώριμων προϊόντων πληροφορικής. Οι αλλαγές αυτές 

επηρεάζουν χρήστες και παραγωγούς της τεχνολογίας και οδηγούν σε 

περισσότερο «οριζόντιες» μορφές εργασίας και συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων.

Μια στρατηγική αποτίμηση σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα των 

τεχνολογικών εξελίξεων οδηγεί στην αναγνώριση προϊόντων και μεθόδων με 

σημαντική επίδραση στον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστημάτων. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος με ιδιαίτερη 

επίδραση στα logistics είναι ο ακόλουθος:

1. Αρχιτεκτονική Δικτύου (Network Computing Architecture)

2. Ανάπτυξη εφαρμογών με βάση τα components

3. Καθετοποιημένα πακέτα λογισμικού

4. Αξιολόγηση πληροφοριών (OLAP & Data Technologies)

5. Ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω Internet

6. Συστήματα ροής εργασίας (Workflow and document flow)

Στη συνέχεια αναφέρονται λίγα λόγια για τις επιμέρους κατηγορίες.

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΎΟΥ: π βασική αρχή που επικράτησε και ώθησε την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφορικής ήτα η εμφάνιση των προσωπικών 

σταθμών εργασίας που έδωσε τη δυνατότητα υπολογιστικής ισχύος σε 

ευρύτερες μάζες χρηστών. Η αυτονομία και η σχετική προτυποποίηση (με
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την επικράτηση της Microsoft) ώθησαν ακόμη περισσότερο τη χρήση του 
PC. Το δεύτερο ισχυρό κύμα ώθησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και των εφαρμογών της ήρθε με την υιοθέτηση του μοντέλου 
Client Server που αξιοποίησε τις δυνατότητες των σχεσιακών Β.Δ., των 

δικτυακών κορμών και του φιλικού GUI Interface με τους χρήστες για να 

απελευθερώσεις επιχειρησιακές λειτουργίες από τα mainframes δίνοντας 

μεγαλύτερη ικανότητα απόφασης στους τελικούς χρήστες και 

αυτοματοποιώντας λειτουργίες που ως τότε έμεναν στο περιθώριο του 

αυτοματισμού, π.χ. Γενική Λογιστική. Η έννοια της δικτυακής 

αρχιτεκτονικής μπορεί να δράσει διττά. Αφενός μεν θεωρώντας ότι τα 

αναγκαία μέσα (resources) για την εκτέλεση εργασιών, όπως δεδομένα, 

προγράμματα και μηνύματα αντλούνται από το συνολικό χώρο του 

διαδικτύου. Αφετέρου δε εγκαθιδρύοντας ένα ενιαίο και μοναδικό τρόπο 

επικοινωνίας σύμφωνα με τα πρότυπα πρόσβασης στο Internet.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ COMPONENTS: ο κύκλος 

ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι αναπτύχθηκαν ταχύτατα ότι 

οι τεχνικές δομημένου σχεδιασμού και σε δεύτερη φάση οι γλώσσες 

αυστηρού φορμαλισμού για την ανάλυση και σχεδίασμά (requirements 

specification capture). Ακολούθησε η ανάπτυξη της τεχνολογίας CASE 

(Computer Aided Software Engineering) στην προσπάθεια ολοκλήρωσης 

των διαφόρων βημάτων ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης 

συστημάτων με τεχνικές κεντρικών repository. Η τεχνολογία αυτή έχει 

βελτιώσει τη συντηρησιμότητα των εφαρμογών με παράλληλη μετατόπιση 

του βάρους ανάπτυξης στη φάση σχεδιασμού. Τα components υλοποιούν 

το στόχο της παραγωγής λογισμικού με τεχνικές συναρμολόγησης έτοιμων 

τμημάτων σε αντιδιαστολή με την εξ αρχής ανάπτυξη λογισμικού. Τα 

components είναι μονάδες λογισμικού που εμπεριέχουν τα δεδομένα, τη 

λογική και τη συμπεριφορά που απεικονίζουν οι επιχειρησιακές λειτουργίες 

(business objects). Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται μόλις τα τελευταία 

χρόνια, με ταχύτατους όμως ρυθμούς, και έχει υιοθετηθεί από μεγάλους 

διεθνείς οίκους (π.χ. SAP), αλλά και ελληνικές εταιρίες (π.χ. Unisoft).



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Οι πωλήσειε τυποποιηυένου 

λογισμικού αυξάνονται κατακόρυφα σε διεθνή κλίμακα. Η αγορά έχει 
αποκτήσει το κωδικό όνομα ERP (Enterprise Resource Planning), για να 

απεικονίσει τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων. 

Γνωστά είναι τα πακέτα των εταιριών SAP R/3, Oracle Applications, BAAN 

IV και άλλων προμηθευτών. Η τάση αυτή ήταν αναμενόμενη δεδομένου 

ότι βασίζεται στη θεώρηση ότι τα διάφορα business processes μιας 

επιχείρησης έχουν έναν κοινό πυρήνα που μπορεί να παραμείνει 

αναλλοίωτος ανά επιχείρηση. Φυσικά υπήρχαν κι οι αντιθέσεις, αλλά 

εξαιτίας των δυσκολιών που είχαν καταγραφεί από την εσωτερική 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων (σημαντική ουρά αναμονής, μη συγχρονισμός 

τεκμηρίωσης, δυσκολία στη συντήρηση των εκδόσεων) έγινε δυνατή η 

επικράτηση αυτού του μοντέλου. Η γενίκευση της λειτουργικότητας των 

πακέτων συνοδεύεται και με αύξηση της πολυπλοκότητας που αντανακλά 

το υψηλό κόστος, αλλά και το χρόνο υλοποίησης. Για να επιλυθεί το 

σημαντικό αυτό σημείο έχουν δρομολογηθεί καθετοποιημένες λύσεις, 

τυποποίηση μεθοδολογιών (pre-packaged integration) και εργαλεία 

επιτάχυνσης.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Οι τεχνολογίες OLAP (On Line Analytical 

Processing) στηρίζονται στην προσφορά εργαλείων και λύσεων για την 

εξαγωγή πληροφορίας που είναι ήδη καταχωρισμένη σε πληροφοριακά 

συστήματα. Πρόκειται για ένα layer που αξιολογεί υπάρχουσες υποδομές 

διασυνδεόμενο και αντλώντας στοιχεία από εγκατεστημένα συστήματα 

(legacy systems). Τα τεχνολογικά δεδομένα έχουν μεταβληθεί σε βαθμό 

πλέον που να επιτρέπουν τη στρατηγική ανάλυση της πληροφορίας και 

την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Είναι σημαντική η επίδραση από τη 

χρήση της τεχνολογίας, δεδομένου ότι μπορεί να μεταβληθεί άμεσα η 

ποιότητα λήψης της πληροφορίας.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET: Το 

διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα δεδομένο της τεχνολογικής 

πραγματικότητας, αλλά και της καθημερινότητας. Η αξία του έγκειται στην 

απλότητα της χρήσης που επιτρέπει ευρεία πρόσβαση, κατ' αναλογία με



την επίδραση του προσωπικού υπολογιστή στη χρήση της πληροφορικής. 

Υπάρχουν βέβαια προβλήματα ασφάλειας, για τα οποία γίνεται λόγος 

παρακάτω, τα οποία για κάποιους αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για 

την ευρεία επαγγελματική χρήση.

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σημαντική είναι τέλος και η τεχνολογία της 

αυτοματοποίησης ροής εργασίας που επιτρέπει την οργανωτική 

απεικόνιση και ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων. Τα τμήματα με την 

άμεση ωφέλεια είναι αυτά της εξυπηρέτησης πελατείας, ειδικότερα σε 

μεγάλους οργανισμούς. Όμως η χρήση των εργαλείων αυτών δύναται να 

καταστεί εξαιρετικά χρήσιμη και σε παραδοσιακούς επιχειρηματικούς 

τομείς, όπως εκείνος του προγραμματισμού παραγωγής.

Ένα θέμα που άπτεται της επιτυχημένης και αποτελεσματικής 

εφαρμογής των logistics στον τομέα των υπηρεσιών, όπως θίξαμε ήδη, είναι 

αυτό της ασφάλειας των δικτύων και των συναλλαγών που

πραγματοποιούνται μέσω αυτών. Το θέμα της ασφάλειας των δικτύων μπορεί 

να διαχωριστεί σε δύο ευρείες κατηγορίες: στην ασφάλεια του χρήστη και 

στην ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών. Η κατηγορία της 

ασφάλειας του χρήστη αναφέρεται σε θέματα πρόσβασης και χρήσης του 

δικτύου και των βάσεων δεδομένων από εξουσιοδοτημένους και έγκυρους 

χρήστες. Το ζήτημα για παράδειγμα των passwords schemes, των 

τεχνικών και συστημάτων προστασίας firewalls, του ελέγχου 

πρόσβασης και των συστημάτων εμπιστοσύνης απασχολούν την 

κατηγορία αυτή. Από την άλλη η ασφάλεια των δεδομένων και των 

συναλλαγών αναφέρεται σε ζητήματα όπως η μυστικότητα και η 

εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων και δεδομένων που ανταλλάσσονται και 

απασχολείται με την εύρεση προστατευτικών μέτρων και μέτρων που θα 

αποτρέψουν κάθε προσπάθεια για ενδεχόμενη ανάληψη ψεύτικης ταυτότητας. 

Τέτοια μέτρα αποτελούν οι ηλεκτρονικές/ ψηφιακές υπογραφές, η 

κρυπτογράφηση και η αυθεντικότητα των μηνυμάτων.
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Μια απλοϊκή προσέγγιση και προσπάθεια για την ασφάλεια του χρήστη 
είναι η χρήση κωδικών passwords. Τα passwords αποτελούν ένα πρώτου 

επιπέδου εμπόδιο στην είσοδο μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στο δίκτυο και 

τις βάσεις δεδομένων. Στην πραγματικότητα βέβαια τα σχήματα των 

passwords κάνουν πολύ λίγα για την προστασία του δικτύου, ιδιαίτερα 

μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται απλές λέξεις ή σχεπκά ονόματα. Η 

απλούστερη μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους hackers για να 

«σπάσουν» τους κωδικούς είναι η λεγάμενη "dictionary comparison". 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή συγκρίνεται μια λίστα κωδικοποιημένων 

passwords χρηστών με ένα λεξικό συνήθων κωδικοποιημένων λέξεων 

(GCN94). Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι για να καταπολεμηθεί η μέθοδος αυτή 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται passwords μήκους τουλάχιστον οκτώ 

χαρακτήρων που να περιέχουν αλφαριθμητικά στοιχεία και να αλλάζουν τα 

passwords κάθε εξήντα με ενενήντα ημέρες.

Καθώς είναι κοινός τόπος λοιπόν ότι απαιτείται μια περισσότερο 

αποτελεσματική πολιτική προστασίας του κάθε δικτύου που είναι 

συνδεδεμένο με το Internet, αναπτύχθηκαν τα firewalls. Τα firewalls είναι τα 

πλέον αποδεκτά μέσα προστασίας ενός επιχειρησιακού δικτύου από τον 

εξωτερικό κόσμο. Ένα firewall είναι ένα σύστημα που εφαρμόζει μια τέτοια 

προστατευτική πολιτική. Τα απλούστερα συστήματα firewall είναι απλά 

δρομολογητές που φιλτράρουν την κυκλοφορία σε μια προσπάθεια να 

αποτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη κίνηση από έξω προς τα έσω ή 

αντιστρόφως του δικτύου. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί σε θέματα 

ασφαλείας σήμερα πιστεύουν ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα firewall 

αποτελείται από έναν συνδυασμό hardware, software και πολιτικές ασφαλείας. 

Ένα τέτοιο αποτελεσματικό firewall συνήθως περιέχει έναν ή περισσότερους 

δρομολογητές (routers), έναν τύπο μηχανών gateway δια μέσου των οποίων 

θα περνούν οι πληροφορίες από και προς το διαδίκτυο μην επιτρέποντας έτσι 

την απευθείας σύνδεση internet και εσωτερικού δικτύου, και ένα σετ από 

πολιτικές που προσδιορίζουν τις επιτρεπόμενες και τις απαγορευμένες 

λειτουργίες στο δίκτυο. Με άλλα λόγια, ένα αποτελεσματικό σύστημα firewall
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υποχρεώνει όλη την κίνηση να διασχίσει ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο 
μπορεί να γίνει αντικείμενο ανίχνευσης, επιθεώρησης και ανάλογης δράσης.

Ένας άλλος τρόπος για να εξετάσει κανείς τα συστήματα firewall είναι 

να παρατηρήσει τι θα γινόταν, αν δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία. Κάθε κίνηση 

από το διαδίκτυο θα ήταν ικανή να επηρεάσει απευθείας κάθε μηχάνημα που 

ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα συνδεδεμένα 

μηχανήματα θα έπρεπε να προφυλάσσονται ανεξάρτητα από μη ασφαλείς 

υπηρεσίες και κακόβουλους χρήστες. Η πολιτικής ασφαλείας θα έπρεπε να 

εγκατασταθεί σε κάθε μηχάνημα ανεξαιρέτως και λάθη που προέκυψαν κατά 

τη διευθέτηση των στοιχείων του υλικού και τη διασύνδεσή τους στο 

σύστημα υπολογιστή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (configuration) 

σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου θα είχαν ως αποτέλεσμα να διακυβεύεται 

η ασφάλεια ολόκληρου του δικτύου.

