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Εισαγωγή

Εισαγωγή

Η αναπαράσταση των επιχειρηματικών διαδικασιών και γενικότερα η 

απεικόνιση της επιχείρησης ως οντότητα, βρίσκει πολλές εφαρμογές στην σημερινή 

πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της αναδιοργάνωσης 

μιας επιχείρησης της ανάπτυξης επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων καθώς 

και του ελέγχου της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Η αναπαράσταση αυτή μπορεί 

να λάβει είτε στατική (απεικόνιση φορέων-actors) είτε δυναμική (μεταβολή της 

κατάστασης των φορέων) μορφή. Αυτή είναι και η έννοια της μοντελοποίησης που 

θα μας απασχολήσει, ενώ το μοντέλο της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα αυτής της 

απεικόνισης.

Παραδοσιακά τα επιχειρηματικά μοντέλα αποσκοπούσαν στην απεικόνιση των 

διαδικασιών μιας συγκεκριμένης επιχείρησης όπου και έβρισκαν εφαρμογή. Η τάση 

όμως στις μέρες μας απαιτεί τη δημιουργία μοντέλων που καλύπτουν τις διαδικασίες 

περισσοτέρων επιχειρήσεων. Τα μοντέλα αυτά που επωφελούνται από τις διαδικασίες 

που επιτελούνται κατά όμοιο τρόπο σε πολλές επιχειρήσεις ονομάζονται γενικευμένα 

μοντέλα (generic ή reference models). Τα γενικευμένα μοντέλα παρουσιάζουν μια 

σειρά από πλεονεκτήματα έναντι των απλών μοντέλων, με σημαντικότερο αυτό της 

εξοικονόμησης χρόνου κατά την μοντελοποίηση της επιχείρησης αφού δεν απαιτείται 

η εκ νέου καταγραφή όλων των διαδικασιών που επιτελούνται στην επιχείρηση. Τα 

γενικευμένα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως:

• Μέσα υλοποίησης επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων

• Εγχειρίδια με πρακτικές που θεωρούνται ως αποτελεσματικότερες σε κάποιο 

επιχειρηματικόκ κλάδο (best practices)

• Εγχειρίδια με λύσεις λογοσμικού για συγκεκριμένα επιχειρησιακά θέματα

• Μέσα αναδιοργάνωσης (redesign) των επιχειρήσεων

• Μέσα εξερεύνησης νέων επιχειρήματικών διαδικασιών

Η ποιότητα των γενικευμένων μοντέλων καθορίζεται από’δύο παράγοντες. Ο 

πρώτος είναι το εύρος του μοντέλου, δηλαδή το εύρος των επιχειρηματικών 

διαδικασιών που καλύπτει, ενώ ο δεύτερος είναι ο βαθμός ευκολίας με το οποίον μια 

επιχείρηση τελικά κάνει αποτελεσματική χρήση του μοντέλου αυτού (ο βαθμός 

ευκολίας της παραμετροποίησης της επιχείρησης στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

μοντελοποίησης).

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναλύεται η έννοια του 

επιχειρηματικού μοντέλου και παρουσιάζονται τρία γενικευμένα μοντέλα: το Process
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Handbook του Μ.Ι.Τ., το SCOR model του Supply Chain Council και το Process 

Classification Framework του American Productivity & Quality Center. Για τα δύο 

πρώτα γίνεται εκτενής θεωρητική ανάλυση, ενώ για το τρίτο απλή παρουσίαση. Στο 

δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται η μοντελοποίηση του φαρμακευτικού 

κλάδου στην Ελλάδα με τη χρήση γενικευμένων μοντέλων. Η συγκεκριμένη 

μοντελοποίηση στηρίζεται κυρίως στο δεύτερο γενικευμένο μοντέλο που 

παρουσιάζεται, το SCOR model. Χρησιμοποιεί επίσης και τεχνικές 

αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης.



Κεφάλαιο 1 - Μοντελοποίηση

1 Μοντελοποίηση

1.1 Γενικά

Για πολλούς ένα μοντέλο αποτελεί αναπαράσταση - απεικόνιση της 

πραγματικότητας1. Για άλλους τα μοντέλα είναι ιδεατά συστήματα, τα οποία είναι 

γνωστό ότι εμπεριέχουν σφάλματα, πλην όμως είναι ικανά να παρέχουν προβλέψεις 

για προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος σε κάποιο τομέα2. Ένα μοντέλο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση μιας επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το 

μοντέλο, ανάλογα με το βάθος διείσδυσης στις λειτουργίες της επιχείρησης, μπορεί 

να απεικονίσει τα εξής:

• Τις κύριες διαδικασίες που συντελούνται στην επιχείρηση

• Τις υποδιαδικασίες από τις οποίες αποτελούνται οι παραπάνω διαδικασίες

• Τους συντελεστές των διαδικασιών αυτών

• Τα παράγωγα που προκύπτουν από τη διεκπεραίωση των διαδικασιών

• Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των συντελεστών

• Τη συμπεριφορά των συντελεστών

• Την πιθανή μεταβολή της κατάστασης των συντελεστών.

Η μοντελοποίηση των επιχειρήσεων3,4,5,6,7 είναι αναγκαία για πολλούς λόγους. 

Αρχικά, μπορεί να δώσει μια στατική εικόνα της επιχείρησης έτσι ώστε αυτή να 

μελετηθεί και να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

Ο βαθμός λεπτομέρειας στον οποίο υπόκειται η μοντελοποίηση είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με το άτομο στο οποίο απευθύνεται το μοντέλο. Συνεπώς όταν το 

μοντέλο της επιχείρησης αφορά τη Διεύθυνσή της, τότε δεν πρέπει να υπεισέρχεται 

σε λειτουργικές και λεπτομέρειες υλοποίησης των διαδικασιών της επιχείρησης. Δεν 

ενδιαφέρει άμεσα για τη Διεύθυνση της επιχείρησης όταν πρόκειται να λάβει 

στρατηγικές αποφάσεις ποια είναι η διαδικασία π.χ. της έγκρισης κάποιου πιθανού 

προμηθευτή. Κάτι τέτοιο όμως είναι αναγκαίο για κάποιον που ασχολείται πιθανά στο 

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της ίδιας επιχείρησης ή στο Τμήμα Προμηθειών.

Ένας άλλος σοβαρός λόγος για την μοντελοποίηση μιας επιχείρησης είναι η 

σύγκριση αυτής με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή ακόμα και διαφορετικού κλάδου, 

καθώς επίσης και η μελέτη της εφικτότητας της βελτίωσης των διαδικασιών και 

λειτουργιών της επιχείρησης (Business Process Reengineering). Με τον τρόπο αυτό

-4-
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το παρόν μοντέλο της επιχείρησης (as is) συγκρίνεται με αυτό που η επιχείρηση θα 

ήθελε να απεικονίζει τις διαδικασίες της στο μέλλον (to be).

Τέλος η μοντελοποίηση είναι αναγκαία όταν δημιουργείται το πληροφοριακό 

σύστημα το οποίο πρόκειται να υποστηρίξει τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

καθημερινά στην επιχείρηση. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου τα πληροφοριακά 

συστήματα μπορούν να διαφοροποιήσουν μια επιχείρηση σημαντικά από τις άλλες και 

να της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η μοντελοποίηση της επιχείρησης 

είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Οι βασικές χρήσεις των μοντέλων επιχειρήσεων είναι οι εξής1:

• Η ανάλυση και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων και των διαδικασιών αυτών 

πριν από την υλοποίησή τους

• Ο περιορισμός της πολυπλοκότητας

• Η κοινή κατανόηση / αντίληψη του συστήματος που μοντελοποιείται

• Τεκμηρίωση του συστήματος σε περίπτωση εφαρμογής από την 

επιχείρηση συστημάτων ISO, TQM ή Concurrent Engineering

1.2 Βασικές μέθοδοι μοντελοποίησης

Αν και η ανασκόπηση των μεθόδων μοντελοποίησης δεν αποτελεί μέρος 

αυτής της εργασίας, θεωρείται σκόπιμη η συνοπτική ανάλυση τριών μεθόδων 

μοντελοποίησης στις οποίες θα γίνουν αρκετές αναφορές στη συνέχεια. Οι μέθοδοι 

αυτοί διαφέρουν στο κύριο «μέσο» που χρησιμοποιούν για να απεικονίσουν την 

επιχείρηση. Ο όρος «μέσο» μπορεί να αντιστοιχεί στις διαδικασίες που διενεργούνται, 

σ' αυτούς που τις διενεργούν ή σε οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε κάποιον να 

απεικονίσει το προς μοντελοποίηση σύστημα. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στο 

διάγραμμα καταστάσεων (state diagram) του συστήματος (επιχείρησης), η δεύτερη 

είναι προσανατολισμένη στις διαδικασίες της επιχείρησης, ενώ η τρίτη 

προσανατολίζεται στα αντικείμενα (objects) που συμμετέχουν στη λειτουργία της 

επιχείρησης.

1.2.1 Μέθοδος βασισμένη στο διάγραμμα καταστάσεων

Τα διαγράμματα καταστάσεων συνήθως χρησιμοποιούνται για να 

αναπαραστήσουν τη συμπεριφορά των συστημάτων8. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

τα συστήματα είναι οι επιχειρήσεις υπό μελέτη. Σε ένα διάγραμμα καταστάσεων οι 

κύκλοι (που φαίνονται στα παρακάτω σχήματα) αντιστοιχούν στις καταστάσεις του

- 5 -
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συστήματος που μοντελοποιείται, ενώ τα βέλη που συνδέουν τους κύκλους 

αντιστοιχούν στα γεγονότα στα οποία οφείλονται οι μεταβολές των καταστάσεων του 

συστήματος. Για να αποδοθεί καλύτερα η έννοια των διαγραμμάτων κατάστασης θα 

δοθεί το παράδειγμα του εστιατορίου. Η μοντελοποίηση του συστήματος των 

διαδικασιών που απαρτίζουν τη διεκπεραίωση του γεύματος σε ένα εστιατόριο θα 

μπορούσε να δοθεί σχηματικά ως εξής8:

Παραγγελία Φαγητό Φαγητό Λογαριασμός

Η ανάλυση των διαγραμμάτων κατάστασης δεν θα επεκταθεί περαιτέρω 

δεδομένου ότι δεν αποτελεί βασικό στόχο αυτής της εργασίας.