Με το internet firewall προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να 

εφαρμοστούν εγκαίρως και να διασφαλίσουν ολόκληρο το δίκτυο. Δεδομένου 

μάλιστα του ότι εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορούν να 

αποβούν οικονομικές και ευκολότερες ως προς τη διαχείριση. Επιπλέον, το 

firewall προάγει και τη μυστικότητα του εσωτερικού δικτύου μην επιτρέποντας 

σε εξωτερικούς χρήστες να δουν την configuration του δικτύου. Αντίθετα, 

βλέπουν μόνο ότι θέλει ο ιδιοκτήτης του δικτύου να δουν, για παράδειγμα ένα 

περιορισμένο domain name system (DNS), δηλαδή έναν διακομιστή ονομάτων 

περιοχής που δημιουργεί αντιστοιχίες μεταξύ κατανοητών στους ανθρώπους 

ονομάτων χρηστών ή υπηρεσιών ενός δικτύου, που εμφανίζει ένα υποσύνολο 

των συνδεδεμένων υπολογιστών και της υπολογιστικής δομής της 

επιχείρησης. Έτσι γίνεται δυσκολότερο για τους εξωτερικούς εισβολείς να 

«σπάσουν» ένα σύστημα, το οποίο δε γνωρίζουν καν από τι αποτελείται.

Βέβαια, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε και τις αδυναμίες ενός 

συστήματος firewall. Καταρχήν, δεν προστατεύει το δίκτυο από συνδέσεις 

εκτός αυτών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Αν δηλαδή κάποιος 

κάνει συνδέσεις στο δίκτυο που καταστρατηγήσουν το σύστημα firewall, είναι 

σαν να κλειδώνουμε τη μπροστινή πόρτα και να αφήνουμε ανοιχτά τα πίσω 

παράθυρα. Είναι δηλαδή αναγκαίο να επιβλέπονται και να φυλάσσονται όλα
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τα σημεία εισόδου σε ένα δίκτυο. Επίσης, τα συστήματα αυτά δεν παρέχουν 

προστασία σε επιθέσεις μέσω δεδομένων (data driven attacks). Δηλαδή, αν 

κάποιος χρήστης κατεβάσει αρχείο με ιό από το Internet, τότε το σύστημα δε 
θα μπορέσει να τον ανιχνεύσει. Επισημαίνεται λοιπόν και η ανάγκη για 

εγκατάσταση διαδικασιών που θα ανιχνεύουν όλα τα αρχεία για ύπαρξη ιών, 

πριν αυτά εισαχθούν στο δίκτυο. Τέλος, ένα firewall θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα πιθανό bottleneck, αφού όλη η κίνηση προς και από το 

Internet περνά από ένα σημείο, αν και αυτό τείνει να εξαλειφθεί με τις 

μεγάλες ταχύτητες -των 10 Mbps τουλάχιστον- των γραμμών.

Υπάρχουν και άλλα συστήματα εξασφάλισης της ασφάλειας στο επίπεδο 

του χρήστη και ελέγχου της πρόσβασης, όπως για παράδειγμα τα 

βιομετρικά συστήματα. Τα βιομετρικά συστήματα, το πιο σίγουρο μέσο 

εξουσιοδότησης, συνεπάγεται τη χρήση μοναδικών σημείων του ανθρωπίνου 

σώματος. Παλιότερα η βιομετρική εξουσιοδότηση βασιζόταν στον έλεγχο των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, των γραμμών της παλάμης ή στην αναγνώριση 

της φωνής και του βολβού των ματιών. Τα βιομετρικά συστήματα είναι 

ιδιαίτερα ακριβά και συχνά μη επιθυμητά καθώς μπορεί να χρειάζονται μέχρι 

και τριάντα δευτερόλεπτα για να επιτρέψουν την πρόσβαση σε αρχεία του 

συστήματος. Επιπλέον, πολλοί χρήστες δυσανασχετούν και δεν επιθυμούν τη 

χρήση τους. Στις μέρες μας εμφανίζονται πλέον σύγχρονες συσκευές για τον 

έλεγχο της πρόσβασης που βασίζονται σε βιομετρικές μεθόδους, όπως 

συστήματα που αναγνωρίζουν τη μορφή και τον τρόπο πληκτρολόγησης στο 

πληκτρολόγιο, εξετάζουν ηλεκτρονικά μια υπογραφή συγκρίνοντας την με 

αυτές που έχουν ήδη καταχωρημένες ή διαβάζουν με υπέρυθρες ακτίνες 

χαρακτηριστικά του προσώπου χρησιμοποιώντας μια απλή κάμερα (RKBY94). 

Από πολλούς υποστηρίζεται ότι στο μέλλον τα βιομετρικά συστήματα θα 

αποτελέσουν το εργαλείο εκείνο που θα αντισταθμίσει τον απρόσωπο 

χαρακτήρα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και θα παράσχει αυξημένη 

ασφάλεια στις καθημερινές δραστηριότητες όλων των χρηστών. Γνωστά 

βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης είναι τα BioID της εταιρίας DCS και 

αναγνωρίζει πρόσωπο -μέσω της μορφολογίας προσώπου- και φωνή -μέσω
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της κίνησης των χειλιών και της χροιάς της φωνής-, το Digitalpersona U.are.U 

που αναγνωρίζει δακτυλικά αποτυπώματα, το Penop Signature που 

αναγνωρίζει υπογραφές μέσω της μελέτης της οπτικής ομοιότητας της 

υπογραφής με την αποθηκευμένη, της ταχύτητας, του ρυθμού και των 

διαφορετικών σημείων πίεσης, το Veritel Screen Saver που αναγνωρίζει τη 

φωνή και άλλα πολλά.

Εξίσου καθοριστικής σημασίας για την αποδοχή του διαδικτύου ως μέσου 

πραγματοποίησης συναλλαγών αποτελεί και η ασφάλεια των δεδομένων και 

των μηνυμάτων. Σε γενικές γραμμές για την επικοινωνία με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να 

εξασφαλιστούν τα ακόλουθα:

> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΛΕΑ. Ο παραλήπτης ενός 

ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι το μήνυμα το 

οποίο έλαβε προήλθε από το χρήστη ο οποίος αναγράφεται στο 

μήνυμα ως αποστολέας.

> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ. Ο παραλήπτης πρέπει να 

μπορεί να αναγνωρίζει αν το μήνυμα τροποποιήθηκε, άλλαξε δηλαδή το 

περιεχόμενό του, κατά τη μεταφορά.

> ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΠΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Σε περίπτωση που ο 

αποστολέας επιθυμεί να μεταφέρει εμπιστευτικές πληροφορίες, θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κρυπτογραφεί το περιεχόμενο του 
μηνύματος και αυτό να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από τον παραλήπτη.

> ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ. Σε αντιστοιχία με τα γραπτά μηνύματα 

θα πρέπει να υπάρχει και στα ηλεκτρονικά μηνύματα κάποιας μορφής 

υπογραφή, η οποία θα εγγυάται τη γνησιότητα του μηνύματος. Έτσι ο 

παραλήπτης θα είναι σίγουρος ότι ο αποστολέας δε θα μπορεί να 

αμφισβητήσει την εγκυρότητα και την πατρότητα του μηνύματος στο 

μέλλον, (π.χ. έλεγχος υπογραφής φυσικού προσώπου, όπως 

Διευθυντή συγκεκριμένης υπηρεσίας).

> ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Σημαντική συνεισφορά στη μεταφορά 

εμπιστευτικών πληροφοριών έχουν οι τεχνολογίες της
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κρυπτογράφησης. Οι περισσότερο διαδεδομένες είναι η συμμετρική , η 

μη συμμετρική κρυπτογράφηση και οι ψηφιακές υπογραφές. Η δύναμη 

των αλγορίθμων κρυπτογράφησης μετριέται από το μέγεθος του 

κλειδιού του σε δυαδικά ψηφία (bits). Για τις τραπεζικές συναλλαγές 

μέσω διαδικτύου χρησιμοποιείται αλγόριθμος κρυπτογράφησης με 

κλειδί μήκους 128 bits.

Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται στη συμμετρική 

κρυπτογράφηση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του περιεχομένου ενός 

μηνύματος με χρήση ενός κωδικού-κλειδιού. Για την ανάγνωση του 

μηνύματος από τον παραλήπτη, απαιτείται πρώτα η αποκωδικοποίηση του 

μηνύματος με χρήση του ίδιου κλειδιού (του κωδικού δηλαδή με τον οποίο 

έγινε η κωδικοποίηση). Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 

συμμετρική κρυπτογράφηση ονομάζεται και κρυπτογράφηση μυστικού 

κλειδιού (secret- key cryptography). Παρόλο που η συμμετρική 

κρυπτογράφηση είναι απλή στη χρήση της, δεν απαιτεί πολύπλοκο λογισμικό, 

ούτε και σημαντική υπολογιστική ισχύ, έχει σημαντικά μειονεκτήματα, με 

βασικότερο την ασφαλή μεταφορά του κλειδιού. Αν το κλειδί χαθεί, τότε ο 

παραλήπτης δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά του. Αν πάλι το κλειδί 

βρεθεί από κάποιο τρίτο πρόσωπο, τότε αυτό θα μπορέσει να διαβάσει όλα τα 

μηνύματα που έχουν κωδικοποιηθεί με το κλειδί αυτό. Σημαντική αδυναμία 
επίσης αυτού του είδους της κρυπτογράφησης είναι και η συμφωνία των δύο 

μερών στην εύρεση και κοινή αποδοχή κλειδιού, ιδιαίτερα μάλιστα αν δεν 

έχουν κατ' ιδίαν συναντήσεις και θα πρέπει η συμφωνία αυτή να γίνει εξ 

αποστάσεως. Η δημιουργία, μετάδοση και αποθήκευση του κλειδιού 

ονομάζεται διαχείριση κλειδιού (key management) και είναι θέμα με το οποίο 

ασχολούνται όλα τα συστήματα κρυπτογράφησης. Επειδή στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον και στην επικοινωνία του με πλήθος πελατών είναι δύσκολο να 

υποθέσουμε ότι το κλειδί δε θα διαρρεύσει, συμπεραίνουμε ότι η διαχείριση 

του κλειδιού στο σύστημα της συμμετρικής κρυπτογράφησης είναι εξαιρετικά 

δύσκολη.



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογράφησης είναι ο 

αλγόριθμος DES (Data Encryption Standard) από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο 

Προτύπων και ο αλγόριθμος IDEA που σχεδιάστηκε από την εταιρία ASCOM-

TECH.

Από την άλλη, η μη συμμετρική κρυπτογράφηση, η οποία 

λέγεται αλλιώς κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου-Ιδιωτικού κλειδιού - 

γνωστή και ως κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού (public- key cryptography)- 

περιλαμβάνει την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του μηνύματος με 

χρήση ενός ζευγαριού κλειδιών, το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί. Η τεχνική 

αυτή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: καταρχήν, κάθε χρήστης του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει ένα ζεύγος κλειδιών, ένα δημόσιο και ένα 

ιδιωτικό. Το δημόσιο κλειδί θα πρέπει να είναι γνωστό σε οποιονδήποτε 

χρήστη επιθυμεί να λαμβάνει μηνύματα από αυτόν. Το ιδιωτικό κλειδί το 

γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο χρήστης. Επιπλέον, ένα μήνυμα που κωδικοποιείται με 

χρήση του ιδιωτικού κλειδιού, μπορεί να κωδικοποιηθεί μόνο από το 

αντίστοιχο δημόσιο κλειδί και αντίστροφα. Τέλος, είναι πρακτικά αδύνατο να 

υπολογιστεί το ένα κλειδί, αν γνωρίζουμε το άλλο. Έτσι, ο κάθε χρήστης 

κοινοποιεί το δημόσιο κλειδί του στους πιθανούς αποστολείς του. 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να αποστείλει ένα εμπιστευτικό μήνυμα, το 

κωδικοποιεί χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Το μήνυμα 
αυτό θα μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και να διαβαστεί μόνο από τον 

παραλήπτη του, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό το ιδιωτικό 
του κλειδί. Η μέθοδος της μη συμμετρικής κρυπτογράφησης, ενώ επιλύει τα 

προβλήματα της προηγούμενης μεθόδου, εισάγει ένα νέο: προκειμένου 

κάποιος να στείλει ένα εμπιστευτικό μήνυμα θα πρέπει να γνωρίζει το δημόσιο 

κλειδί του παραλήπτη. Το πρόβλημα αυτό τείνει να αντιμετωπιστεί με τις νέες 

υπηρεσίες καταλόγου που βασίζονται στο πρωτόκολλο LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol). Με τη χρήση της κρυπτογράφησης λοιπόν, 

επιλύεται το θέμα της διατήρησης της εμπιστευτικότητας των μηνυμάτων.

Ο πιο γνωστός αλγόριθμος μη συμμετρικής κρυπτογράφησης είναι ο RSA 

που σχεδιάστηκε από τους Rivest, Shamir και Adleman.
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Μπορεί βέβαια με τη χρήση της κρυπτογράφησης να εξασφαλίζεται το 

θέμα της εμπιστευτικότητας των μηνυμάτων, όμως τι γίνεται με τα υπόλοιπα 

τρία χαρακτηριστικά της ασφαλούς επικοινωνίας, την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του εντολέα, την ακεραιότητα του μηνύματος και την εξασφάλιση 

της εγκυρότητάς του; Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά 

με τη χρήση της τεχνολογίας των ψηφιακών υπογραφών. Οι ψηφιακές 

υπογραφές προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της επαλήθευσης του 

αποστολέα, της ακεραιότητας και της εγκυρότητάς του μηνύματος, θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν ότι η ψηφιακή υπογραφή ενός ατόμου μπορεί να 

δημιουργηθεί μόνο από το ίδιο το άτομο, ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος να 

παραχαράξει κάποια ψηφιακή υπογραφή και ότι δεν μπορεί κάποιος να 

αντιγράψει κάποια ψηφιακή υπογραφή από κάποιο μήνυμα σε κάποιο άλλο. Η 

ψηφιακή υπογραφή είναι ένα στοιχείο, μια ακολουθία συμβόλων (bytes), 

μοναδικό για τον χρήστη και το μήνυμα. Η διαδικασία παραγωγής της έχει ως 

εξής:

Το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΗΤ) σαρώνει το μήνυμα και 

παράγει το ψηφιακό αποτύπωμά του (hash), το οποίο έχει μέγεθος μερικές 

δεκάδες bytes. Το ψηφιακό αυτό αποτύπωμα, εξαρτόται από ολόκληρο το 

αρχικό μήνυμα, δηλαδή για κάθε αλλαγή στο μήνυμα παράγεται και νέο 

ψηφιακό αποτύπωμα. Στη συνέχεια το ψηφιακό αποτύπωμα κρυπτογραφείται 
με τη χρήση του ιδιωτικού κλειδιού του αποστολέα. Το κρυπτογραφημένο 

ψηφιακό αποτύπωμα αποτελεί την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα για το 

συγκεκριμένο μήνυμα. Η ψηφιακή υπογραφή, το μήνυμα και το δημόσιο 

κλειδί του αποστολέα μεταδίδονται στον παραλήπτη. Στην άλλη άκρη, το 

λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη αποκωδικοποιεί την 

ψηφιακή υπογραφή, με χρήση του δημόσιου κλειδιού του αποστολέα. Αν το 

ψηφιακό αποτύπωμα που προήλθε από την ψηφιακή υπογραφή αντιστοιχεί 

στο περιεχόμενο του μηνύματος, δηλαδή αν το ψηφιακό αποτύπωμα που δίνει 

το μήνυμα είναι το ίδιο με αυτό που δίνει η ψηφιακή υπογραφή, τότε το 

μήνυμα είναι αυθεντικό, δεν τροποποιήθηκε δηλαδή το περιεχόμενό του κατά 

τη μεταφορά. Συνεπώς, το γεγονός ότι το ψηφιακό αποτύπωμα εξακολουθεί



να αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του μηνύματος εξασφαλίζει ότι το μήνυμα δεν 

αλλοιώθηκε (ακεραιότητα μηνύματος), ενώ το γεγονός ότι η ψηφιακή 

υπογραφή κωδικοποιήθηκε με χρήση του ιδιωτικού κλειδιού του αποστολέα 

και αποκωδικοποιήθηκε με χρήση του δημοσίου κλειδιού του, εξασφαλίζει 

στον παραλήπτη ότι ο αποστολέας δεν πρόκειται να αρνηθεί την εγκυρότητα 

του μηνύματος στο μέλλον. Ως τελευταίο βήμα για την πιστοποίηση του 

αποστολέα, για την παροχή εγγύησης δηλαδή ότι το μήνυμα που λάβαμε το 

λάβαμε όντως από αυτόν που αναγράφεται ως αποστολέας, απαραίτητη είναι 

η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου φορέα πιστοποίησης, ο οποίος θα πιστοποιεί τα 

δημόσια κλειδιά.

Αντίστοιχα οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι για τη δημιουργία ψηφιακών 

υπογραφών ή αλλιώς ψηφιακών αποτυπωμάτων είναι οι RSA-MDS της 

εταιρίας RSA και της SHS (Secure Hash Standards)TOu Αμερικάνικου 

Ινστιτούτου προτύπων. Ανάμεσα στα διαθέσιμα προϊόντα που υλοποιούν 

τους παραπάνω αλγορίθμους, περιλαμβάνονται τα PGP (Pretty Good Privacy), 

Secure Messenger και άλλα. Βέβαια, το βασικό μειονέκτημα των μέχρι σήμερα 

διαθέσιμων υλοποιήσεων είναι ότι είναι ασύμβατες μεταξύ τους, και συνεπώς 

απαιτείται ο αποστολέας και ο παραλήπτης να διαθέτουν το ίδιο λογισμικό. Το 

μειονέκτημα αυτό αναμένεται να εξαλειφθεί πολύ σύντομα, με την υλοποίηση 

και διάδοση προτύπων που θα υλοποιηθούν από όλους ανεξαρτήτως τους 

κατασκευαστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το πρότυπο S/MIME που 

αναμένεται να γίνει επίσημο πρότυπο του Internet.
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μεταδίδονται

Λογισμικό ΗΤ

Η αμερικάνικη εταιρία Verisign αποτελεί σήμερα την πλέον δημοφιλή 

εταιρία παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης (trust services) στο διαδίκτυο. Με 

τον όρο "trust services" καθορίζεται μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών 

επιβεβαίωσης και πιστοποίησης ταυτότητας, πιστοποίησης πιστοληπτικής 
ικανότητας, ηλεκτρονικών πληρωμών, ψηφιακών πιστοποιητικών κλπ, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για τη διενέργεια ασφαλών συναλλαγών μέσω του 

Internet.
Η Verisign θεωρείται ως η εγκυρότερη Certification Authority στο διαδίκτυο 

σήμερα. Οι πελάτες της προέρχονται από όλο τον κόσμο και είναι Web sites 

επιχειρήσεις, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός χρηστών που επιθυμούν ασφάλεια 

στην παρουσία και τις συναλλαγές τους στο δίκτυο. Μέχρι τον Ιούνιο 2000 η 

εταιρία έχει δώσει πιστοποιητικά σε περισσότερα από 300.000 web sites σε 

όλο τον κόσμο, ενώ παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες σε έναν αριθμό ιδιωτών 

χρηστών που ξεπερνά τα 4.000.000 άτομα. Έχει μερίδιο αγοράς 80% σε
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παγκόσμιο επίπεδο και οι υπηρεσίες που προσφέρει μπορούν να

ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

□ Υπηρεσίες ΡΚΙ για εταιρίες: απευθύνονται σε εταιρίες που θέλουν να 
πραγματοποιούν με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές τους μέσω των 

ιδιωτικών δικτύων τους.

□ Υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής: παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη για 

απόλυτη προστασία της ψηφιακής υπογραφής του και των e-mails που 

στέλνει.

□ Υπηρεσίες ψηφιακής ταυτοποίησης servers: πρόκειται για μια υπηρεσία 

που παρέχει την εγγύηση στους πελάτες και συνεργάτες μιας εταιρίας ότι 

οι πληροφορίες και οι συναλλαγές που διακινούνται από ταυτοποιημένους 

servers είναι αυθεντικές και απολύτως εξασφαλισμένες.

□ Υπηρεσίες αυθεντικότητας προγραμμάτων: σε συνεργασία με Microsoft, 

SAP και άλλες μεγάλες εταιρίες υποστήριξης δικτύων, εξασφαλίζει 

γνησιότητα και ασφαλή προέλευση προγραμμάτων.

Επιπλέον, σημαντική διευκόλυνση πρόκειται να παράσχουν και τα 

συστήματα επεξεργασίας εικόνας στην επιτυχημένη εφαρμογή των 

logistics στον τομέα των υπηρεσιών. Στη σημερινή εποχή η οπτικοποίηση της 

πληροφορίας δεν περιορίζεται μόνο στα πολυμέσα, αλλά αποτελεί κύριο 

χαρακτηριστικό των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και τμήμα της 

καθημερινότητας. Ο όρος στατική εικόνα ή γραφικά χρησιμοποιείται για να 

περιγράφει ένα σχέδιο ή διάγραμμα ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα. Αν η εικόνα 

αυτή αναφέρεται στην προσομοίωση κίνησης, τότε χρησιμοποιείται ο όρος 

animation. Οι στόχοι χρήσης των εικόνων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΜΦΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τα προγράμματα διαχείρισης γραφικών δημιουργούν, επεξεργάζονται 

και αποθηκεύουν ψηφιακές εικόνες δύο μορφών: τις χαρτογραφικές ή 

ψηφιογραφικές (bitmap graphics) και τις διανυσματικές εικόνες (vector/draw- 

type graphics).

Μια χαρτογραφική εικόνα δημιουργείται από μια διάταξη ψηφίδων που 

είναι γνωστές ως εικονοστοιχεία (picture elements/pixels). Το εικονοστοιχείο 

αποτελεί το ελάχιστο στοιχείο ανάλυσης στην οθόνη. Για την περιγραφή του 

αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με το χρώμα και τη θέση του. Οι εικόνες 

τύπου bitmap παράγονται από όλα τα προγράμματα δημιουργία και 

επεξεργασίας εικόνας, με ψηφιοποίηση συμβατικών εικόνων μέσω σαρωτή, με 

σύλληψη εικόνων από την οθόνη του Η/Υ με τη βοήθεια του κατάλληλου 

λογισμικού, με χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή με ψηφιοποίηση 

εικόνας βίντεο. Μια χαρτογραφική εικόνα χαρακτηρίζεται από τρεις 

παραμέτρους: την ανάλυση, η οποία εκφράζει την πυκνότητα των 

εικονοστοιχείων της σε κάθε διάσταση ανά ίντσα (dots per inch, dpi), το 

χρωματικό βάθος, που σχετίζεται με τον αριθμό των χρωμάτων που είναι 

διαθέσιμα για τη δημιουργία της εικόνας και το μέγεθος, το χώρο δηλαδή ενός 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου που την περιβάλλει ανεξάρτητα από το 

σχήμα της. Οι χαρτογραφικές εικόνες είναι κατάλληλες για τρισδιάστατες και 

φωτορεαλισπκές απεικονίσεις, καθώς διαθέτουν μεγάλο φάσμα δυνατών 

χρωμάτων και υψηλό επίπεδο σκιάσεων ή λεπτομερειών.
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Οι εικόνες διανυσματικού τύπου χρησιμοποιούν γραμμικά στοιχεία - 

γραμμές, ελλείψεις, τόξα ή ορθογώνια- για την απεικόνιση των στοιχείων 
τους. Το μέγεθος των διανυσματικών αρχείων εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα των σχημάτων που περιγράφουν. Είναι σημαντικά μικρότερο 

σε σχέση με τα αντίστοιχα χαρτογραφικά αρχεία, επειδή αποθηκεύονται μόνο 

οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σχεδίασμά των σχημάτων. Τα 

διανυσματικά αρχεία παρέχουν δυνατότητες μεγέθυνσης, σμίκρυνσης και 

περιστροφής των σχημάτων χωρίς πρόκληση αλλοιώσεων, δεν μπορούν όμως 

να ενσωματώσουν φωτορεαλιστική ποιότητα, αφού για τη δημιουργία ενός 

σχήματος επιτρέπεται ο προσδιορισμός ενός μόνο χρώματος.

Οι εικόνες που απαιτούνται σπς διάφορες εφαρμογές μπορούν να 

παραχθούν με διάφορα μέσα, όπως εργαλεία ζωγραφικής (paint tools), 

εργαλεία σχεδίασης (drawing tools), εργαλεία επεξεργασίας εικόνας (image 

editing tools), χρήση photo-CD και εμφάνιση μέσω photo CD-player, χρήση 

Clipart, διαγραμμάτων, γραφημάτων και διαδικτύου.

Επειδή η επεξεργασία εικόνων απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ, 

μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση τους και μεγάλο χρόνο μεταφοράς 

μέσω δικτύων, θεωρήθηκε απαραίτητος ο περιορισμός του μεγέθους των 

αρχείων εικόνας, ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Η διαδικασία αυτή είναι 

γνωστή ως συμπίεση (compression) και απαιτεί ειδικό λογισμικό. Βέβαια, για 

την επεξεργασία τους είναι απαραίτητη η επαναφορά στο αρχικό τους 

μέγεθος (decompression- αποσυμπίεση).
Για τη μετατροπή εικόνων από το φυσικό κόσμο, δηλαδή αναλογικών 

εικόνων σε ψηφιακές -διαδικασία γνωστή ως ψηφιοποίηση- απαιτείται 

σάρωση της φυσικής εικόνας/ αντικειμένου, ψηφιακή φωτογράφηση ή 

σύλληψη εικόνας από οθόνη. Η χρήση του σαρωτή είναι η πιο διαδεδομένη 

διαδικασία μετατροπής μιας τυπωμένης εικόνας, π.χ. ενός εγγράφου, σε 

ψηφιακή για την εισαγωγή της στον Η/Υ και περαιτέρω επεξεργασία. Ο 

σαρωτής σπάει την τυπωμένη εικόνα σε pixels τα οποία μετατρέπει σε 

κατάλληλους αριθμούς, ώστε να αποτελέσουν το αντίστοιχο αρχείο. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του σαρωτή είναι η ανάλυση και η χρωματική απόδοση. Εκτός
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όμως από τους σαρωτές δημοφιλείς γίνονται και οι ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές που έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας της εξέλιξης στον τομέα της 

τεχνολογίας των ημιαγωγών. Συνδεόμενες οι μηχανές αυτές στην κατάλληλη 

θύρα του υπολογιστή ή αποθηκεύοντας τη φωτογραφία στη δισκέτα, 

επιτρέπουν άμεση δημιουργία και επεξεργασία αρχείου εικόνας. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής είναι η ανάλυση και η 

χρωματική απόδοση, χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά του σαρωτή. Τέλος, 

αρκετά συνηθισμένη είναι και η μετατροπή ή σύλληψη εικόνων μέσω βίντεο 

και η μετατροπή τους μέσω ειδικής κάρτας ψηφιοποίησης εικόνας που 

λέγεται ψηφιοποιητής (video grabber). Η παραγωγή ποιοτικών εικόνων μέσω 

αυτής της διαδικασίας είναι δύσκολη, καθώς η ανάλυση του βίντεο είναι 

χαμηλότερη από αυτήν της οθόνης του υπολογιστή.