1.2.2 Μέθοδος προσανατολισμένη στις διαδικασίες

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ανάλυση και απεικόνιση των διαδικασιών της 

επιχείρησης. Αν π.χ. μελετηθεί μία αποθήκη βιβλίων ένα πολύ απλό μοντέλο θα ήταν 

το εξής8:

Η παραπάνω απεικόνιση του μοντέλου αν και είναι πολύ γενική μπορεί να μας 

κατατοπίσει για τις πολύ γενικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκτέλεση 

μιας παραγγελίας βιβλίων. Αν το μοντέλο της ίδιας επιχείρησης πρόκειται να αφορά 

κάποιον πωλητή, τότε το μοντέλο εστιάζεται στη διαδικασία «λαμβάνω παραγγελία», 

η οποία διασπάται περαιτέρω:

- 6 -
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Η παραπάνω ιδιότητα της διάσπασης (decomposition) αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες ιδιότητες της μοντελοποίησης με τη μέθοδο αυτή. Η διάσπαση 

μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της μοντελοποίησης. Έτσι στο 

προαναφερόμενο παράδειγμα η διαδικασία «λαμβάνω απαιτήσεις από πελάτη» μπορεί 

να διασπαστεί σε επιμέρους διαδικασίες κοκ. Το βάθος στο οποίο θα φτάσει η 

μοντελοποίηση αφορά σε σημαντικό βαθμό το λόγο για τον οποίο γίνεται η 

μοντελοποίηση.

Για τη διάσπαση των διαδικασιών έχουν γραφτεί πολλά και αναπτυχθεί πολλές 

μεθοδολογίες, όπως η IDEF3. Η μεθοδολογία αυτή οργανώνει και συστηματοποιεί την 

μοντελοποίηση που βασίζεται στις διαδικασίες. Προσφέρει δική της ορολογία για να 

περιγράφει αυτά που απαιτεί η συγκεκριμένη μέθοδος μοντελοποίησης. Τονίζεται 

πάντως ότι η IDEF3 δεν προσφέρει κάτι καινούριο στις μεθόδους μοντελοποίησης, 

αλλά δίνει τη δυνατότητα κοινής αντίληψης (common understanding) σε αυτού που 

επιχειρούν να μοντελοποιήσουν μια επιχείρηση και να βασιστούν στις διαδικασίες που 

επιτελούνται στην επιχείρηση αυτή.

1.2.3 Μέθοδος προσανατολισμένη στα αντικείμενα

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η επιχείρηση μελετάται από μια άλλη σκοπιά,

αυτή των αντικειμένων από τα οποία αποτελείται. Τα 

αντικείμενα έχουν ιδιότητες και λειτουργίες (attributes 

and operations)9. Αντικείμενα π.χ. στο παράδειγμα του 

βιβλιοπωλείου είναι η παραγγελία, ο εργαζόμενος που 

διεκπεραιώνει την παραγγελία κλπ. Τα αντικείμενα 

συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους 

(associations). Υπάρχουν διάφορες μορφές 

συνδέσμων, αλλά εκείνη που ενδιαφέρει περισσότερο 

στα πλαίσια της μελέτης αυτής είναι ο σύνδεσμος της 

κληρονομικότητας (inheritance)9. Τα αντικείμενα 

έχουν την ιδιότητα να κληρονομούν τις ιδιότητες των 

αντικειμένων του αμέσως ανώτερου επιπέδου. Έτσι 

στο παράδειγμα του βιβλιοπωλείου το αντικείμενο «εργαζόμενος που 

διεκπεραιώνει την παραγγελία» κληρονομεί ιδιότητες από το αντικείμενο 

«εργαζόμενος» το οποίο βρίσκεται στο αμέσως ανώτερο επίπεδο.

π.χ.
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Τέλος αναφέρεται ότι αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

σχηματίζουν μια κλάση (class) αντικειμένων, ενώ τα αντικείμενα που απαρτίζουν την 

κλάση αποτελούν περιστάσεις (instances) αυτής της κλάσης. Αναφερόμενοι στο 

παράδειγμα του εργαζόμενου λοιπόν, ο «εργαζόμενος» είναι μια κλάση ενώ ο 

«Ιωάννης Παπαδόπουλος» που είναι εργαζόμενος της επιχείρησης είναι μια περίσταση 

(instance) της κλάσης «εργαζόμενος».

1.2.4 Σύγκριση των μεθόδων

Από τη σύγκριση των δύο τελευταίων μεθόδων θα μπορούσε κανείς να 

παρατηρήσει ότι η δεύτερη μέθοδος αποτελεί την κατηγορία των ρημάτων στη 

«Γραμματική των Διαδικασιών»10, ενώ η τρίτη μέθοδος την κατηγορία των 

ουσιαστικών.

Οι δύο αυτές μέθοδοι, στην αντίληψη τους, παρουσιάζουν το εξής κοινό 

σημείο: Επιδιώκουν να αποδώσουν ένα μοντέλο σε διάφορα επίπεδα, όπου το κάθε 

επίπεδο συνδέεται με το προηγούμενό του με πολύ συγκεκριμένες σχέσεις. Στην 

πρώτη μέθοδο αυτό επιτυγχάνεται με την ιδιότητα της διάσπασης των διαδικασιών, 

ενώ στη δεύτερη μέθοδο με την ιδιότητα της κληρονομικότητας των ιδιοτήτων των 

αντικειμένων.

Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε ένα πολύ γενικό μοντέλο το 

οποίο θα μπορούσε να παρουσιάζει την εικόνα μιας πολύ γενικής (και ουσιαστικά 

ανύπαρκτης) επιχείρησης απ' όπου όμως με τη βοήθεια αυτής της αντίληψης των 

επιπέδων μοντελοποίησης θα μπορούσαν τελικά να απεικονιστούν όλες οι 

επιχειρήσεις. Έτσι σχηματοποιείται η έννοια του γενικευμένου (generic) ή 

αναφορικού (reference) μοντέλου.
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2 Γενικευμένα μοντέλα

2.1 Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνηθεί η δυνατότητα και ο βαθμός εφικτότητας 

δημιουργίας μοντέλων τα οποία εκ των προτέρων θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για να απεικονίσουν οποιαδήποτε επιχείρηση. Για τη δημιουργία 

των μοντέλων αυτών είναι σχεδόν αναγκαία η ταξινόμηση τόσο των επιχειρήσεων 

όσο και των συγκεκριμένων διαδικασιών που συντελούνται μέσα στις επιχειρήσεις 

αυτές.

Οι προσπάθειες ταξινόμησης που έχουν γίνει από το 1966 και έπειτα 

αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται 

κάθε φορά ως βασικές στην ταξινόμηση των επιχειρήσεων11. Υπήρχαν μελέτες που 

στηρίχτηκαν στην οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων, άλλες που στηρίχτηκαν 

στην παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την παραγωγική δυνατότητα (capacity). 

Τέλος υπήρχαν και μελέτες που βασίστηκαν σε μεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και της στρατηγικής. Όλες οι μελέτες ήταν εμπειρικές και μελετήθηκε 

μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων. Επισημαίνεται δε ότι αυτό που θα οδηγήσει κάποιον σε 

μια σωστή ταξινόμηση είναι η μελέτη των "a priori" χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

των επιχειρήσεων11.

Οι παραπάνω μελέτες αποτελούν γνώμονα για την δημιουργία γενικευμένων 

μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά, είτε στηρίζονται σε διάσπαση διαδικασιών είτε σε χρήση 

αντικειμένων, θα πρέπει να βασίζονται στην ιεραρχική δομή που υποστηρίζεται και 

από τις δύο αυτές μεθόδους. Δεδομένου ότι τα γενικευμένα αυτά μοντέλα πρέπει να 

καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρήσεων, θα πρέπει στην κορυφή της 

ιεραρχίας να υπάρχουν πολύ γενικές διαδικασίες οι οποίες καθώς περνάμε σε 

χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας να διασπώνται σε σημαντική λεπτομέρεια. Για 

παράδειγμα η διαδικασία «προμηθεύομαι πρώτη ύλη» είναι μια διαδικασία που 

ακολουθείται από μια πληθώρα επιχειρήσεων.

Σε ένα γενικευμένο μοντέλο λοιπόν αυτή διαδικασία θα βρισκόταν στα πολύ 

υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας. Σε ανώτερο επίπεδο θα μπορούσε να υπάρχει η 

διαδικασία «προμηθεύομαι», ενώ στο ίδιο επίπεδο θέση θα μπορούσε να έχει η 

διαδικασία «προμηθεύομαι «ημιέτοιμα προϊόντα» όπως φαίνεται στο σχήμα.
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Ο ρόλος του γενικευμένου μοντέλου όμως μπορεί να προχωρά και παραπέρα 

δίνοντας συγκεκριμένες λύσεις για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να προμηθεύεται 

πρώτες ύλες ή ημιέτοιμα προϊόντα. Σκοπός όμως δεν παύει να είναι η κάλυψη του 

μεγαλύτερου δυνατού μέρους των διαδικασιών των επιχειρήσεων.