Με τους ίδιους τρόπους περίπου γίνεται και η εισαγωγή κειμένου στην 

εικόνα, δηλαδή είτε με σάρωση και οπτική αναγνώριση των χαρακτήρων, είτε 

με πληκτρολόγηση.

Επιπλέον, είναι δυνατή και η ψηφιοποίηση του ήχου. Τα ηχητικά 

σήματα που προέρχονται από εξωτερικές πηγές είναι αναλογικά και μπορούν 

να μετστραπούν σε ψηφιακή πληροφορία, ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από 

τον υπολογιστή, με τη σύνδεση στην είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή 

αναλογικές πηγές, όπως για παράδειγμα ραδιόφωνο, μικρόφωνο και άλλα. Τα 
εργαλεία επεξεργασίας ήχου (sound editing tools) αποτελούν το απαραίτητο 

λογισμικό για την παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακών ήχων. Υπάρχουν 

διάφορα δημοφιλή προγράμματα, όπως το Sound Edit, το Wave Studio και 

άλλα, τα οποία αναπαριστάνουν τον ήχο ως κυματομορφή στην οθόνη του 

υπολογιστή και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τις 

κυματομορφές με την ίδια ευκολία που χειρίζεται ένα κείμενο με τη βοήθεια 

του επεξεργαστή κειμένου (κόβει τμήματα, αντιγράφει, κάνει επικολλήσεις και 

άλλα).



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αδιαμφισβήτητη, βέβαια, κρίνεται η ύπαρξη και η υποστήριξη της 
σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας (information technology) με 

τη βοήθεια των δικτύων στον οργανισμό/ επιχείρηση που εφαρμόζει τα 

logistics. Έτσι θα παρέχεται αυτόματη και στιγμιαία σύνδεση με όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης και τους εξωτερικούς ακόμη οργανισμούς, όπως 

τράπεζες και άλλους πελάτες. Με τον όρο πελάτες βέβαια δεν εννοούμε μόνο 

άλλες επιχειρήσεις που ζητούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών, 

αλλά ακόμη και θυγατρικές επιχειρήσεις που στηρίζονται στο σύστημα 

logistics της αρχικής/ μητρικής επιχείρησης.

Μία από τις βασικές λειτουργίες του δικτύου θα είναι να 

ντοκουμεντάρει, να υποστηρίζει δΓ εγγράφων δηλαδή και να αποθηκεύει 

στον υπολογιστή όλες τις αποστολές ορθά, ώστε οποιοσδήποτε θέλει να 

μπορεί να λαμβάνει αμέσως ηλεκτρονικά αντίγραφαΣχεδόν σίγουρα θα 

περιλαμβάνει λειτουργίες DTI (Direct Trader Input), ώστε και τα τμήματα 

και οι εξωτερικοί πελάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και σε 

κάθε νέα πληροφορία. Μια από τις πιο σπουδαίες πλευρές της στρατηγικής 

EDI (Electronic Data Interchange, της ηλεκτρονικής δηλαδή ανταλλαγής 

δεδομένων, δεδομένων που προηγούμενα ανταλλάσσονταν με χαρτιά, ενώ 

τώρα στη θέση τους χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά έντυπα, τα λεγάμενα 

message formats) που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η παγκόσμια 
συμβατότητα με πελάτες, αντιπροσώπους, εκτελεστές και αρχές που 

εμπλέκονται στην εκτέλεση των έργων και στην παροχή των υπηρεσιών. Το 

σύστημα λοιπόν πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατό 

με τις διεθνείς προδιαγραφές όπως τις UN/EDIFACT (the United Nations 

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). H 

δυσκολία σε τέτοια συστήματα είναι ότι απαιτείται ένας υψηλός βαθμός 

τυποποίησης για την υλοποίηση ενός παγκοσμίου συστήματος. Ωστόσο, τα 

αναμενόμενα οφέλη είναι αδιαμφισβήτητα, αφού η υιοθέτηση τέτοιων 

συστημάτων μειώνει τη γραφειοκρατία και την γραφική δουλειά, προάγει την 

ακρίβεια μειώνοντας τα λάθη, οδηγεί σε ταχύτερη λήψη πληροφοριών, 

ελέγχει τη μετακίνηση και τη διανομή, κινείται σε ηλεκτρονικές ταχύτητες και



κτίζονται σταθερές εμπορικές σχέσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι το EDI συχνά 

αναφέρεται και ως «εμπόριο χωρίς έγγραφα» (paperless trade).
Τέλος, αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το ότι κανένα 

σύστημα EDI δεν είναι τέλειο, αφού η συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις 

ανοίγουν το δρόμο για συνεχείς και ραγδαίες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις.

Άλλα εργαλεία της πληροφορικής -όχι καινοτόμα ή 

πρωτοπαρουσιαζόμενα κατ' ανάγκη- που βοηθούν την εφαρμογή των logistics 

στις υπηρεσίες είναι τα:

> έμπειρα συστήματα (expert systems) και συστήματα 

τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence systems). Τα

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι μια εξαιρετικά προηγμένη 

και πολύπλοκη χρήση των υπολογιστών, οι οποίοι 

προγραμματίζονται για να «σκέφτονται», όπως οι εκπαιδευμένοι και 

έμπειροι άνθρωποι σε συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις. 

Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, με κυριότερη τα έμπειρα 

συστήματα, συναντιούνται σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες 

μιας επιχείρησης και παρουσιάζουν τρομακτικές δυνατότητες σε 

στρατηγικό επίπεδο. Τα έμπειρα συστήματα είναι προγράμματα 

υπολογιστών που προσομοιώνουν τη διαδικασία σκέψης ενός 

εμπειρογνώμονα. Ένα επιχειρησιακό έμπειρο σύστημα μιμείται έναν 
ικανό μάνατζερ αναλύοντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες και 

προτείνοντας πιθανές λύσεις. Κατά τον Drogan τα έμπειρα 

συστήματα δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια συλλογή γνώσεων 

και κανόνων που αποσκοπούν στην εφαρμογή της γνώσης για λήψη 

καλύτερων αποφάσεων. Ουσιαστικά, «τα έμπειρα συστήματα/ 

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης καταφέρνουν τους υπολογιστές 

να κάνουν πράγματα που θα απαιτούσαν νοημοσύνη αν γινόταν 

από ανθρώπινα όντα». Είναι ένας οικονομικός και πρακτικός τρόπος 

για την επίλυση προβλημάτων αναλυτικών και λειτουργικών.

> πληροφοριακά συστήματα (information systems). Ένας 

απλός ορισμός για τα πληροφορικά συστήματα θα μπορούσε να τα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

περιγράφει ως ομάδες από hardware και software, δεδομένων, 
ανθρώπων και διαδικασιών που σκοπό έχουν να μεταφέρουν τα 

σωστά δεδομένα στη σωστή στιγμή στον κατάλληλο άνθρωπο. 

Ένας άλλος πάλι ορισμός τα περιγράφει ως συστήματα βασιζόμενα 

σε Η/Υ με ειδοποιό χαρακτηριστικό την παροχή πληροφοριών σε 

χρήστες από έναν ή περισσότερους οργανισμούς. Λόγω όμως του 

μεγάλου εύρους των λέξεων «σύστημα» και «πληροφορία» συχνά 

στη βιβλιογραφία τα συναντούμε ως οργανωτικά συστήματα 

πληροφοριών (organizational information systems). Όπως και να 

'χει πάντως τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν διεπιστημονικό 

αντικείμενο, καθώς για το τεχνικό τους μέρος βασίζονται στην 

επιστήμη των υπολογιστών, για το οργανωτικό τους μέρος 

βασίζονται στην επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων και επιπλέον 

ενσωματώνουν και πτυχές της στατιστικής, της οικονομικής 

επιστήμης, της Επιχειρησιακής Έρευνας και άλλων επιστημών. Τα 

κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα είναι αυτά που 

απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα τόσο της συγκέντρωσης, όσο και 

της αποκέντρωσης. Σε μια επιχείρηση για παράδειγμα, ο έλεγχος και 

ο συντονισμός γίνονται κεντρικά, ενώ η επεξεργασία σε λειτουργικά 

επίπεδο γίνονται αποκεντρωμένα.

> Τηλεπικοινωνίες και τοπικά δίκτυα (LAN) στις επιχειρήσεις.
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των δικτύων είναι το μοίρασμα των 

πόρων (resource sharing), η παροχή πρόσβασης σε εξοπλισμό και 

δεδομένα που βρίσκονται σε απόσταση από εμάς, η εξοικονόμηση 

χρημάτων και η επίτευξη καλύτερης σχέσης απόδοσης-κόστους, η 

αυξημένη αξιοπιστία λόγω πολλών σταθμών εργασίας και 

αντιγράφων της εργασίας μας και η εξυπηρέτηση 

τηλεπικοινωνιακών αναγκών και άμεσης πληροφόρησης. Η ανάγκη 

για αύξηση της ταχύτητας των τοπικών δικτύων είναι επιτακτική και 

έτσι νέα πρότυπα εμφανίζονται συνεχώς. Μερικά από αυτά 

προσπαθούν να είναι συμβατά με την υπάρχουσα δικτυακή 

υποδομή, ενώ άλλα θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις και κανόνες.
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Μερικά από τα πιο συνηθισμένα και συχνότερα υλοποιήσιμα 

πρότυπα δικτύων υψηλής ταχύτητας είναι το Ethernet Switching, το 

Fast Ethernet, το Gigabit Ethernet και το IEEE 802.12.

> Τα δίκτυα οπτικών ινών. Σύγχρονα οπτικά δίκτυα (SONET) 

και σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία (SDH). To SONET 

(Synchronous Optical NETwork) είναι ένα πρότυπο δικτύου που 

είχε ως βασικό στοιχείο τη μεταφορά ΑΤΜ σε μεγάλες αποστάσεις. 

Το πρότυπο SONET προβλέπει λειτουργία με οπτικές ίνες κι απαιτεί 

ελάχιστη ταχύτητα 51,84 Mbps στις ΗΠΑ και 155,52 Mbps στην 

Ευρώπη. Το δίκτυο οπτικών ινών (FDDI-Fiber Distributed Data 

Interface) αναπτύχθηκε από την American National Standards 

Institute-ANSI και βασίζεται σε τοπολογία διπλού δακτυλίου. Έως 

και 500 σταθμοί μπορούν να φιλοξενηθούν από το δίκτυο κι έτσι να 

λειτουργήσει ως backbone (ραχοκοκαλιά) πολλών τοπικών δικτύων. 

Το δίκτυο διαθέτει μηχανισμό με τη βοήθεια σταθμού διαχείρισης 

για την εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών που απαιτούν τη 

μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, παρέχοντας εγγύηση σταθερού 

ρυθμού μεταφοράς, όπως δεδομένα ήχου ή real time εφαρμογές. Η 

αποκρατικοποίηση των εθνικών τηλεπικοινωνιών, η ραγδαία 

ανάπτυξη των οπτικών ινών και της χρήσης τους ως μέσω 

μετάδοσης, καθώς επίσης και η ανάπτυξη των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης και των έμπειρων συστημάτων θα οδηγήσει 

στη μείωση του κόστους χρήσης EDI και θα βελτιώσει την ποιότητα 

και το φάσμα (diversity) των EDI συναλλαγών στα χρόνια που 

έρχονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία των οπτικών ινών 

είναι πιο αξιόπιστη από την τεχνολογία των μικροκυμάτων, γιατί η 

ασύρματη επικοινωνία (microwaves) επηρεάζεται από 

ατμοσφαιρικούς παράγοντες, ενώ η ενσύρματη (οπτικές ίνες) όχι.

> Μεταφορά εγγράφων/ FTP. To FTP που προκύπτει από τα

αρχικά για το File Transfer Protocol αλλά και για το File Transfer 

Program, παρέχει τη δυνατότητα για μεταφορά αρχείων μεταξύ 

δικτυωμένων υπολογιστών, επιπλέον, μεταφράζει αυτόματα αρχεία
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μορφής text,χαρακτηριστικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 

χρήσιμο, αφού στο Internet συμμετέχουν πολλοί υπολογιστές που 

τρέχουν σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα. To FTP είναι 
συνήθως η πρώτη επιλογή για τη μεταφορά των φακέλων και η 

καλύτερη επιλογή για την εργασία αυτή, καθώς ολοκληρώνει τη 

δουλειά γρήγορα, εύκολα και απλά. Απαντάται συνήθως σε όλους 

τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο Internet και η χρήση 

του είναι τόσο διαδεδομένη, ώστε να έχει επιλεγεί για να 

συμπεριληφθεί στις βασικές ικανότητες των Web Browsers 

(προγραμμάτων φυλλομετρητών διαδικτύου).

> ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ απευθείας συνομιλία. Το 

πρόγραμμα αποστολής και λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι ενσωματωμένο στους φυλλομετρητές του 

Internet (Outlook Express για τον Internet Explorer, Netscape 

Messenger για τον Netscape Communicator). Από το σύνολο των 

υπηρεσιών του Outlook Express αυτή που άπτεται του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η «ανάγνωση της 

αλληλογραφίας». Επίσης είναι δυνατή και η απευθείας συνομιλία με 

άλλους χρήστες, αρκεί να διαθέτουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα, 

π.χ. το NetMeeting της Microsoft. Αφού γίνουν οι αρχικές ρυθμίσεις, 

μπορούμε να συνδεθούμε σε μια κοινή τηλεδιάσκεψη όπου έχουν 
συνδεθεί κι άλλοι χρήστες από όλον τον κόσμο. Συνήθως βέβαια 

ζητάμε άτομα που θέλουμε να καλέσουμε σε έναν διακομιστή 

καταλόγου. Ο τρόπος επικοινωνίας εξαρτάται από τον εξοπλισμό 

του συνομιλητή μας (μόνο μέσω πληκτρολογίου, υποστήριξη με 

ομιλία ή με εικόνα). Η συνομιλία με υποστήριξη εικόνας μέσω 

βιντεοκάμερας όμως απαιτεί μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης 

δεδομένων, και συνήθως γίνεται ικανοποιητικά με σύνδεση ISDN. 

To CU-SeeMe είναι ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης που λειτουργεί 

μέσω επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop computer 

based videoconferencing tool) που τρέχει μέσω του Internet -ή 

κάθε άλλου δικτύου που βασίζεται σε TCP/IP-. Με τη χρήση του
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εργαλείου αυτού μπορεί κανείς να συγκαλέσει και συνέρθει σε 

τηλεδιάσκεψη με άλλα σημεία που βρίσκονται οπουδήποτε στον 

κόσμο. Το σχετικό λογισμικό είναι διαθέσιμο δωρεάν (με copyright 

του πανεπιστημίου Cornell και των συνεργαζόμενων επιστημονικών 

συνεργατών) και δεν απαιτεί δαπανηρό hardware ή ειδικές 

συνδέσεις, προκειμένου να λειτουργήσει και τρέχει τόσο σε 

περιβάλλον Macintosh, όσο και σε Microsoft Windows. Η 

χρησιμότητα του εργαλείου αυτού είναι ανεκτίμητη σε 

δραστηριότητες εκπαιδευτικές, επιχειρηματικές, τέχνης και τηλε

ϊατρικής και για τους παραπάνω λόγους η χρήση του διευρύνεται 

συνεχώς. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να αγνοούμε και το IRC, Internet 

Relay Chat που δημιουργήθηκε το 1988 και έχει περισσότερο 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί ένα κανάλι, έναν εικονικό 

χώρο συγκέντρωσης και ανταλλαγής απόψεων για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα συνήθως. To IRC έχει εφαρμογές και στις 

επιχειρήσεις, όπου παρέχει πρόσβαση σε πελάτες και πληροφορίες 

σε πραγματικό χρόνο και επιπλέον μπορεί να αποτελέσει ένα 

οικονομικό μέσο διάσκεψης και ανταλλαγής επιχειρηματικών 

απόψεων. Ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας, από τους πολλούς που 

παρέχει το διαδίκτυο, είναι τα MUD (Mutli-User 

Dimensions/Multiple User Dialogues), που είναι στην ουσία 

υπολογιστικά προγράμματα που επιτρέπουν σε όσους συμμετέχουν 

να εξερευνούν εικονικές πραγματικότητες και να συνδιαλέγονται σε 

πραγματικό χρόνο με άλλους. Γενικότερα, το διαδίκτυο ανατρέφει 

νέες και καινοτόμες μορφές επικοινωνίας, δοκιμάζοντας 

διαφορετικές μεθόδους, για να οδηγήσει σε μια ομάδα ανθρώπων 

με το ίδιο πρόβλημα και ενδιαφέροντα συνήθως. Ωστόσο, όλα 

αυτά τα μέσα θα πρέπει να εξεταστούν ως προς την ασφάλειά τους.

> Λογισμικό διαχείρισης εγγράφων/ συστήματα ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων D.I.P.(Document 

Image Processing). ). Τα συστήματα αυτά εξελίσσονται σε 

πανίσχυρα εργαλεία οργάνωσης και διεκπεραίωσης των λειτουργιών



της ενδοεπιχειρησιακής και διεταιρικής επικοινωνίας, αφού πλέον 

πόσης φύσεως έγγραφα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή, με 

αποτέλεσμα τη σημαντική απλοποίηση των διαδικασιών συλλογής 

και αρχειοθέτησης. Ένα τέτοιο σύστημα ενσωματώνει ποικιλία 

σύγχρονων τεχνολογιών που το βοηθούν να δουλέψει σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των κατόχων του. Οι τεχνολογίες αυτές είναι μεταξύ 

άλλων η επεξεργασία εικόνας, η συμπίεση δεδομένων, η προστασία 

των πληροφοριών και η μαζική αποθήκευση Οι τεχνολογίες αυτές 

χαρακτηρίζουν τις επιμέρους λειτουργίες που επιτελεί το σύστημα. 

Οι λειτουργίες αυτές είναι η εισαγωγή και ψηφιοποίηση εγγράφων 

που επιτελείται αποκλειστικά μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο 

επιτρέπει την άμεση αρχειοθέτηση των εγγράφων στη βάση 

δεδομένων του συστήματος και την περαιτέρω διαχείρισή τους ως 

ψηφιακά έγγραφα ενιαίας μορφής με αυτά που εισάγονται μέσω 

scanners, η αρχειοθέτηση ψηφιοποιημένων εγγράφων για την οποία 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές που στοχεύουν στην 

ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των εγγράφων με βάση το 

θεματικό τους αντικείμενο ανεξάρτητα από την αρχική τους μορφή 

ή τον τρόπο με τον οποίο εισήχθησαν στο σύστημα, η αποθήκευση 

εγγράφων είτε σε μαγνητικούς δίσκους είτε σε οπτικούς δίσκους, 

ανάλογα με τους εκάστοτε συνδυασμούς και τις εναλλακτικές 

λύσεις που προσφέρουν οι διαθέσιμες τεχνολογίες, η αναζήτηση και 

ανάκτηση με τη βοήθεια ειδικής καταχώρισης που λαμβάνει μόλις 

αποθηκευθεί στο σύστημα στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του 

εγγράφου, η ημερομηνία συγγραφής του και το όνομα του 

συγγραφέα ο παραλήπτης και μια σύντομη περιγραφή του 

περιεχομένου του, η διαχείριση της ροής της εργασίας (workflow) 

το σύνολο δηλαδή από διαγράμματα και κανόνες που καθορίζουν 

τους τρόπους με τους οποίου ρέουν οι πληροφορίες στο εταιρικό 

περιβάλλον, οι διάφορες λειτουργίες που επιτρέπεται ή 

απαγορεύεται να επιτελέσει κανείς και γενικότερα όλες οι 

οργανωτικές παράμετροι, η ασφάλεια των εγγράφων μέσω
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αναγνωριστικών χρήστη (login) και κωδικών πρόσβασης 

(password), αυθεντικότητας μηνυμάτων και άλλων θεμάτων. 

Πρόσφατα παρουσιάστηκε για παράδειγμα η ελληνική έκδοση της 

γνωστής σουίτας εφαρμογών Lotus Notes/Domino R5. Τα Greek 

Notes R5.01 είναι το μοναδικό έως τώρα πακέτο λογισμικού, ο 

εξελληνισμός του οποίου φθάνει ακόμη και μέχρι το κομμάτι που 

αφορά τη σχεδίαση και την ανάπτυξη άλλων εφαρμογών. Η έκδοση 

αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στο χώρο του messaging 

και του groupware και σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει μερίδιο αγοράς 

πάνω από 40%. Η έκδοση R5 των Lotus Notes/Domino, τα οποία 

αποτελούν βασικό στοιχείο της έννοιας του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

(e-business) που προωθεί η IBM, περιέχει ορισμένα εργαλεία 

πρωτοποριακά. Αυτά είναι το Learning Space, μια κατανεμημένη 

πλατφόρμα για εκπαίδευση ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, το 

Domino.Doc, ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων που προωθεί ένα 

παραγωγικό αλλά και ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης γνώσης 

(knowledge management), και το Sametime, ένα σύστημα 

συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, που προσφέρει σε ευρύ εταιρικό 

επίπεδο ασφάλεια, κλιμάκωση και διαχειριστικό έλεγχο στο σημείο 

που απαιτούν τα στελέχη ενός οργανισμού. Άλλες γνωστές εκδόσεις 

συστημάτων D.I.P. στην Ελλάδα είναι το πρόγραμμα Binary - 
Document Plus ν.2.0 της εταιρίας Binary Logic, το OnGo DMS της 

εταιρίας ACTIS και άλλα.
> βάσεις δεδομένων (data bases) και συστήματα στήριξης 

αποφάσεων (Decision support systems-DSS). Βασικό στοιχείο 

των πληροφοριακών συστημάτων logistics αποτελούν τα 

συστήματα στήριξης αποφάσεων, τα interactive βασιζόμενα σε 

υπολογιστές δηλαδή συστήματα που παρέχουν δεδομένα και 

αναλυτικά μοντέλα με σκοπό να βοηθήσουν στην επίλυση μη 

δομημένων προβλημάτων, προβλημάτων δηλαδή με πολλές 

δύσκολο να οριστούν μεταβλητές. Στην ουσία τα συστήματα 

στήριξης αποφάσεων είναι ένα σύνολο computer oriented
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εργαλείων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους μάνατζερ να 

λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Μερικοί τύποι αρχείων που τυπικά 
θα πρέπει οι βάσεις δεδομένων των συστημάτων στήριξης 

αποφάσεων logistics να συμπεριλαμβάνουν είναι τα βασικά αρχεία 

(αρχεία εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων που απαιτούνται για 

χρήση αναλυτικών εργαλείων), τα αρχεία κριτικών παραγόντων 

(critical factors, αρχεία που θα αποτελούνται από βασικές εισαγωγές 

στοιχείων μάνατζμεντ για τον καθορισμό της λήψης αποφάσεων), 

τα αρχεία πολιτικών και παραμέτρων (αρχεία με βασικές πολιτικές 

λειτουργιών Logistics για κάθε λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης) 

και αρχεία λύσεων (αρχεία που θα περιλαμβάνουν αποτελέσματα 

προηγούμενων αναλύσεων και θα τα συγκρίνουν περιοδικά ή 

συνεχώς με αναλύσεις ευαισθησίας νέων περιπτώσεων).

> αυτοματισμός γραφείου. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές που δέχονται 

χειρόγραφη είσοδο δεδομένων τα οποία εισάγονται με ένα 

ηλεκτρονικό στυλό απευθείας πάνω στην οθόνη ή σε κάποιο 

συνδεδεμένο ταμπλώ (pen-based computers). Scanners που 

εισάγουν δεδομένα κατευθείαν από έντυπα και για πολλούς 

αποτελούν τη μεταβατική συσκευή ανάμεσα στα παραδοσιακά 

χαρτιά και το γραφείο χωρίς έγγραφα (paperless office). Φωνητική 

είσοδος δεδομένων και εντολών (voice input) που απαιτεί την 
ψηφιοποίηση της φωνής πριν εισαχθεί στον υπολογιστή και δεν έχει 

ακόμη τελειοποιηθεί, καθώς όλοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα και με 

την ίδια προφορά, ώστε να είναι απλή η μετατροπή των ηχητικών 

κυμάτων σε bits.

> Τηλεδιάγνωση (telediagnosis). Η τηλεδιάγνωση χρησιμοποιεί 

τσιπ μικροεπεξεργαστών και τυπικές-βασικές δυνατότητες 

επικοινωνίας, προκειμένου να επιτρέψει σε κάποια συσκευή, όπως 

για παράδειγμα μια ηλεκτρική συσκευή ή έναν υπολογιστή, να 

πραγματοποιήσει αυτόματα ένα τηλεφώνημα στο διαγνωστικό του 

κέντρο. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής IBM 3090 επιβλέπει 

συνεχώς τη λειτουργία του και μόλις ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα,
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ενεργοποιεί αμέσως την τηλεφωνική του επικοινωνία με το 

κατάλληλο διαγνωστικό κέντρο στο οποίο μεταφέρει τις σχετικές με 

το πρόβλημα πληροφορίες. Οι μηχανικοί στο διαγνωστικό κέντρο 

εξετάζουν τα στοιχεία, πιθανόν να ζητούν και επιπλέον στοιχεία και 

θέτουν τον υπολογιστή σε λειτουργία διάγνωσης. Αν το πρόβλημα 

δεν θέτει τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας, τότε η επεξεργασία 

μπορεί να συνεχιστεί από τον χρήστη, ακόμη και σε κατάσταση 

διάγνωσης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το διαγνωστικό 

κέντρο ανιχνεύει το πρόβλημα και στέλνει κάποιον αρμόδιο τεχνικό 

με τα κατάλληλα ανταλλακτικά για να το επιδιορθώσει. Μια 

παραλλαγή της τηλεδιάγνωσης θα χρησιμοποιείται στα ιατρικά 

επαγγέλματα. Ένας υπολογιστής θα δίνει στον γιατρό οδηγίες και 

συστάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος κάποιου 

ασθενή. Με τη χρήση οπτικοακουστικών σημάτων και ιατρικού 

διαγνωστικού εξοπλισμού και με τη βοήθεια των προηγμένων 

τηλεπικοινωνιών και ακτινών X κάποιος γιατρός μπορεί να εξετάζει, 

να κάνει τεστ και να αναλύει τα αποτελέσματα αυτών των τεστ, να 

βγάζει διαγνώσεις και να προτείνει θεραπεία εξ αποστάσεως. Στην 

ίδια λογική κινούνται και τα συστήματα τηλεπαθολογίας που 

βασίζονται σε συστήματα ISDN και ακολουθούν το πρότυπο Η.320 

και μεταφέρουν εικόνες σε πραγματικό χρόνο μέσω 
απομακρυσμένων μικροσκοπίων.