Γίνεται λοιπόν σχεδόν αμέσως αντιληπτό ότι δημιουργία γενικευμένων 

μοντέλων (και ειδικότερα αυτών που προχωρούν σε αναλυτική και εις βάθος 

ιεράρχηση) είναι επίπονη διαδικασία και απαιτεί εμπειρική έρευνα. Στην εμπειρική 

έρευνα άλλωστε στηρίχτηκαν σχεδόν όλες οι προσπάθειες ταξινόμησης των 

επιχειρήσεων11.

2.2 Η Αναγκαιότητα Δημιουργίας Γενικευμένων Μοντέλων

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες της ανάπτυξης μιας πληθώρας 

θεωρητικών τοποθετήσεων πάνω στο management των επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τεχνικές όπως "just in time" που μπορεί να αποτελέσει 

τη βάση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού στα παραγωγικά συστήματα12 και 

το "concurrent engineering" όπου βασίζεται στον ταυτόχρονο σχεδίασμά του 

προϊόντος και των διαδικασιών από την ίδια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν 

σε στενή συνεργασία12. Παρά το γεγονός ότι οι θεωρίες αυτές στην αντίληψη αυτών 

που έπρεπε να τις υλοποιήσουν ήταν κάπως ακραίες και εξαιρετικά καινοτόμες, τελικά 

κατάφεραν να εδραιωθούν και να αποτελούν τις βέλτιστες τεχνικές.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αν και απέκτησαν πλεονέκτημα εξαιτίας της 

καθοδήγησης από τις παραπάνω τεχνικές, δεν κατάφεραν να επιτύχουν αυτό που 

ονομάζουμε «συνεχής βελτίωση», κάτι για το οποίο άλλωστε εμφανίστηκαν και άλλες 

τεχνικές και θεωρίες13. Θεωρίες όπως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management), Αναδιαμόρφωση των Επιχειρήσεων (Business Process Redesign) ενώ 

αποσκοπούν στη βελτίωση της επιχείρησης δεν δίνουν σημαντική καθοδήγηση, παρά 

μόνο θεωρητική υποστήριξη σε αυτούς που θέλουν να την εφαρμόσουν.
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Το κενό αυτό μεταξύ θεωρίας και πράξης ήρθαν να καλύψουν οι προσπάθειες 

που έχουν γίνει για τη δημιουργία γενικευμένων μοντέλων. Πέρα από την καθαρά 

ερευνητική ανάγκη ταξινόμησης των επιχειρήσεων και των διαδικασιών τους, η 

δημιουργία γενικευμένων επιχειρησιακών μοντέλων βρίσκει πολλές και ζωτικές 

πρακτικές για μια επιχείρηση. Καταρχήν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να 

μοντελοποιηθούν με το ίδιο «εργαλείο», με αποτέλεσμα την ανάπτυξη «κοινής 

αντίληψης» (common understanding) μεταξύ των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση που επιχειρήσεις συνδέονται με 

μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως πολύ συχνά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Με την βοήθεια των μοντέλων αυτών οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 

συγκρίνουν τις διαδικασίες τους με αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από 

άλλες επιχειρήσεις (του ίδιου ή ακόμα και διαφορετικού κλάδου), καθώς και να 

ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους πρακτικές που θεωρούνται οι καλύτερες για τη 

διεκπεραίωση κάποιων διαδικασιών. Για παράδειγμα μια επιχείρηση θα μπορούσε να 

εξερευνήσει ένα τρόπο πώλησης, ο οποίος την εξυπηρετεί καλύτερα από την ήδη 

καθιερωμένη διαδικασία πώλησης που ακολουθείται από την επιχείρηση. 

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το benchmarking δεν απέχει και πολύ από τα 

παραπάνω οφέλη της χρήσης των γενικευμένων μοντέλων.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση το έργο των επιχειρήσεων ή των 

συμβούλων στην περίπτωση της Αναδιοργάνωσης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

(Business Process Reengineering) βρίσκει σημαντικό στήριγμα με τη βοήθεια των 

μοντέλων αυτών. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιος είναι σε θέση να απεικονίσει την 

επιχείρησή του με τη βοήθεια κάποιου μοντέλου και παράλληλα να φανταστεί «πού 

θα ήθελε να φτάσει» η επιχείρηση αυτή με τη βοήθεια των γενικευμένων μοντέλων.

Στην περίπτωση δε που αναφερόμαστε στο σχεδίασμά μιας νέας επιχείρησης, 

το γενικευμένο μοντέλο δίνει ιδιαίτερη βοήθεια, αφού παρέχει τη δυνατότητα σε 

κάποιον να φανταστεί πολλούς τρόπους για να υλοποιήσει τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες που θα επιτελούνται στην μελλοντική αυτή επιχείρηση13.

Τέλος, η χρήση των γενικευμένων μοντέλων συντελεί στην επιλογή ή ακόμα 

και στην υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν τις 

διαδικασίες των επιχειρήσεων. Η επιλογή των πληροφοριακών εργαλείων και 

λογισμικού διευκολύνεται σημαντικά στην περίπτωση που το γενικευμένο μοντέλο 

παρέχει και πληροφορίες για το λογισμικό που χρησιμοποιεί μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων.

Συνοψίζοντας τις χρήσεις των γενικευμένων μοντέλων έχουμε13:
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• Στο σχεδίασμά νέων επιχειρήσεων

• Στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

• Στην δημιουργία κοινής αντίληψης και ορολογίας14

• Στη δημιουργία «βάσης δεδομένων» με τις καλύτερες πρακτικές (best 

practices) που αποφέρουν τις καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις

• Στην κατασκευή λογισμικού που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες που 

επιτελούνται στην επιχείρηση.

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Το 

πρώτο είναι ότι τα γενικευμένα μοντέλα στηρίζονται σε θεωρητικό υπόβαθρο που 

αφορά την μοντελοποίηση γενικά όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

Το δεύτερο είναι ότι η δημιουργία ενός γενικευμένου μοντέλου αποτελεί επίπονη 

διαδικασία και απαιτεί την εμπειρική συμβολή μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων από 

ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Αυτή είναι και η αιτία που τα γενικευμένα 

μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολύ λίγα στον αριθμό.

Στα επόμενα κεφάλαια θα αναπτυχθούν εκτενώς δύο γενικευμένα μοντέλα, το 

SCOR model14 και το Process Handbook13 και θα αναφερθεί ένα ακόμα, το Process 

Classification Framework15.
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3 To γενικευμένο μοντέλο: The handbook of organizational 

processes

3.1 Γενικά

To μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε τα τελευταία 5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του 

ΜΓΓ σε συνεργασία με μια πληθώρα επιχειρήσεων. To Process Handbook είναι το 

αποτέλεσμα της καταγραφής διαδικασιών και παραδειγμάτων από τις επιχειρήσεις 

αυτές, οι οποίες διενεργούν παραπλήσιες λειτουργίες. Σαν αποτέλεσμα το Process 

Handbook είναι σε θέση να συμβουλέψει κάποιον για το πώς να εκπονήσει μια 

διαδικασία, καθώς και να δώσει γενικές κατευθύνσεις για το ποιες εναλλακτικές είναι 

προτιμότερες σε κάθε περίσταση.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση του μοντέλου αυτού, θεωρείται 

σκόπιμο να μελετήσουμε εκτενώς δύο θεωρητικές έννοιες στις οποίες βασίζεται το 

μοντέλο: στη διάσπαση των διαδικασιών (decomposition) και στην εξειδίκευση των 

διαδικασιών (specialization).

3.2 Διάσπαση των Διαδικασιών (Decomposition)

Η διάσπαση των διαδικασιών είναι αυτή που αναφέρθηκε στην παράγραφο 

1.2.2. Ουσιαστικά αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται μια διαδικασία. Ένα 

παράδειγμα θα δοθεί για την διαδικασία «πωλώ προϊόν» στο παρακάτω σχήμα13.

Πωλώ προϊόν

Εντοπίζω πιθανούς 

αγοραστές

Ενημερώνω

πιθανούς

αγοραστές

Λαμβάνω

παραγγελία

Διανέμω προϊόν Δέχομαι πληρωμή

Φαίνεται λοιπόν καθαρά από το σχήμα ότι η διάσπαση μιας διαδικασίας 

αποτελεί ένα είδος «μεγέθυνσης» στην εκτέλεση της διαδικασίας. Αυτή η διάσπαση 

συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα. Έτσι η διαδικασία «Εντοπίζω πιθανούς πελάτες» 

διασπάται κι αυτή με τη σειρά της σε άλλες διαδικασίες σύμφωνα με το παρακάτω 

σχήμα.
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Πωλώ προϊόν

[

Εντοπίζω πιθανούς 

αγοραστές

Ενημερώνω

πιθανούς

αγοραστές

Λαμβάνω

παραγγελία

Διανέμω προϊόν Δέχομαι πληρωμή

Διενεργώ έρευνα 

αγοράς

Αναλύω 

στατιστικά την 

έρευνα αγοράς

Τμηματοποιώ την 

αγορά

Εντοπίζω αγορά 

στόχο

3.3 Εξειδίκευση των διαδικασιών (specialization)

Για να γίνει εύκολα αντιληπτή η έννοια της εξειδίκευσης των διαδικασιών είναι 

ανάγκη να δει κανείς τις διαδικασίες ως μια κλάση με ένα σύνολο χαρακτηριστικών, 

όπως ορίστηκε στην ανάλυση της προσανατολισμένης σε αντικείμενα μοντελοποίησης 

(§1.2.3). Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί τότε ορίζουμε την 

διαδικασία Δι ως εξειδίκευση της διαδικασίας Δο όταν κάθε περίσταση (instance) της 

Δι είναι και περίσταση της Δο (όχι όμως απαραίτητα και το αντίστροφο)8.