> Mobile computing/Service hand-off = service mobility & 

person mobility. Όσο η τεχνολογική πρόοδος εισάγει νέα δίκτυα 

επικοινωνίας, και νέες αναβαθμισμένες συσκευές, όπως τα 

smartphones και τα laptops, τόσο είναι επιτακτική η ανάγκη για 

δημιουργία περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών που να παρέχουν 

ταχύτατη και εύκολη πρόσβαση. Ο όρος "service mobility" στις 

τηλεπικοινωνίες συνήθως αναφέρεται στη δυνατότητα to share user 

service profiles across different networks. Ο όρος "service hand off" 

αναφέρεται στην κινητικότητα του ατόμου. Το πρόσωπο και όχι η 

συσκευή είναι το τέρμα της πληροφορίας. Η seamless mobility από
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μια συσκευή σε άλλη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας είναι για 

παράδειγμα η εναλλαγής από ένα κινητό σε ένα σταθερό τηλέφωνο 

χωρίς να διακοπεί η επικοινωνία. Εφαρμογή έχει βρει στο mobile 
banking.

> Mobile devices. Στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερο μέρος του 

εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα των «εργατών γνώσης» 

χρησιμοποιεί φορητές συσκευές για την επικοινωνία και το 

computing. Για να μείνουν συνδεδεμένοι με την εργασία τους και να 

μη χάσουν τη ροή της δουλειάς τους ενόσω βρίσκονται στο δρόμο 

έχουν στραφεί σε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (personal 

digital assistants- PDAs) όπως Notebook computers, και άλλες 

φορητές συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα και στο 

internet. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκτός γραφείου οι 

εργαζόμενοι αυτοί επιθυμούν πρόσβαση σε επιχειρησιακές 

εφαρμογές και βάσεις δεδομένων. Και όταν επιστρέφουν στο σπίτι ή 

στο γραφείο τους πιθανόν θα χρειάζεται να ξαναφορτώνουν τις 

πληροφορίες από τη φορητή τους συσκευή στους πρωτογενείς 

σταθμούς εργασίας ή στο δίκτυο της επιχείρησης. Αυτές οι νέες 

ανάγκες δημιουργούν προβληματισμούς γύρω από την πρόσβαση 

και την ασφάλεια των δικτύων. Και η integration είναι ιδιαίτερο 

πρόβλημα, καθώς οι φορητές αυτές συσκευές λειτουργούν πάνω σε 

διάφορες πλατφόρμες και χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα. 

Σύμφωνα με έρευνα της Gartner Group μέχρι το 2003 70 

εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Αμερική και πάνω από 40 

εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη θα επιτελούν το σύνολο της 

εργασίας τους από απομακρυσμένες τοποθεσίες. Έτσι πολλές 

επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

ενοποίησης (integration). Ένας τρόπος για την επιτυχημένη 

ενοποίηση των φορητών συσκευών με το δίκτυο της επιχείρησης 

είναι η ανάπτυξη απλών και σαφώς διατυπωμένων απαιτήσεων. 

Έτσι αναπτύσσεται ένα είδος τυποποίησης. Επιπλέον, για τη 

δυνατότητα μεταφοράς φύλλων εργασίας, αρχείων και άλλων
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μορφών δεδομένων περισσότερο πολύπλοκων από βασικές 

πληροφορίες έχει υλοποιηθεί από την Puma Technologies το 

IntelliSync και από την Synchrologic το Synckit. Βέβαια, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι η τεχνολογία των PDA είναι ακόμη σχετικά νέα, 

δεν υπάρχει ακόμη το πρόγραμμα που να επιλύει όλα τα 

προβλήματα συμβατότητας και ασφάλειας στην επικοινωνία μεταξύ 

προσωπικών ψηφιακών συσκευών και επιχειρησιακών δικτύων. Οι 

ειδικοί συμβουλεύουν ότι για να γίνει ο εικονικός χώρος εργασίας 

παραγωγικός θα πρέπει να τεθούν στάνταρ για τη χρήση τέτοιων 

συσκευών και για τη μεταφορά των δεδομένων, να κατανοηθούν 

όλα τα θέματα της σχετικής τεχνολογίας και να τεθούν σε 

εφαρμογή PDA Firewalls σε όλα τα στρατηγικά σημεία όπως στους 

servers και στα desktops.

4.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η τράπεζα Girobank, η οποία κατέχει μαζί με την Post Office Counters 

Ltd , ηγετική θέση στην αγοραπωλησία χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

διαχειριζόμενες μία λίρα στις κάθε τέσσερις που κυκλοφορούν, ανακοίνωσε το 

1997 τη συνεργασία με τη Unisys Payment Services Ltd για τη διαχείριση των 
διαδικασιών επεξεργασίας εγγράφων. Το νέο αυτό σύστημα της επιτρέπει 

μέσω της επεξεργασίας εικόνας, για παράδειγμα της εικόνας των επιταγών, να 

ελαττώσει τη διακίνηση εγγράφων, διπλασιάζοντας έτσι την ταχύτητα και τον 

αριθμό των συναλλαγών.

Ο τραπεζικός άλλωστε κλάδος είχε πάντα το προβάδισμα από όλες τις 

υπηρεσίες στην υιοθέτηση αυτόματων διαδικασιών. Από τα τέλη του '50 

αναφορικά με τις εφαρμογές EDI εμφανίστηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες. Η 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) έχει 

διάρκεια ζωής πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Περισσότερες από 1.500 τράπεζες 

παγκοσμίως διακινούν εκατομμύρια μηνύματα για διεθνείς πληρωμές 

διακανονισμών, συναλλάγματος, πιστώσεων και άλλων συναλλαγών στα 

πλαίσια του ειδικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί. Έχει ξεκινήσει άλλωστε
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και μια διεύρυνση, ώστε να συμπεριληφθούν και οι χρηματομεσίτες, εταιρίες 

ανταλλαγής χρεωγράφων και εκκαθάρισης-διακανονισμού χρεωγράφων στο 

σύστημα. Μια άλλη, εξίσου σημαντική πρωτοβουλία είναι η BACS (Bankers 
Automated Clearing Service) που θεωρείται η μεγαλύτερη υπηρεσία 

ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων με 40.000 χρήστες στην Αγγλία.

Αναφορικά με τον ασφαλιστικό κλάδο, γνωστό πρόγραμμα EDI είναι το 

LIMNET (London Insurance Market Network) που συνδέει πάνω από 1.10 

ασφαλιστικά συνδικάτα των Lloyd's, μεσίτες και ασφαλιστικές εταιρίες που 

εγκαταστάθηκε το 1987 και χρησιμοποιεί το δίκτυο IBM, Managed Network 

Service, όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί στους οποίους τα υψηλά πρότυπα 

ασφαλείας και ευκαμψίας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Το δίκτυο αυτό 

είναι συνδεδεμένο μέσω πυλών (gateways) με περισσότερες από 50 χώρες 

μέσω του δικτύου IBM Information Network. Παράλληλα το πρόγραμμα 

RINET ξεκίνησε μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών 

χρησιμοποιώντας το δίκτυο της IBM με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών.

Γνωστά προγράμματα προώθησης του EDI σε άλλους χώρους παροχής 

υπηρεσιών παρουσιάζονται σε τελωνεία και μεγάλα λιμάνια και αεροδρόμια. 

Ενδεικτικά αναφέρονται το σύστημα FCP80 που χρησιμοποιείται από 500 

περίπου συνδρομητές μεταξύ των οποίων είναι οι αρχές των λιμανιών, 

ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες μεταφορών και κρατικές υπηρεσίες/ οργανισμοί 

και αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου διακίνησης των εμπορευμάτων και στη 

διευκόλυνση των συναλλασσομένων, μέσω της αυτόματης τροφοδότησης των 

αρχείων. Ανάλογα συστήματα υπάρχουν και στα αεροδρόμια για τη βελτίωση 

των τελωνειακών διαδικασιών, όπως το ACP80 που εφαρμόζεται στα 

αεροδρόμια Heathrow, Gatwick και Manchester.

To EDI εφαρμόστηκε και στον τομέα της υγείας και ειδικότερα στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία, στα πλαίσια ενός προγράμματος, του 

TF2, στο οποίο συμμετέχουν δώδεκα μεγάλοι προμηθευτές φαρμακευτικού 

και νοσοκομειακού υλικού, τρία νοσοκομεία και η εταιρία IBM, ενώ πολλοί 

φαρμακευτικοί φορείς υποστηρίζουν το θεσμό. Ένα από τα κίνητρα της 

πρωτοβουλίας TF2 ήταν οπωσδήποτε και η επιθυμία να περιοριστεί το 

κύκλωμα των περιφερειακών κέντρων διανομής και των χονδρεμπόρων, αλλά
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και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για μια πιο άμεση σχέση και επικοινωνία 

μεταξύ των δύο αυτών μερών που θα οδηγεί σε οικονομικότερη και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία προμηθειών. Οπωσδήποτε βέβαια αυτή η 

εξέλιξη δε θα σημάνει υποχρεωτικά την εξαφάνιση ή την αχρήστευση των 

κέντρων διανομής ή των χονδρεμπόρων, αλλά τον επαναπροσδιορισμό του 

χαρακτήρα τους και της λειτουργίας τους.

Στη χώρα μας μόλις πρόσφατα (Απρίλιος 2000) ανακοινώθηκε η 

λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ομίλου Πειραιώς ξεκινώντας από 

τους τομείς του Internet-Mobile Banking, και θέτοντας τη βάση για μια νέα 

ηλεκτρονική τράπεζα, την Winbank. Εκτός από τις τραπεζικές συναλλαγές που 

παρέχονται μέσω διαδικτύου και από άλλες τράπεζες στη χώρα μας (Πίστεως, 

Εγνατία, Εθνική και άλλες), ο όμιλος αναμένεται να προχωρήσει και σε 

ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, χρησιμοποιώντας πέρα από 

την τεχνολογία SSL και το SET για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας του 

προσώπου που δηλώνει ON-LINE τα στοιχεία της κάρτας του. Θα υπάρχει 

συμβατότητα με το πρότυπο SET που έχουν καθιερώσει η VISA, American 

Express, Mastercard κ.α. για διευθέτηση ηλεκτρονικών πληρωμών με 

πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Στον τομέα της ασφάλειας θα παρέχει 

αναγνώριση πελάτη με τη χρήση κωδικού πελάτη(υ5θΓ ID) και προσωπικού 

κωδικού (PIN), εξασφάλιση απορρήτου μεταφοράς με κρυπτογράφηση SSL 
128 bits των δεδομένων, θα επιτρέπει ελεγχόμενη πρόσβαση από firewall, το 

οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες- 

επισκέπτες, αλλά θα απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις 

δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζας. Τέλος, 

σύμφωνα με ανακοίνωση των υπευθύνων της τράπεζας, θα παρέχεται 

προστασία από hacking, καθώς την ασφάλεια του συστήματος θα επιτηρεί η 

IBM Γερμανίας.

Οι εταιρίες δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτες ούτε τις δυνατότητες που 

παρέχει το WAP (το WAP είναι το ακρώνυμο των λέξεων Wireless Application 

Protocol και καλύπτει την ανάγκη για επέκταση των λειτουργιών των κινητών
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τηλεφώνων. To WAP Application Enviroment αποτελεί το περιβάλλον των 

WAP εφαρμογών).

Υπάρχει υπηρεσία που απευθύνεται σε όλους τους επίδοξους 

αγοραστές καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που δίνει δύο 

δυνατότητες: είτε ο αγοραστής να αναζητήσει κάποιο καταχωρημένο πωλητή 

είτε να αναζητήσει κάποιο μοντέλο αυτοκινήτου. Στο web site http:// www. 

rep. co. uk:9080/ WAP η σχεδίαση είναι ικανοποιητική και το περιβάλλον 

εργασίας άκρως λειτουργικό.

Η DHL είναι παγκοσμίως γνωστή για τις υπηρεσίες courier που παρέχει. 

Μέσω του DHL Package Tracking ο χρήστης μπορεί να εισάγει τον κωδικό της 

παραγγελίας του και να ελέγξει σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή. Όλα τα 

παραπάνω γίνονται μέσω του κινητού τηλεφώνου στο http:// WAP.dhl. com.

To http:// www.Jumbuck.com /WAP είναι ένα από τα πιο γνωστά 

sites δημοπρασιών σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης εισάγει τον κωδικό του 

προϊόντος που τον ενδιαφέρει και πληροφορείται σχετικά με το ύψος στο 

οποίο ανέρχεται η υψηλότερη προσφορά.

To http:// www. Portfolio. Gr δίνει πληροφορίες στο ελληνικό κοινό για 

το κλείσιμο του γενικού δείκτη του ΧΑΑ, τις τιμές και την κίνηση επιμέρους 

μετοχών και την παρακολούθηση χωρίς χρέωση σε πραγματικό χρόνο της 

πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Υπάρχουν και sites που ενδιαφέρονται για την ψυχαγωγία του χρήστη, 
όπως το http:// www. Lexicos. Com/ WAP/ index. Wml που περιλαμβάνουν 

παιχνίδια όπως κρεμάλα και text adventure.

Ο τομέας του τουρισμού μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα από τις 

καινοτόμες δυνατότητες του web και του wap. Πολλές πόλεις και οργανισμοί 

τουρισμού προβάλλουν τα θετικά χαρακτηριστικά και τα αξιοθέατα τους και 

αυξάνουν τον αριθμό των τουριστών που τους επισκέπτονται. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το site http:// www. Instabul. Com.tr που παρέχει ένα 

χείμαρρο πληροφοριών για την Κωνσταντινούπολη και συμβάλλει στο να 

πειστεί ο χρήστης να την επισκεφτεί και το site http:// www. Hotelguide. Com 

που περιλαμβάνει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, παρέχοντας αναλυτικές

http://www.Jumbuck.com
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πληροφορίες σε τέσσερις γλώσσες για περισσότερα από 60.000 ξενοδοχεία σε 
όλον τον κόσμο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΝΑΥΣΜΑ ΠΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ.

5.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εγκατάσταση συστημάτων logistics έχει οφέλη άμεσα και έμμεσα.

Τα άμεσα είναι μετρήσιμα σε χρήμα και σαφή (hard cost savings), 

όπως για παράδειγμα η αύξηση της παραγωγικότητας, η ελαχιστοποίηση του 

λειτουργικού κόστους, η εξάλειψη των νεκρών χρόνων, η μείωση των 

υπερωριών και άλλα που έχουν ήδη αναφερθεί εκτενώς.

Τα έμμεσα μετρήσιμα οφέλη (soft cost savings) μπορούν να είναι η 

αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και κυρίως το προβάδισμα σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές.

Συνήθως στην πρώτη κατηγορία δίνεται το μεγαλύτερο βάρος, και είναι 

ίσως λογικό, αφού είναι ευκολότερο να ποσοτικοποιηθούν. Ωστόσο, ιδιαίτερα 

σημαντικά είναι και τα δεύτερα, καθώς οι επιπτώσεις της εγκατάστασης ενός 

τέτοιου συστήματος για την εταιρία στο μέλλον είναι κριτικής σημασίας για 

την ίδια της την ύπαρξη.

Είναι βέβαια φανερό ότι τα logistics των υπηρεσιών δεν μπορούν να 

ταξινομηθούν και να οργανωθούν με απόλυτη τάξη όπως τα logistics της 

παραγωγής με τα οποία ασχολείται η βιβλιογραφία τα τελευταία τριάντα και 

πλέον χρόνια. Ένα μόνο τμήμα ή ένας μόνος μάνατζερ δε θα ασχολείται με 

τις νέες τεχνολογίες, τις επικοινωνίες, την ανάπτυξη δικτύων και experiential 

βάσεων δεδομένων, τη διαχείριση προσφοράς και ζήτησης και τα μοντέλα 

τους για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Η διάχυτη φύση της διαχείρισης των 

Logistics των υπηρεσιών μπορεί να μας οδηγήσει σε παράβλεψη ευκαιριών 

για ανάπτυξη στην πράξη συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.



Έτσι είναι επιταχυνόμενη η συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

διεύρυνση της εκπαίδευσης των μάνατζερ προκειμένου αυτοί να είναι έτοιμοι 

για τις απαιτήσεις της λιανικής αγοράς, των επικοινωνιών, των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή όποιων άλλων υπηρεσιών την παροχή 

διαχειρίζονται και εποπτεύουν. Προϋποτίθεται λοιπόν για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των service logistics η αναγνώριση της ανάγκης να ειδωθούν αυτά 

υπό την οπτική γωνία ενός τρόπου ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που 

παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις -είτε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, 

είτε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι αυτές- και όχι ενός συνόλου 

επιτελικών δραστηριοτήτων ή οργανωσιακών λειτουργιών. Ειδωμένα τα 

logistics υπό αυτό το πρίσμα θα ενθαρρύνουν επιστήμονες, εκπαιδευτικούς 

και εφαρμοστές στην πράξη-μάνατζερ να εστιάσουν σε νέα θέματα και να 

διευρύνουν την προοπτική τους. Ετσι θα μπορέσουν να καταστήσουν την 

εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας -που τα logistics ελέγχουν- στον τομέα 

των υπηρεσιών δυνατή και όχι (ρανταστική. Με τον τρόπο αυτό θα 

ξεπεράσουν το εμπόδιο της ύλης, και θα γίνει ορατό σε όλους μας ότι στην 

ουσία αυτή δεν αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, και συνεπώς η εφοδιαστική 

αλυσίδα άνετα μπορεί να μετατραπεί σε μια αλυσίδα έμπνευσης, δημιουργίας 

και παροχής υπηρεσιών, ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί στην αρχή της 

παρούσας έρευνας.

Το μόνο λοιπόν που απομένει και το οποίο θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 

μέριμνας, είναι η εξασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησης του έργου. 

Υπάρχουν πέντε συστατικά που θα πρέπει να ακολουθηθούν χρονικά και που 

συνεισφέρουν ισοδύναμα στην επιτυχία:

> προετοιμασία χώρων και εγκατάσταση hardware

> δοκιμαστική εγκατάσταση software

> εκπαίδευση προσωπικού

> δοκιμαστική λειτουργία συστήματος- tuning με παράλληλη 

λειτουργία του παλαιού

> διακοπή παλαιού συστήματος

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αν η πολυπλοκότητα των φάσεων του έργου και η εμπλοκή διαφόρων 

υπο-κατασκευαστών το απαιτεί, τότε καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα 

εργαλείο διαχείρισης έργου (π.χ. Microsoft Project), ώστε να επιτρέπονται 

έγκαιρες παρεμβάσεις ακόμη και στην παραμικρή υποψία απόκλισης του 

έργου. Τέλος, αναγκαίο κρίνεται να τονιστεί ότι καμία από τις πέντε φάσεις 

δεν πρέπει να υποτιμηθεί, και ιδιαίτερα η εκπαίδευση.

Είναι προφανές ότι η πληροφορική και η τεχνολογική πρόοδος 

προσφέρουν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για την επανεξέταση των 

σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και όλων όσων αποτελούν το περιβάλλον 

της, γι' αυτό θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της. 

Η χρήση της πληροφορικής είναι δυνατό να επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα 

στη διαμορφούμενη από την επιχείρηση στρατηγική, λόγω των σημαντικών 

επιδράσεων της στους αγοραστές, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές - 

υπάρχοντες και επίδοξους- και στα υποκατάστατα προϊόντα. Επειδή όμως δεν 

αρκεί η τεχνολογία από μόνη της για να καταστήσει την επιχείρηση 

ανταγωνιστική μέσα στο συνεχώς εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, είναι απαραίτητη μια 

ρεαλιστική και σε βάθος εξέταση των τρόπων με τους οποίους θα γίνει η 

εφαρμογή της στα πλαίσια της επιχείρησης. Αντικειμενικός σκοπός της 

επιχείρησης κατά την υιοθέτηση της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι η 

εξισορρόπηση της δύναμης μεταξύ όλων των παραγόντων του περιβάλλοντος 

και των ανταγωνιστικών δυνάμεών της, έτσι ώστε οι εφαρμογές της 

πληροφορικής να χρησιμοποιούνται εκεί όπου θα έχουν κάποια ουσιαστική 

επίδραση στον οργανισμό.

Είναι εξίσου προφανές ότι βρισκόμαστε διεθνώς στην περίοδο της 

τεχνολογικής ωρίμανσης και για την υιοθέτηση του λογισμικού, το οποίο θα 

υλοποιεί συγκεκριμένα πρότυπα (πρωτόκολλα και λειτουργίες) του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπηρεσίες μπορούν να κάνουν πράξη και να 

επωφεληθούν το μέγιστο από αυτό, αρκεί να προετοιμαστούν ενεργοποιώντας 

εκείνα τα διοικητικά και τεχνικά στελέχη που θα προβούν στις παρακάτω 

ενέργειες:
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1. Να ενημερώσουν όλα τα ανώτερα στελέχη για το στόχο αυτής της 

ενέργειας. Η προσέγγιση των στελεχών μπορεί να δώσει, για παράδειγμα 

μέσω ερωτηματολογίου, την καταγραφή γενικότερα των επικοινωνιακών 

αναγκών από το οποίο μπορούμε στη συνέχεια να καταγράψουμε, αν οι 

ερωτώμενοι αποτελούν μια αντιπροσωπευτική οντότητα, τις ανάγκες τόσο 

ποιοτικά (τύποι δεδομένων) όσο και ποσοτικά (όγκοι δεδομένων).

2. Να φτιάξουν ένα δόκιμο νέο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο οι τεχνικές 

αναφορές να είναι κατά το δυνατό γενικές, ώστε να είναι δυνατή η 

συμβατότητα και η επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και διαφόρων φορέων.

3. Να δώσουν τις εναλλακτικές τεχνικές λύσεις (εξοπλισμός, εκπαίδευση κλπ), 

καθώς και τα αντίστοιχα κόστη συντάσσοντας ολοκληρωμένη μελέτη που 

να ιεραρχεί τις λύσεις. Η σύνταξη της μελέτης δηλαδή ενός 

ολοκληρωμένου κειμένου στο οποίο να τεκμηριώνεται όλη η δράση, και 

του οποίου το τεχνικό περιεχόμενο να είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε να 

είναι κατανοητό και στον μη ειδικό αναγνώστη. Αναγκαία είναι βέβαια και 

μια πιλοτική εφαρμογή, ιδιαίτερα όσο αφορά τους δημόσιους φορείς 

παροχής υπηρεσιών.

4. Να συμμετάσχουν όλοι στη διαδικασία των τελικών αποφάσεων, γιατί έτσι 

θα υπάρχει τοποθέτηση και για θέματα που υφίστανται αλλά δύσκολα 

μπορούν να καταγραφούν ή να ποσοτικοποιηθούν.

5. Να κληθούν να υλοποιήσουν τη λύση που θα υιοθετηθεί, χωρίς 
καθυστερήσεις και αποκλίσεις απ' τη βέλτιστη λύση που προτάθηκε.

5.2 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
LOGISTICS.
Παρά τα όσα ειπώθηκαν στη διπλωματική αυτή εργασία για τα οφέλη 

και την αναγκαιότητα των logistics, αξίζει να αναφερθούμε και σε ορισμένες 

παρανοήσεις γύρω από αυτόν τον τομέα [6]. Όπως υπάρχει ο μύθος «ο 

πελάτης έχει πάντα δίκιο» που ωθεί και αναγκάζει ακόμη πολλές επιχειρήσεις 

να παραπαίουν προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν μια μη κερδοφόρα
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κατηγορία πελατών, έτσι και οι logisticians έχουν πλάσει το δικό τους μερίδιο 

στους μύθους.
Όπως γίνεται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, λαμβάνεται μια 

αλήθεια και προβάλλεται σε ένα σύνολο ευρύτερων και όχι κατ' ανάγκη 

συγκρίσιμων καταστάσεων. Διάφορες στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες 

φράσεις έγιναν δημοφιλείς κατά τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας των 1990. 

Μερικές από αυτές εμπεριέχουν και μια δόση αλήθειας, άλλες πάλι θα πρέπει 

να υιοθετούνται με κάποιες επιφυλάξεις. Αμέσως μετά παρατίθενται κάποιες 

από αυτές τις εκφράσεις και ένας σύντομος σχολιασμός τους:

> Η πληροφορία αντικαθιστά το απόθεμα. Στην ουσία η πληροφορία και η 

ανεμπόδιστη ροή της βοηθά τις επιχειρήσεις στη μείωση των αποθεμάτων 

κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν κάποιος κατασκευαστής 

γνωρίζει ακριβώς πόσες παραγγελίες για παράδειγμα θα πρέπει να 

ετοιμάσει, τότε δεν απαιτείται από μέρους του η αγορά επιπλέον πρώτων 

υλών για διατήρηση «αποθέματος ασφαλείας». Ωστόσο, «όταν οι 

παραγγελίες δε λαμβάνονται στην ώρα τους, τότε όσες πληροφορίες και 

αν συλλεχθούν δεν αρκούν για να αντικαταστήσουν το απόθεμα» τονίζει ο 

αντιπρόεδρος της αμερικάνικης εταιρίας Continental Traffic Service Inc., 

Clifford F. Lynch. Σε ορισμένες λοιπόν εφοδιαστικές αλυσίδες, ο μη 

αποτελεσματικός χειρισμός μεγάλου όγκου πληροφοριών τείνει να αυξάνει 

το απόθεμα.
> Τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια διασφαλίζουν σταθερότητα σπς 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο Kenneth Β. Ackerman, πρόεδρος της 

αμερικάνικης εταιρίας Κ.Β. Ackerman Co, σε συνέντευξή του στο περιοδικό 

"Logistics Management" δηλώνει ότι στην ουσία δεν υπάρχουν 

μακροπρόθεσμα συμβόλαια, εφόσον σε όλα τα συμβόλαια υπάρχουν 

ρήτρες και διέξοδοι που επιτρέπουν τον αγοραστή να σπάσει τη 

συμφωνία.

> Η ανάθεση των logistics σε τρίτα μέρη (third parties) είναι η μοναδική 

διέξοδος. Κάτι τέτοιο έχει πολλούς υποστηρικτές, και όχι άδικα, ωστόσο 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου για ορισμένους παράγοντες μπορεί να 

καταστραφεί η συμφωνία ανάθεσης των logistics σε τρίτα μέρη. Για
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παράδειγμα η αρνητική στάση εργαζομένων απέναντι σε κάποια 

συμφωνία, οι αναθεωρήσεις του τιμήματος από πλευράς του 3PL, μετά 

από αναθεώρηση και περαιτέρω διευκρίνιση των απαιτήσεων του πελάτη 

και άλλα.

> Άμεση παράδοση στον πελάτη εξαφανίζει την ανάγκη για διατήρηση 

αποθηκών και συνεπώς οδηγεί σε μείωση του κόστους. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια ο ρόλος των αποθηκών έχει επεκταθεί και πέρα από την 

αποθήκευση των προϊόντων. Συχνά εκεί επιτελείται και έργο παραγωγής - 

όπως στην περίπτωση της Hewlett-Packard όπου γίνεται η συναρμολόγηση 

των προσωπικών υπολογιστών- ή έργο διάσπασης και συγκέντρωσης 

παραγγελιών.

> Οι καλύτερες πρακτικές και τεχνικές των logistics βασίζονται στην 

τεχνολογία. Αυτό φυσικά δεν γίνεται αντικείμενο αμφισβήτησης από 

κανέναν. Το θέμα και το ερώτημα που συχνά προκύπτει είναι το κατά 

πόσο θα πρέπει η τεχνολογία να τίθεται μπροστά από τις ανάγκες των 

πελατών. Ο Leo Η. Suggs, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός 

Διευθυντής της αμερικάνικης εταιρίας μεταφορών δηλώνει ότι όταν κανείς 

τηλεφωνεί για υπηρεσίες πέρα από τις συνήθεις, όπως για παράδειγμα 

στην τράπεζα για να ρωτήσει για κάποιο λάθος κ.ο.κ. και του απαντά 

αυτόματος τηλεφωνητής δεν εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή, αλλά 

ταλαιπωρείται. Επιπλέον, αν η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δεν είναι 

συμβατή με την επιχειρησιακή κουλτούρα, τότε συνήθως δεν έχει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα.

> Το διαδίκτυο Internet θα ανπκαταστήσει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδομένων EDI. Όταν οι επιχειρήσεις στέλνουν πληροφορίες μέσω EDI, 

πληρώνουν συνδρομή σε κάποιον παροχέα EDI (EDI vendor-provider) για 

κάθε συναλλαγή. Όταν όμως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, η συναλλαγή 

είναι δωρεάν. Έτσι φαίνεται ότι οι μέρες του EDI πλησιάζουν στο τέλος 

τους. Ωστόσο, οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περίπλοκη και 

σύγχρονή υποδομή για το EDI, και μάλιστα έχουν συνδέσει και πολλές 

εσωτερικές διαδικασίες τους μ' αυτό, διαδικασίες όπως παραγωγή, 

παραγγελίες και χρηματοοικονομικά. Επιπλέον, εκτός από τις διεπιφάνειες
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με άλλες διαδικασίες, υποστηρίζεται από πολλούς ότι το EDI παρέχει ένα 

επίπεδο ασφαλείας και κάποια στάνταρ επικοινωνίας που δύσκολα 

επιτυγχάνονται μέσω διαδικτύου.

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα και φράσεις-κλισέ δείχνουν ότι 

συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την πράξη, δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν και να ισχύουν σε κάθε περίπτωση, χωρίς να εξετάσουμε τις 

ιδιαίτερες συνθήκες και προϋποθέσεις που συντρέχουν τη δεδομένη στιγμή 

για τη συγκεκριμένη περίπτωση.



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Pride-Ferrell, 1997, Marketing International Edition. 10η έκδοση, 

Houghton Mifflin.

2. Kotler Philip, Armstrong Gary, 1991, Principles of Marketing. 5th edition, 

Prentice Hall International Editions.

3. Don Benson, Ralph Bugg, Geoffrey Whitehead, 1994. Transport and 

Logistics. 1st edition, Redwood Books.

4. Κων. Αλεξόπουλος, Οκτώβριος 1999. To logistics στην τοαπεΰκή 

Βιουηγονίο. Οικονομικός Τοχυδρόμος.

5. Σερεμετάκης Θεόδωρος, Σεπτέμβριος 1997, Αποτελεσυατικπ διοίκηση 

των Logistics κοι διογείριση ~mc ποουηθευτικήε ολυσίδοε. Διπλωματική 

Εργασία Μεταπτυχιακού Τμήματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας MBA.

6. Anonymous, Logistics Management & Distribution Report, Logistics mvths 

and misconceptions, τεύχος 5/1/99.

7. Anonymous, Logistics Industry Report, How big is the logistics market?. 

Part 2, 1/9/1997.

8. Θεοδωρόπουλος Απόστολος, Logistics Optimum Information Technology 

News, To νέο πληοοωοοιακό σύστηυα Logistics αποθηκών me ΑΝΕΛΟΡ AE. 

τεύχος 1, Δεκέμβριος 1997.

9. Γεωργίου Ανδρέας, Logistics Optimum Information Technology News, 
Βρήκατε το πληοοωοοιακό σύστηυα διαγείοισηε αποθηκών που σαε ταιριάζει, 

τώρα πρέπει να δικαιολογήσετε το κόστος και να εξασφαλίσετε την επιτυχή 

εωαουονη του, τεύχος 1, Δεκέμβριος 1997.

10. Cristopher, Martin,1992, Logistics and Supply Chain Management. 

Pitman Publishing, London.

11. J. David Hunger, Thomas L. Wheelen, 1999, Strategic Management. 6th 

edition, (http:// www. hepg. awl. com/ wheelen).

12. Vaughan T., 1998, Multimedia making it work. 4th edition,

Osborne/McGraw-Hill

13. Lozano J., 1998, Multimedia, rivoc και βίντεο, εκδ. Γκιούρδα.



14. Θ. Γεωργίου, I. Κάππος, Αν. Λαδιάς, Αν. Μικρόπουλος, Αθ. Τζιμογιάννης, 
Καλ. Χαλκιά, , Αθήνα 1999, Πολυμέσα-Δίκτυα. ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο

15. Tanenbaum S.A., 1991, Computer Networks. Prentice Hall Publications.

16. Γκιμπερίτης E., 1997, INTERNET- Οδηνόε via oAouc. Εκδ. Τζιόλα.

17. Watkins Christopher, Marenka Stephen, 1995, The Internet edge in 

business. Academic Press Professional.

18. Αποστολάκης Ιωαν., Βλάχος Παν., 1999. ΑΕιοποίηση του ηλεκτρονικού 

τανυδοουείου στην ελληνικό δηυόσια διοίκηση: οονανωτικά και τεγνικά 

θέυατα. Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 13, Ιανουάριος 1999, σελ.32-37.

19. Οδηγίες συνεργασίας επιχειρήσεων με το Web Shop της ΕΓΝΑΤΊΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ. EXTTURL-SCRIPT

20. Γ.Βασιλακόπουλος, Β. Χρυσικόπουλος, 1990, Πληοοωοοιακά Συσπίϋατα 

Διοίκησης. Εκδ. Σταμούλης

21. Χρ. Αθανασούλης, 19%, Μάοκετιννκ Υπηρεσιών, τόμος Α', Εκδόσεις 

Σταμούλης

22. Βενετία Κούσια, 1992, Βασικέε αογέε Μάρκετινγκ Τραπεζικών 

Υπηρεσιών. Εκδόσεις Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Μελετών 

και προγραμματισμού.

23. Carlos F. Daganzo, 1995, Logistics Systems Analysis. 2nd revised and 

enlarged edition, Springer «publications.
24. Herman Fussier, 1973, Research Libraries and Technology. The 

University of Chicago Press.
25. Ballou H. Ronald, 1978, Basic Business Logistics iTransoortation. 

materials management, physical distribution. Prentice Hall publ.

26. James C. Johnson, Donald F. Wood, Daniel L. Wardlow, Paul R. Murphy, 

Jr, 1998, Contemporary Logistics. 7th edition, Prentice Hall

27. Julien Bramel, David Simchi-Levi, 1997, The logic of logistics, theory, 

algorithms and applications for logistics management. Springer series in 

operations research.

28. Philippe-Pierre Domier, Richard Ernst, Michel Fender, Panos Kouvelis, 

1998, Global Operation and Logistics- Text and Cases. Hamilton Press.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29. Martin Christopher, 1997, Marketing Logistics. Butterworth-Heineman 
publications.

30. E. Susan Singleton, K.R. Burnett, 1993, Buying Goods and Services. 2nd 

edition, Tbe Chartered Institute of purchasing and Supply, Matkins Printers 

Ltd.

31. Fred A. Kuglin, 1998, Customer-centered SuddIv Chain Management. 

American Management Association -AMACOM.

32. Donald J. Bowersox, M. Bixby Cooper, 1992, Strategic Marketing 

Channel Management. McGraw-Hill International Editions.

33. John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley,Jr, 1992, The 

management of business logistics. 5th edition, West Publishing Company.

34. Robert B. Handheld, Ernest L. Nichols, Jr, 1999. Introduction to supply 

chain management. Prentice Hall publications.

35. Alan Rushton, John Oxley, 1998, Handbook of Logistics and Distribution 

Management. 3rd edition, Kogan Page Ltd.

36. John W. Langford, 1995. Logistics: Principles and Applications. McGraw- 

Hill International editions.

37. James F. Robeson, William C. Copacino, R.Edwin Howe, 1994, The 

Logistics Handbook. Andersen Consulting, The free press publications.

38. Γεώργιος A. Ζενζεφίλης, 1998, EEeAi'Eeic kqi tooeic nAnoocpooiKhc 

υποστήριξης tou τομέο Logistics, περιοδικό PLANT, τεύχος 12/97-1/98, 

σελ.52-53.
39. Anonymous, 1999, Majority of companies fail to recognize the value of 

supply chain systems to improve customer relationships. περιοδικό 

Management Services, 7/1999

40. William Davis, Management, 1995, Information and Systems: An 

Introduction to business information systems. West Publishing Company.

41. Benjamin Scheider, David E. Bowen, 1995, Winning the service game. 

Harvard Business School Press.

42. Ravi Kalakota, Andrew B. Whinston, 19%, Frontiers of the electronic 

commerce. Addison- Wesley Publishing Cpompany, Inc.



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

43. Stanford Η. Rowe II, 1995. Telecommunications for managers. 3rd 

edition, Prentice Hall Publications.
44. Σιώμκος Γεώργιος, 1999, Στοατηνικό Μάοκετιννκ. τόμος Α', εκδόσεις 

Σταμούλης.

45. Γ.Ι,Δουκίδης, Α. Φραγκοπούλου, Ι.Αναγνωστόπουλος, 1993. EDI- 

Ηλεκτοονική Μεταβίβαση Δεδουένων: Η πληοοωοοική cmc σύνγρονεε 

επιγειοησειε. Εκδόσεις Σταμούλης.

46. Steve Baron, Kim Harris, 1995, Services Marketing: Text and Cases. 

Macmillan Business Press Ltd Editions.

47. ΤΑΣΕΙΣ, Ελληνική Οικονομία 1999, Ετήσια οικονουική επισκόπηση. 16° 

έτος, εκδόσεις Σταύρος X. Παπαϊωάννου.

48. Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2000- touoc S^'.n Ελλάδα σε αοιθυούε. 

ICAP.

49. Robert C. Blattberg, Rashi Glazer, John D. C. Little, 1994, The Marketing 

Information Revolution. Harvard Business School Press.

H URL: http: //www. manufacturing. net/ magazine_archives/

1997/log0901.97/09delan. htm 

B URL: http:// www. girobank, com 
B URL: http:// www.optimum.gr /case_LOREAL. Html 

a URL: http:// www.manufacturing.net/ magaz.archives/1998/log0401.98/ 

04scm. htm
a URL: http:// www. manufacturing, net/ magaz...archives/1997/

Iog0901.97/09out. htm 

B URL: http:// computer, org 

a URL: http:// computer. Org/itpro 

a URL: http:// www. Catchword. Com/ titles/ 10647570.htm 

a URL: http: // link.springer-ny. Com/ alert 

a URL: http:// agora.sei.cmu.edu/ agora

http://www.optimum.gr
http://www.manufacturing.net/


Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις σελίδες αυτής της διπλωματικής 

εργασίας είναι οι ακόλουθες:

3PL Third Party Logistics

ANSI American National Standards Institute

CASE Computer Aided Software Engineering

CLM Council of Logistics Management

DIY Do-It-Yourself

DSS Decision support systems

DTI Direct Trader Input

EDI Electronic Data Interchange -ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων

ERP Enterprise Resource Planning

FDDI Fiber Distributed Data Interface

FTP File Transfer Protocol /File Transfer Program.

GNP Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος -Gross National Product 

HTML Hypertext Markup Language 

IRC Internet Relay Chat 

JIT Just-In-Time 

LAN Local Area Networks 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

MAGIK Movement and Acquisition of Gifts In Kind 

MUD Mutli-User Dimensions/Multiple User Dialogues 

OLAP On Line Analytical Processing 

PIN Personal Identification Number 

SCM Supply Chain Management

SDH Synchronous digital hierarchy- σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία 

SHS Secure Hash Standards του Αμερικάνικου Ινστιτούτου προτύπων 

SOLE Society of Logistics Engineers

SONET Synchronous Optical NETwork- σύγχρονα οπτικά δίκτυα 

SQL Structured Query Language
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SWIFT Society for Worldwide Interbank FinanciaTTelecommunications 

UN/EDIFACT the United Nations Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport 

WAN Wide Area Networks 

Αλγόριθμος DES Data Encryption Standard 

ATM Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές 

Β.Δ. Βάσεις Δεδομένων

ΓΓΠΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΔΟΥ Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

IT Information Technology 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας