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των διαγραμμάτων κατάστασης για το 

παράδειγμα του εστιατορίου θα μπορούσαμε βρούμε τέσσερα διαφορετικά 

διαγράμματα κατάστασης για τέσσερα διαφορετικά εστιατόρια, όπως φαίνεται στο 

σχήμα.

Από τα τέσσερα αυτά διαφορετικά διαγράμματα προκύπτει ένα διάγραμμα 

που αποτελεί τη γενίκευση των διαγραμμάτων αυτών (τα οποία με τη σειρά τους 

είναι οι εξειδικεύσεις του τελευταίου αυτού διαγράμματος). Το διάγραμμα αυτό 

απεικονίζεται παρακάτω8.
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Διαγράμματα για 4 διαφορετικά εστιατόρια

Εστιατόριο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης

Γενικευμένο Διάγραμμα εστιατορίων

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των διαδικασιών (§1.2.2), η εξειδίκευση του 

παραπάνω παραδείγματος απεικονίζεται ως εξής:
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Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι οι εξειδικεύσεις των διαδικασιών είναι 

διαφορετικοί τρόποι για να υλοποιηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Στο παραπάνω 

παράδειγμα και οι τέσσερις απεικονίσεις μοντελοποιούν την γενικευμένη επιχείρηση 

«εστιατόριο». Κάθε μια από τις εξειδικεύσεις του εστιατορίου αποτελεί και αυτή το 

μοντέλο ενός «εξειδικευμένου εστιατορίου».

3.3.1 Σύγκριση της εξειδίκευσης των διαδικασιών με την 
αντικειμενοστραφή μοντελοττοίηση

Συγκρίνοντας κανείς την ανάπτυξη της εξειδίκευσης και της 

αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης, παρατηρεί ότι υπάρχουν σημαντικές 

ομοιότητες που επικεντρώνονται κυρίως στην ιδιότητα της κληρονόμησης 

(inheritance) των χαρακτηριστικών ανάμεσα σε διαδοχικά επίπεδα της ιεραρχίας.

Στην περίπτωση της εξειδίκευσης οι αντιστοιχούν στα σύνθετα αντικείμενα 

(composite objects) όπου κληρονομούν τα χαρακτηριστικά τους από τις γενικευμένες 

διαδικασίες που βρίσκονται ένα επίπεδο πάνω στο δέντρο της ιεραρχίας. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης και της 

εξειδίκευσης. Μία σημαντική διαφορά είναι ότι στη βιβλιογραφία δεν έχει αναλυθεί 

ακόμα η ιδιότητα της κληρονόμησης σε σύνθετα αντικείμενα (composite objects), 

κάτι το οποίο συμβαίνει στις διαδικασίες που εξειδικεύονται13.
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Συμπερασματικά, η αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση αποτελείται από μια 

ιεραρχία συνεχούς εξειδίκευσης αντικειμένων τα οποία έχουν μέσα τους 

ενσωματωμένες διαδικασίες ενώ στην εξειδίκευση των διαδικασιών η ιεραρχία 

συνίσταται στην συνεχή εξειδίκευση των διαδικασιών οι οποίες περιέχουν αντικείμενα 

(που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους).

3.4 Ανάλυση του μοντέλου

To process handbook στηρίζεται σε τρεις βασικές έννοιες: στην διάσπαση των 

διαδικασιών, στην εξειδίκευση των διαδικασιών και στην εξάρτηση μεταξύ των 

ενεργειών (dependency among activities). Η διάσπαση και η εξειδίκευση των 

διαδικασιών αναλύθηκαν εκτενώς στις προηγούμενες παραγράφους. Αυτό όμως που 

χρησιμοποιεί εκτενώς το μοντέλο και δεν αναπτύχθηκε ακόμα είναι ο συνδυασμός της 

διάσπασης και της εξειδίκευσης.

3.4.1 Συνδυασμός διάσπασης και εξειδίκευσης των διαδικασιών

Οι ιδιότητες της διάσπασης και της εξειδίκευσης συνδυάζονται Process 

Handbook έτσι ώστε κάθε διαδικασία στην ιεραρχία της εξειδίκευσης να διασπάται 

στις υποδιαδικασίες από τις οποίες αποτελείται. Για να γίνει αντιληπτό αυτό θα δοθεί 

το παράδειγμα της διαδικασίας «πωλώ προϊόν», η οποία εξειδικεύεται στις διαδικασίες 

«πωλώ μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας» και «πωλώ σε κατάστημα λιανικής» (οι 

οποίες με τη σειρά τους βλέπουν την διαδικασία «πωλώ προϊόν» ως γενίκευσή τους). 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Από τη μελέτη του σχήματος γίνεται εμφανές ότι κάθε διαδικασία μπορεί να 

διασπαστεί σε υποδιαδικασίες ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκονται στην 

ιεραρχία της εξειδίκευσης. Ακόμα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι υποδιαδικασίες στις 

οποίες διασπάται μια διαδικασία είναι δυνατό να περιέχονται και στις υποδιαδικασίες 

στις οποίες διασπάται η διαδικασία του ανώτερου επιπέδου. Στο παράδειγμα του 

σχήματος οι υποδιαδικασίες «διανέμω προϊόν» και «δέχομαι πληρωμή» του 

κατώτερου επιπέδου αποτελούν και υποδιαδικασίες του ανώτερου επιπέδου 

(συμβολίζονται με γραμμοσκιασμένα παραλληλόγραμμα).
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3.4.2 Δέσμες διαδικασιών

Ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί το μοντέλο είναι και οι δέσμες των 

διαδικασιών, οι οποίες στηρίζονται στην ιδιότητα της εξειδίκευσης. Σκοπός τους είναι 

η πλήρης ανάλυση μιας γενικευμένης διαδικασίας όπως παραδείγματος χάριν της 

διαδικασίας της πώλησης. Η γενικευμένη διαδικασία δηλαδή ορίζεται ως «πωλώ κάτι». 

Σε πρώτο επίπεδο η εξειδίκευση γίνεται με γνώμονα πολύ γενικές ερωτήσεις όπως 

«πώς πωλώ;», «τι πωλώ;», «πού πωλώ;». Σε δεύτερο επίπεδο απαντώνται αυτές οι 

ερωτήσεις με όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές, έτσι ώστε να καλυφθούν 

όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του γενικευμένου 

μοντέλου όπως ορίστηκε σε προηγούμενη παράγραφο.

Η γραφική απεικόνιση των δεσμών γίνεται κατανοητή με το βοήθεια του 

παρακάτω σχήματος.
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Η απεικόνιση μιας πολύ γενικής διαδικασίας όπως της πώλησης με αυτόν τον 

τρόπο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι 

κατηγοριοποιούνται οι διάφορες εξειδικεύσεις της γενικευμένης διαδικασίας «πωλώ 

κάτι». Για παράδειγμα οι διαδικασίες «πωλώ μέσω Internet» και «πωλώ 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» αποτελούν εξειδικεύσεις της διαδικασίας «πωλώ 

κάτι». Με τη βοήθεια όμως των ερωτήσεων π πωλώ και πώς πωλώ, ένα μεγάλο 

πλήθος από εξειδικευμένες διαδικασίες έχει κατηγοριοποιηθεί σε δέσμες διαδικασιών.

Με τη χρήση των δεσμών το μοντέλο γίνεται ακόμα πιο εύχρηστο. Αρχικά 

επιτρέπει σε κάποιον να συγκρίνει εναλλακτικές εξειδικεύσεις μιας γενικευμένης 

διαδικασίας. Για να κάνει κάτι τέτοιο συγκρίνει τις διαδικασίες που βρίσκονται στην 

ίδια δέσμη. Έτσι για παράδειγμα μπορούν να συγκριθούν οι διαδικασίες «πωλώ σε 

κατάστημα λιανικής» και «πωλώ μέσω Internet» και τελικά να επιλεγεί μια από αυτές. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει νόημα να γίνει μεταξύ δύο διαδικασιών που ανήκουν σε 

διαφορετικές δέσμες. Αυτό όμως που μπορεί να συμβεί μεταξύ εξειδικεύσεων 

διαφορετικών δεσμών είναι ο συνδυασμός. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν οι διαδικασίες «πωλώ μέσω Internet» και «πωλώ χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες» σε μια επιχείρηση η οποία προτιμά να διαφοροποιηθεί από τις άλλες 

προσφέροντας τις υπηρεσίες της μέσα από το δίκτυο.

Έτσι επιτυγχάνεται και ένας από τους βασικούς σκοπούς του Process 

Handbook και γενικότερα όλων των γενικευμένων μοντέλων: η εξερεύνηση νέων 

μορφών επιχειρήσεων. Επιλέγοντας δηλαδή κατάλληλους συνδυασμούς μεταξύ 

εξειδικευμένων διαδικασιών διαφορετικών δεσμών είναι δυνατόν να γεννήσουμε νέες
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μορφές επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα βιβλιοπωλείων που πωλούν αποκλειστικά 

μέσω Internet.

Ένας άλλος βασικός στόχος του μοντέλου είναι η συμβολή του στην 

αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων (business process redesign) η οποία επιτυγχάνεται 

συγκρίνοντας εναλλακτικές εξειδικευμένες διαδικασίες της ίδιας δέσμης. Για 

παράδειγμα μπορεί μια επιχείρηση να πουλούσε μέχρι τώρα μέσω ταχυδρομείου και 

στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής της να αποφασίσει τελικά ότι είναι προτιμότερο να 

πουλά μέσα σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

Στην περίπτωση δε όπου μια επιχείρηση πρόκειται να λειτουργήσει και 

βρίσκεται στο σχεδίασμά των διαδικασιών της το Process Handbook αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο, αφού προσφέρει ένα πολύ μεγάλο εύρος εξειδικευμένων 

διαδικασιών. Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού των διαδικασιών μπορούν να ανατρέξουν στο 

εγχειρίδιο αυτό και να επιλέξουν ανάμεσα σε διαδικασίες που ήταν ιδιαίτερα 

αποδοτικές σε περιπτώσεις άλλων επιχειρήσεων.

3.4.3 Εξαρτήσεις και συντονισμός των εξαρτήσεων

Το μοντέλο εκτός από την εκτενή ανάλυση των διαδικασιών και των 

εξειδικεύσεων και διασπάσεων αυτών, προσφέρει και ένα σύνολο από εξαρτήσεις που 

συναντώνται μεταξύ των διαδικασιών που επιτελούνται συνήθως σε μία επιχείρηση, 

καθώς και τους συντονιστικούς μηχανισμούς των εξαρτήσεων αυτών.

Σύμφωνα με το μοντέλο υπάρχουν τριών ειδών εξαρτήσεις:

• Οι εξαρτήσεις ροής (flow dependencies)

• Οι εξαρτήσεις κοινής χρήσης (sharing dependencies)

• Οι εξαρτήσεις εναρμόνισης (fit dependencies)

Η πρώτη κατηγορία εξαρτήσεων εμφανίζεται όταν μια ενέργεια παράγει 

πόρους (resource) οι οποίοι χρησιμοποιούνται από μια άλλη ενέργεια. Χαρακτηριστική 

περίπτωση τέτοιας εξάρτησης συναντούμε σε μια σειριακή γραμμή παραγωγής όπου 

για να λειτουργήσει ορθά θα πρέπει κάθε διαδικασία να λαμβάνει είσοδο (πρώτη ύλη, 

ημικατεργασμένα υλικά, εξαρτήματα κλπ.) από την αμέσως προηγούμενη διαδικασία.

Η δεύτερη κατηγορία εξαρτήσεων συμβαίνει όταν πολλές ενέργειες κάνουν 

χρήση κοινών πόρων. Τέτοιου είδους εξαρτήσεις συμβαίνουν όταν δύο ή 

περισσότερες ενέργειες εκτελούνται από τον ίδιο εργαζόμενο, όταν γίνονται από την 

ίδια μηχανή ή ακόμα όταν χρηματοδοτούνται από το ίδιο προϋπολογισμό.
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Τέλος η τρίτη κατηγορία εξαρτήσεων συμβαίνει όταν πολλές ενέργειες 

παράγουν τον ίδιο πόρο. Τέτοιες εξαρτήσεις έχουμε όταν για παράδειγμα πολλές 

μηχανές δουλεύουν για την παραγωγή του ίδιου εξαρτήματος.

Εκτός όμως από την κατηγοριοποίηση των εξαρτήσεων το μοντέλο προσφέρει 

και ένα σύνολο από πιθανούς τρόπους συντονισμού των εξαρτήσεων αυτών. Για 

παράδειγμα προτείνει για τις εξαρτήσεις κοινής χρήσης ότι ένας τρόπος διευθέτησής 

τους είναι το σύστημα FIFO (first in first out).

Εξαρτήσεις μεταξύ ενεργειών συναντώνται σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Δεδομένου ότι για τις ίδιες εξαρτήσεις υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί συντονισμού και 

ότι ο ίδιος μηχανισμός μπορεί να συντονίσει πολλές διαφορετικές εξαρτήσεις γίνεται 

κατανοητή η χρησιμότητα του Process Handbook στην αναδιοργάνωση των 

επιχειρήσεων (business process redesign). Στην περίπτωση δηλαδή που η επιχείρηση 

δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη από τη λειτουργικότητα ή την αποδοτικότητα ενός 

συντονιστικού μηχανισμού, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλο από το εγχειρίδιο αυτό.

Η ύπαρξη ενός συνόλου από συντονιστικούς μηχανισμούς μπορεί να 

προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων συντονιστικών μηχανισμών για 

διαδικασίες που δεν υποστηρίζονταν μέχρι στιγμής. Κάτι τέτοιο γίνεται κατά αναλογία 

με την εξερεύνηση νέων διαδικασιών όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

Για παράδειγμα ένα σύστημα FIFO είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα μιας αποθήκης, αλλά και στη διαδικασία εξυπηρέτησης σε 

κάποια ιατρική μονάδα.

3.5 Αποτέλεσμα του μοντέλου

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε κατέληξε στην ανάπτυξη μιας βάσης 

δεδομένων από τις διαδικασίες και τις εξειδικεύσεις αυτών που έχουν μελετηθεί σε 

πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους. Στη βάση αυτή δεν γίνεται μόνο αναφορά στις 

διαδικασίες, αλλά για κάθε διαδικασία γίνεται μια περιγραφή. Επίσης για κάθε 

διαδικασία είναι δυνατόν να δει κανείς τις εξειδικεύσεις της καθώς και την 

γενικευμένη διαδικασία από την οποία προέρχεται.

Στην τελική του μορφή το μοντέλο μας επιτρέπει να διεισδύσουμε στη βάση 

δεδομένων με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η οργάνωση των 

διαδικασιών ανάλογα με το τμήμα της επιχείρησης στο οποίο διενεργούνται. 

Συγκεκριμένα τα τμήματα τα οποία μελετώνται είναι τα εξής:

• Supply Chain Management

• Marketing
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• Πωλήσεων

• Πληροφοριακών Συστημάτων

• Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

• Στρατηγικού Σχεδιασμού

• Χρηματοοικονομικό - Λογιστικό

• Παραγωγής - Logistics

• Μηχανικού (Engineering)

Ο δεύτερος τρόπος διείσδυσης στη βάση δεδομένων του εγχειριδίου είναι 

ανάλογα με τον επιχειρηματικό κλάδο. Συγκεκριμένα οι κλάδοι οι οποίοι αναλύονται 

είναι οι εξής:

• Κατασκευαστικός κλάδος

• Κλάδος υγείας

• Κλάδος φαρμακευτικών προϊόντων

• Κλάδος τηλεπικοινωνιών

• Κλάδος αυτοκινητοβιομηχανίας

• Κλάδος εκπαίδευσης

• Κλάδος παιδείας

• Κλάδος ποτών και αναψυκτικών

Μετά από case studies αναλύθηκαν οι παραπάνω κλάδοι με έμφαση στις 

διαδικασίες των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον κλάδο αυτό. Με τον τρόπο αυτό 

γίνονται αντιληπτές οι συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε κλάδο. Για 

παράδειγμα είναι πιθανό να δούμε στον κλάδο των ηλεκτρονικών τη διαδικασία 

«πωλώ μέσω Internet» κάτι το οποίο μάλλον δεν θα συναντήσουμε στον κλάδο της 

ζυθοποιίας.

Ο τρίτος τρόπος είναι αυτός που παραθέτει όλες τις διαδικασίες από τις πιο 

γενικευμένες στις πιο εξειδικευμένες. Στο πρώτο και πιο γενικευμένο επίπεδο ανήκουν 

οι διαδικασίες:

• Δημιουργώ (create)

• Καταστρέφω (destroy)

• Τροποποιώ (modify)

• Συντηρώ (preserve)

• Συνδυάζω (combine)

• Διαχωρίζω (seperate)

• Αποφασίζω (decide)

• Διαχειρίζομαι - διευθύνω (manage)
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Για να γίνει εμφανές το εύρος εξειδίκευσης θα δοθεί χαρακτηριστικά στο 

παρακάτω σχήμα μέρος της διαδοχικής εξειδίκευσης της γενικευμένης διαδικασίας 

«αποφασίζω».

αποφασίζω

Τι αποφασίζω;

Χρησιμοποιώ πληροφόρηση

Εφαρμόζω αποτελεσματική τεχνολογία

Πώς αποφασίζω;

Επιλέγω τοποθεσία

Επιλέγω πληροφορία

Επιλέγω άτομο ή επιχείρηση

Επιλέγω προμηθευτή

Πώς επιλέγω προμηθευτή;

Επιλέγω με κριτήριο την τιμή

Επιλέγω με κριτήριο την ποιότητα

Επιλέγω με κριτήριο το timing

Επιλέγω με χρήση περιορισμών

Το παραπάνω σχήμα αποτελεί ένα μέρος μόνο της εξειδίκευσης της 

διαδικασίας «αποφασίζω». Γίνεται αντιληπτό ότι το εγχειρίδιο διεισδύει σε μεγάλο 

βάθος, όσον αφορά την εξειδίκευση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα περιγράφει 

διαδικασίες που συναντώνται και εφαρμόζονται σε πλήθος επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα αντιμέτωπες με τη διαδικασία επιλογής προμηθευτή βρίσκονται 

καθημερινά πλήθος επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν.
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Τέλος το εγχειρίδιο είναι σε θέση να δώσει για κάθε διαδικασία το σύνολο των 

διαδικασιών από τις οποίες προέρχεται (γενικευμένες διαδικασίες). Δηλαδή όλο το 

μονοπάτι (path) από την πιο γενικευμένη διαδικασία μέχρι τη ζητούμενη.

3.6 Συμπεράσματα και Κριτική του process handbook

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν μία σειρά από συμπεράσματα 

για τη υποδομή, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του εγχειριδίου των 

διαδικασιών.

Το εγχειρίδιο στηρίζεται σε τρεις βασικές έννοιες: στην διάσπαση των 

διαδικασιών, στην εξειδίκευσή τους και στο συντονισμό των εξαρτήσεων που 

υπάρχουν μεταξύ τους. Τις πρώτες δύο τις δανείστηκε από την επιστήμη των 

υπολογιστών και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιότητα της κληρονόμησης 

(inheritance) των χαρακτηριστικών σε διαδοχικά επίπεδα. Την τρίτη έννοια την 

δανείστηκε από τη θεωρία συντονισμού (coordination theory) και η έμφαση δόθηκε 

στην ιδιότητα του συντονισμού των διαδικασιών.

Αρχικό έναυσμα για τη δημιουργία του εγχειριδίου αυτού αποτέλεσε η 

παρατήρηση ότι πολλές φορές οι ίδιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις, ακόμα και ανάμεσα σε επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου. Συνεπώς η 

δημιουργία ενός μοντέλου που θα έχει καταγραμμένες τις διαδικασίες αυτές θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγάλο πλήθος περιπτώσεων.

To process handbook το επιτυγχάνει αυτό διότι όχι απλά παραθέτει 

καταγραμμένες τις διαδικασίες αυτές, αλλά τις συσχετίζει μεταξύ τους με τη βοήθεια 

των τριών βασικών εννοιών που προαναφέρθηκαν.

Η συμβολή του Process Handbook είναι σημαντική στην αναδιοργάνωση των 

επιχειρήσεων (business process reengineering) και μάλιστα σημαντικό ρόλο παίζει 

στον τομέα αυτό η αναπαράσταση των διαδικασιών με τη βοήθεια των δεσμών και η 

σύγκριση των εναλλακτικών που βρίσκονται στην ίδια δέσμη (βλ. §3.4.2)

Σημαντικά βήματα γίνονται με τη βοήθεια του process handbook για το δρόμο 

της εξερεύνησης νέων επιχειρήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή το εγχειρίδιο βάζει 

σημαντικές βάσεις πάλι με την αναπαράσταση των διαδικασιών σε δέσμες. Αυτή τη 

φορά όμως είναι αναγκαίος ο συνδυασμός διαδικασιών που βρίσκονται σε 

διαφορετικά επίπεδα (βλ. §3.4.2) και όχι η σύγκριση των εναλλακτικών της ίδιας 

δέσμης. Σημαντική καθοδήγηση στο δρόμο αυτό δόθηκε και από τη «Γραμματική των 

διαδικασιών»10. Όπως δηλαδή στη Γραμματική δημιουργούμε προτάσεις με τη 

βοήθεια ουσιαστικών και ρημάτων, έτσι και με τη βοήθεια του εγχειριδίου μπορεί
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κάποιος να «στήσει» μια επιχείρηση ή και να εφεύρει μια άλλη τοποθετώντας 

διαδικασίες επιλεγμένες από το εγχειρίδιο στην κατάλληλη σειρά και συνδέοντας τις 

διαδικασίες αυτές με τους κατάλληλους συντονιστικούς μηχανισμούς.
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4 Το γενικευμένο μοντέλο SCOR

4.1 Γενικά

To SCOR model ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1996 από το Supply Chain 

Council με τη συμμετοχή περίπου 70 επιχειρήσεων από ένα ευρύ πεδίο 

επιχειρηματικών κλάδων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε μερικές από αυτές για να γίνει 

εμφανής η σοβαρότητα της καταβαλλόμενης προσπάθειας. Εταιρίες λοιπόν όπως οι: 

Bayer Corporation, Black & Decker, Dow Chemical, Federal Express, IBM, Johnson & 

Johnson, Lucent Technologies, Texas Instruments, UPS, Xerox και πολλές άλλες του 

ίδιου επιπέδου συμμετείχαν στην δημιουργία του SCOR model.

To SCOR model ανήκει στην κατηγορία των γενικευμένων μοντέλων όπως 

αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2. Παρόλα αυτά δεν εστιάζεται σε όλες τις διαδικασίες των 

επιχειρήσεων, παρά μόνο σ' αυτές που αφορούν το Supply Chain Management, του 

τμήματος εκείνου της επιχείρησης που αφορά την μετακίνηση αγαθών κατά μήκους 

όλης της αλυσίδας αξίας (value chain) του προϊόντος.

Στις παραγράφους που ακολουθούν σ' αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η 

έννοια του Supply Chain Management, θα παρουσιαστεί το μοντέλο το θεωρητικό 

του υπόβαθρο. Τέλος θα μελετηθούν οι χρήσεις του μοντέλου και θα ακολουθήσει 

σχολιασμός και κριτική του μοντέλου για το πόσο επιτυγχάνει τους στόχους του.

4.2 Η αλυσίδα αξίας των προϊόντων

Αρχικά είναι σκόπιμο να δοθούν μερικοί ορισμοί της έννοιας της αλυσίδας 

αξίας (value chain ή και supply chain). Σύμφωνα με το Supply Chain Council16 η 

αλυσίδα αξίας περικλείει κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται κατά μήκος όλης της 

αλυσίδας (από τον προμηθευτή του προμηθευτή μας ως τον πελάτη του πελάτη μας) 

για την παραγωγή και τη διανομή του τελικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τον John Moran, διευθυντή της PricewaterhouseCoopers 

Management Consulting Services, η αλυσίδα αξίας είναι η υποδομή, η οργάνωση, οι 

διαδικασίες και η τεχνολογία που υφίστανται κατά μήκος των: παραγωγών πρώτης 

ύλης, κατασκευαστών ημιέτοιμων προϊόντων και εξαρτημάτων, τελικών μονάδων 

συναρμολόγησης, διανομέων και πωλητών λιανικής με αποτέλεσμα την ικανοποίηση 

του τελικού πελάτη17.

Σύμφωνα με άλλους η ενοποιημένη αλυσίδα αξίας είναι η μέθοδος για να 

ελέγχει και να διαχειρίζεται κανείς την ροή υλικών, από την στρατηγική, τακτική και
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λειτουργική πλευρά , επιτυγχάνοντας υψηλού επιπέδου λειτουργική, εσωτερική και 

εξωτερική ολοκλήρωση18.

Τέλος σύμφωνα με τον Towill, η αλυσίδα αξίας είναι το σύστημα του οποίου 

οι συνιστώσες (προμηθευτές πρώτων υλών, παραγωγικές μονάδες, υπηρεσίες 

διανομής και πελάτες) είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους μέσω της μετακίνησης υλικών 

προς τη μια κατεύθυνση και τη μετακίνηση πληροφορίας προς την αντίθετη 

(feedback)

Γίνεται λοιπόν αμέσως αντιληπτό ότι η αλυσίδα αξίας περικλείει περισσότερες 

από μια επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ικανοποιήσουν τον τελικό αγοραστή και καταναλωτή. Η δυσκολία 

συντονισμού της αλυσίδας αυτής αυξάνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις 

που συνδέονται ενδέχεται να έχουν τελείως διαφορετικές κουλτούρες. Παρόλα αυτά 

θα πρέπει να εναρμονίσουν τους στόχους τους, οι οποίοι πρέπει να περιστρέφονται 

γύρω από την ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ικανοποίηση του τελικού πελάτη στα 

πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των επιχειρήσεων 

επιβάλλει μια διαφορετική (από την παραδοσιακή) μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας ενός προϊόντος. Η συνεργασία 

αυτή δεν θα αρκείται στην μεταφορά πρώτων υλών, ημιέτοιμων προϊόντων και 

τελικών προϊόντων, αλλά θα προχωρά και στην διακίνηση πληροφόρησης προς την 

αντίθετη πλευρά κατά την οποία διακινούνται τα προϊόντα.

Η σωστή λειτουργία λοιπόν μιας αλυσίδας έχει να κάνει με τη σωστή 

λειτουργία κάθε επιχείρησης που ανήκει σ' αυτή αλλά και με τη σωστή και αποδοτική 

επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων. Η αλυσίδα αξίας κρύβει ορισμένες παγίδες που 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Οι σπουδαιότερες από αυτές συνοψίζονται 

παρακάτω19:

1. Έλλειψη προτύπων και μεγεθών μέτρησης

Κατά μήκος μιας αλυσίδας θα πρέπει να υπάρχουν μεγέθη μέτρησης (metrics) τα 

οποία θα αντικατοπτρίζουν την ικανοποίηση των πελατών, την ακρίβεια της 

αλυσίδας αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, το κόστος 

λειτουργίας και άλλα.

2. Ανακριβή στοιχεία για την κατάσταση του προϊόντος

Οι τελικοί πελάτες για να είναι πλήρως ικανοποιημένοι θα πρέπει να γνωρίζουν σε 

πια κατάσταση βρίσκεται η παραγγελία τους για να ελέγχουν κατά πόσο ακολουθεί 

το χρονοδιάγραμμα που απαίτησαν.
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3. Ανεπαρκή πληροφοριακά συστήματα

Η παγίδα αυτή γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν τα πληροφοριακά συστήματα των 

επιχειρήσεων της αλυσίδας δεν συνδέονται μεταξύ τους.

4. Αγνόηση των παραγό\ττων που προκαλούν αβεβαιότητα στο σύστημα

Οι κυριότερες πηγές αβεβαιότητας για το σύστημα της αλυσίδας αξίας είναι 

τέσσερις20:

• Ο ορίζοντας για την εκτίμηση της παραγγελίας (order forecast horizon), 

που καθορίζει την αβεβαιότητα για τη χρονική περίοδο που πρέπει να γίνει 

η παραγγελία από μια επιχείρηση της αλυσίδας στην αμέσως προηγούμενή 

της έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υψηλών αποθεμάτων ή 

έλλειψης αποθεμάτων.

• Τα δεδομένα εισόδου στο σύστημα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να 

ληφθούν αποφάσεις. Η ποιότητα των δεδομένων αυτών έχει άμεση σχέση 

με την ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις 

διαδικασίες κατά μήκος της αλυσίδας.

• Οι διαδικασίες διοίκησης και λήψης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η 

απαίτηση να μεταφέρονται τα προϊόντα με περιορισμό ελάχιστης 

ποσότητας (batch sizes). Όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

η αβεβαιότητα προέρχεται κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα.

• Αβεβαιότητα στην ζήτηση και στην παραγωγή, η οποία προέρχεται από τη 

μεταβολή των προτιμήσεων των καταναλωτών και από τις πιθανές βλάβες 

μηχανών αντίστοιχα.

5. Κακός συντονισμός

Η παγίδα αυτή έχει ως συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση των 

προϊόντων και γενικότερα την χαμηλής ποιότητας εξυπηρέτηση του τελικού 

πελάτη.

6. Σχεδιασμός προϊόντος χωρίς να ληφθούν υπόψη πολλές επιχειρήσεις της αλυσίδας 

Στην εποχή των ταχυτήτων απαιτείται να εισέρχονται στην αγορά τα νέα προϊόντα 

και οι καινοτομίες πολύ πιο γρήγορα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όμως απαιτείται 

η συνεργασία των περισσοτέρων επιχειρήσεων που πρόκειται να αποτελόσουν την 

αλυσίδα αξίας και το νεοεισερχόμενο προϊόν.

7. Ατελής αλυσίδα

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή επιχειρήσεων που θα αποτελόσουν την 

αλυσίδα, αλλά επίσης κατά την μελέτη της αλυσίδας θα πρέπει να μην παραληφθεί 

κάποια επιχείρηση που ανήκει σ' αυτήν.
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4.2.1 Μοντελοττοίηση της αλυσίδας αξίας (Supply Chain Modeling)

Όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί αποτελούν τα σημαντικότερα κίνητρα γι' 

αυτό που καλείται "Supply Chain Modeling". Η μοντελοποίηση της αλυσίδας έχει ως 

στόχο την μετατροπή αυτών των παγίδων σε ευκαιρίες. Ένα μοντέλο λοιπόν θα 

πρέπει να:

• αποτελέσει την απαρχή για ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων 

κατά μήκος της αλυσίδας

• συνενώσει σε ένα ενιαίο σύνολο τα συστήματα σχεδιασμού των 

διαδικασιών που επιτελούνται στην αλυσίδα

• βοηθήσει σημαντικά στην αναδιαμόρφωση των διαδικασιών κατά μήκος 

της αλυσίδας (business network redesign)

• θεσπίσει κοινώς αποδεκτά μετρούμενα μεγέθη (metrics) τα οποία να 

αντικατοπτρίζουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, όπως ικανοποίηση 

πελάτη, κόστος, χρόνο παράδοσης τελικού προϊόντος κλπ

• διευρύνει την άποψη που έχουν οι επιχειρήσεις μέχρι στιγμής για την 

αλυσίδα αξίας των προϊόντων

Από την ανάλυση που έχει προηγηθεί γίνεται σαφές ότι η μοντελοποίηση μιας 

αλυσίδας αξίας είναι σημαντικά πιο επίπονη από την αντίστοιχη μοντελοποίηση μιας 

επιχείρησης εξαιτίας της πολυπλοκότητας που αποκτά το σύστημα. Τόσο στην 

περίπτωση της αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης όσο και στην περίπτωση της 

προσανατολισμένης στις διαδικασίες μοντελοποίησης, ο αριθμός των αντικειμένων 

του συστήματος και ο αριθμός των διαδικασιών που επιτελούνται αυξάνεται με 

σημαντικούς ρυθμούς και στις δύο μεθόδους μοντελοποίησης.

4.3 Ανάλυση του SCOR model

To SCOR model στηρίζεται και αυτό τόσο στο θεωρητικό του υπόβαθρο όσο 

και στην εμπειρική μελέτη η οποία έγινε για να καταγραφούν από πολλούς 

επιχειρηματικούς κλάδους οι διαδικασίες και οι καλύτερες πρακτικές για να 

επιτελούνται οι διαδικασίες αυτές.

Αρχικά θα μελετηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου και στη συνέχεια 

ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση και τα πλεονεκτήματα 

που μπορεί να αποκομίσει η επιχείρηση αυτή από την εφαρμογή του.

Η ύπαρξη του SCOR model στηρίζεται στο γεγονός ότι όλες οι ολοκληρωμένες 

αλυσίδες αξίας των προϊόντων στηρίζονται σε τέσσερις πολύ βασικές διαδικασίες:

• Προμηθεύομαι (Source)
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• Κατασκευάζω (Make)

• Διανέμω (Deliver)

• Σχεδιάζω (Plan)

Οι τρεις πρώτες μάλιστα ενώνονται σειριακά μεταξύ τους, ενώ η τέταρτη 

διενεργείται παράλληλα με όλες τις προηγούμενες. Μάλιστα οι διαδικασίες αυτές 

διενεργούνται σε όλες της επιχειρήσεις της αλυσίδας και συνδέονται μεταξύ τους 

σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Σχεδιάζω

Διανέμω (^Προμηθεύομαι Κατασκευάζω<ζ^> Διανέμω ζ^Προμηθεύομαιζ^ Κατασκευάζω Διανέμω ζ^ΓΡρομηθεύομαι

0 προμηθευτής ί Η επιχείρησή μας ί 0 πελάτης ί 0 πελάτης

ί του πελάτη

Το σχήμα αυτό αντιπροσωπεύει μια αλυσίδα αποτελούμενη από τέσσερις 

επιχειρήσεις αλλά δεν παύει να ισχύει και στην περίπτωση περισσοτέρων.

4.3.1 Διάσπαση και εξειδίκευση διαδικασιών

To SCOR model στηρίζεται και αυτό στη διάσπαση και στην εξειδίκευση των 

διαδικασιών όπως ορίστηκαν στην §3.2 και στην §3.3 αντίστοιχα. Το μοντέλο ορίζει 

πολύ ρητά τις τέσσερις βασικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα ορίζει την διαδικασία 

«σχεδιάζω» ως το σύνολο των υποδιαδικασιών που φέρουν σε ισορροπία την 

προσφορά και τη ζήτηση με σκοπό την ικανοποίηση των κανόνων της αγοράς. Η 

διαδικασία «προμηθεύομαι» ορίζεται ως το σύνολο των διαδικασιών της απόκτησης 

αγαθών σε ποσότητες εναρμονισμένες με την προγραμματισμένη (εκτιμώμενη) ή την 

πραγματική ζήτηση. Η γενικευμένη διαδικασία «κατασκευάζω» ορίζεται από το 

σύνολο των διαδικασιών οι οποίες μεταποιούν τα αγαθά στην τελική τους μορφή, 

ενώ τέλος η διαδικασία «προμηθεύομαι» εμπεριέχει όλες τις υποδιαδικασίες εκείνες 

που παρέχουν τα προϊόντα της τελικής μορφής έτσι ώστε καλύπτουν την πραγματική 

ή την εκτιμώμενη ζήτηση.

To SCOR model διασπά τις τέσσερις γενικευμένες διαδικασίες. Η διαδικασία 

«προμηθεύομαι» διασπάται στις διαδικασίες «αποκτώ υλικά» και «οργανώνω την
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υποδομή της διαδικασίας προμήθειας». Η πρώτη με τη σειρά της διασπάται στις 

υποδιαδικασίες «εξασφαλίζω», «αποκτώ», «επιθεωρώ», «κρατώ», «εκδίδω» υλικά 

και η δεύτερη διασπάται στις υποδιαδικασίες «πιστοποιώ προμηθευτή», «κάνω 

συμβόλαια με προμηθευτές», «πληρώνω προμηθευτές».

Η διαδικασία «κατασκευάζω» διασπάται στις διαδικασίες «εκτελώ την 

παραγωγή» και «οργανώνω την υποδομή της διαδικασίας κατασκευής». Η πρώτη 

διασπάται στις διαδικασίες «ζητώ και αποκτώ προϊόντα», «παρασκευάζω και ελέγχω 

προϊόν», «συσκευάζω» και «απελευθερώνω προϊόν» και η δεύτερη με τη σειρά της 

στις «ελέγχω εξοπλισμό και μηχανήματα», «προγραμματίζω βραχυπρόθεσμη 

παραγωγική δυνατότητα», «ελέγχω ποιότητα παραγωγής»

Η διαδικασία «διανέμω» διασπάται στις διαδικασίες «διευθετώ παραγγελίες», 

«διοικώ αποθήκη», «διευθετώ μεταφορές», «οργανώνω την υποδομή της διαδικασίας 

διανομής». Οι διαδικασίες αυτές με τη σειρά τους διασπώνται περαιτέρω. Για 

παράδειγμα η πρώτη διαδικασία διασπάται στις υποδιαδικασίες: «Δέχομαι

παραγγελία», «τροποποιώ - σχηματίζω ζητούμενο προϊόν», «ενημερώνω βάση 

δεδομένων πελατολογίου», «διευθετώ εισπρακτέους λογαριασμούς και την αποστολή 

τιμολογίων και παραστατικών».

Τέλος η διαδικασία «σχεδιάζω» διασπάται στις κατηγορίες «σχεδιάζω 

προσφορά - ζήτηση» και «οργανώνω την υποδομή της διαδικασίας σχεδιασμού». Η 

πρώτη διασπάται στις διαδικασίες «αποτιμώ πόρους προμηθειών», «συναθροίζω 

απαιτήσεις για αγορές», «οργανώνω την αποθήκη», «σχεδιάζω την παραγωγή», ενώ 

η δεύτερη διασπάται με τη σειρά της στις διαδικασίες «λαμβάνω αποφάσεις 

ιδιοπαραγωγής ή αγοράς από τρίτους» (make vs. buy decisions), «διαμορφώνω την 

αλυσίδα αξίας», «προγραμματίζω μακροχρόνια παραγωγική δυνατότητα», «εκπονώ 

business plan», «διοικώ και προγραμματίζω την παραγωγική διαδικασία»

Εκτός όμως από τη διάσπαση το SCOR model εφαρμόζει και την εξειδίκευση 

των διαδικασιών και μάλιστα των τεσσάρων γενικευμένων διαδικασιών. Το κριτήριο 

εξειδίκευσης των διαδικασιών αυτών είναι η εκτιμώμενη σε αντίθεση με την 

πραγματική ζήτηση αγαθών κατά μήκος της αλυσίδας. Η εξειδίκευση της διαδικασίας 

«προμηθεύομαι» απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα απ' όπου φαίνεται καθαρό ότι οι 

εξειδικευμένες διαδικασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η παραγγελία από την 

επιχείρηση προς τον προμηθευτή της στηρίζεται σε υπάρχουσα παραγγελία από 

κάποιο πελάτη της η όχι.
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Στην πρώτη περίπτωση η προμήθεια των υλικών γίνεται με βάση την 

εκτιμούμενη ζήτηση, ενώ στη δεύτερη εξειδικευμένη διαδικασία η προμήθεια των 

υλικών αφορά συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη για την παραγωγή προϊόντος 

που παράγει η επιχείρησή ευρέως. Η τρίτη εξειδίκευση διαφέρει από τη δεύτερη μόνο 

στο ότι αφορά παραγγελία πελάτη για κάποιο πολύ ειδικό προϊόν προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του (custom product).

Κατά αναλογία γίνεται και η εξειδίκευση της διαδικασίας «κατασκευάζω», 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι και σ' αυτή την περίπτωση η διαδικασία της 

παραγωγής διαφοροποιείται ανάλογα αν το τελικό προϊόν προορίζεται για τα 

αποθέματα τελικού προϊόντος ή για κάποια συγκεκριμένη παραγγελία.
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Στην περίπτωση της «διανομής» το διάγραμμα εξειδϊκευσης παρουσιάζεται 

στο σχήμα που ακολουθεί:

Τέλος η διαδικασία του σχεδιασμού εξειδικεύεται σε τέσσερις επιμέρους 

διαδικασίες σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Από τη μελέτη των παραπάνω σχημάτων γίνεται σαφές ότι η διαδικασία του 

σχεδιασμού δεν εξειδικεύεται με τα ίδια κριτήρια που εξειδικεύονται οι άλλες τρεις 

γενικευμένες διαδικασίες.

Εκτός από την εξειδίκευση των διαδικασιών αυτών το μοντέλο προχωρά σε 

χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας διασπώντας κάθε μία από τις παραπάνω 

εξειδικευμένες διαδικασίες. Δεδομένου ότι σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι η 

πλήρης παρουσίαση του μοντέλου, θα δοθεί απλά το παράδειγμα της διάσπασης της 

εξειδικευμένης διαδικασίας «προμηθεύομαι αγορασμένα υλικά».
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4.3.2 Τα τέσσερα επίπεδα του μοντέλου και τα μεγέθη μέτρησης
(metrics)
Από τη σύντομη ανάλυση του μοντέλου που προηγήθηκε εξάγεται το 

συμπέρασμα της ύπαρξης επιπέδων εφαρμογής του SCOR model. Στο ανώτερο 

επίπεδο ορίζονται οι βασικές διαδικασίες της αλυσίδας αξίας. Στο δεύτερο επίπεδο 

γίνεται η εξειδίκευση των τεσσάρων βασικών διαδικασιών του μοντέλου σύμφωνα με 

την §4.3, ενώ στο τρίτο επίπεδο οι διαδικασίες αυτές διασπώνται σε επιμέρους 

διαδικασίες όπως αναπτύχθηκε στην §4.3.1. Τέλος θα μπορούσε να υπάρχει και ένα 

τέταρτο επίπεδο (το κατώτερο της ιεραρχίας), όπου θα περιλάμβανε την υλοποίηση 

των διαδικασιών του ανωτέρου επιπέδου.

To SCOR model ορίζει για κάθε προαναφερόμενο επίπεδο μεγέθη μέτρησης 

(metrics) τα οποία είναι συναφή με το επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο αναφέρεται. Έτσι 

αναμένεται τα μεγέθη μέτρησης να είναι αρκετά γενικευμένα στα ανώτερα επίπεδα 

και πιο συγκεκριμένα στα κατώτερα. Συγκεκριμένα τα μεγέθη μέτρησης του 

ανώτερου επιπέδου είναι 11 σύμφωνα με το μοντέλο. Τα μεγέθη αυτά του πρώτου 

επιπέδου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Οι κατηγοριοποίηση αυτή υφίσταται 

δεδομένου ότι τα μεγέθη υπάρχουν για να μπορεί μια επιχείρηση να θέτει στόχους 

και να συγκρίνει την απόδοσή της σε σχέση με τους στόχους που έθεσε, καθώς 

επίσης ότι η επιχείρηση πρέπει να ισορροπήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη 

και το κόστος λειτουργίας της αλυσίδας αξίας.

Για να ικανοποιηθούν όλα τα παραπάνω, οι τέσσερις κατηγορίες που 

επιλέχτηκαν είναι οι εξής:

1. Επίδοση στη διανομή των προϊόντων και στην ποιότητα

2. Ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης στις εκάστοτε απαιτήσεις

3. Κόστος

4. Ενεργητικό

Παρατηρείται ότι οι πρώτες δύο κατηγορίες είναι στραμμένες στον πελάτη 

ενώ οι υπόλοιπες δύο είναι εσωστρεφείς. Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα 

μεγέθη μέτρησης του πρώτου επιπέδου, θα δοθεί ένα μέγεθος μέτρησης για κάθε 

κατηγορία που προαναφέρθηκε. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το μέγεθος «επίδοση 

παράδοσης» (delivery performance), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των 

παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν πριν ή ακριβώς στον προσυμφωνημένο χρόνο 

παράδοσης. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το μέγεθος «Ευελιξία παραγωγής» 

(production flexibility) που αντιστοιχεί στον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για 

να επιτευχθεί απρογραμμάτιστη αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Στην κατηγορία
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του κόστους ανήκει το μέγεθος «Παραγωγικότητα προστιθέμενης αξίας» που ισούται 

με το κλάσμα που έχει αριθμητή τις πωλήσεις μεΐον τις αγορές και παρονομαστή τα 

έξοδα του προσωπικού της επιχείρησης. Τέλος στην τελευταία κατηγορία ανήκει το 

μέγεθος «Inventory Days of Supply» που ισούται με τη μέση ετήσια αξία των 

αποθεμάτων διαιρούμενη με το κόστος των πωληθέντων αφού έχει αναχθεί στην 

ημέρα.

Γίνεται αντιληπτή η συνεισφορά του γενικευμένου μοντέλου SCOR προς την 

συνεχή βελτίωση της επιχείρησης (θέτοντας στόχους και ελέγχοντας την επίδοσή της 

στο πέρασμα του χρόνου).

Στο δεύτερο και στο τρίτο επίπεδο του μοντέλου όπως ορίστηκαν 

προηγουμένως τα μεγέθη μέτρησης που προσφέρει το SCOR model αναφέρονται σε 

περισσότερο λειτουργικό επίπεδο και όχι τόσο στρατηγικό (όπως για παράδειγμα τα 

μεγέθη απόδοσης του ανώτατου επιπέδου). Έτσι για παράδειγμα στα επίπεδα αυτά 

τα μεγέθη μέτρησης της απόδοσης της επιχείρησης αναφέρονται σε κόστη 

καθημερινής λειτουργίας, ποσοστά παραγγελιών που δεν επιστράφηκαν κλπ.

Πέρα όμως από την παροχή μεγεθών μέτρησης της απόδοσης για τις 

επιχειρήσεις το SCOR model διαθέτει και μια συνεχώς ενημερωμένη βάση δεδομένων 

με τις καλύτερες πρακτικές (best practices) για την διεκπεραίωση των διαδικασιών 

που αναφέρει. Μία επιχείρηση που εφαρμόζει το SCOR model έχει ένα δυνατό 

εργαλείο benchmarking όπου μπορεί και να εντοπίσει τα σημεία που επιδέχονται 

βελτίωση αλλά και να εφαρμόσει τεχνικές που έχουν αποδειχτεί αποδοτικές σε άλλες 

περιπτώσεις.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βάση δεδομένων του SCOR model 

διαθέτει και εργαλεία λογισμικού που εφαρμόζονται συνήθως για τη εκπόνηση 

συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως για παράδειγμα προγράμματα οργάνωσης 

αποθήκης εφαρμογές EDI, προγράμματα οργάνωσης παραγωγής και άλλα.

4.3.3 Συμπεράσματα και κριτική του SCOR model

To SCOR model ξεπερνά πολλές από τις παγίδες που αναφέρθηκαν στην §4.1. 

Αρχικά βρίσκει λύση το πρόβλημα της έλλειψης μεγεθών μέτρησης της απόδοσης της 

επιχείρησης (performance metrics) με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων με μεγέθη 

μέτρησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση προκειμένου να ελέγχει την 

απόδοσή της αλλά και τη στάση της απέναντι στη συνεχή βελτίωση. Η θετική 

συμβολή του μοντέλου προς την κατεύθυνση αυτή συνίσταται στην κατηγοριοποίηση 

των μεγεθών ανάλογα με το επίπεδο ιεραρχίας των διαδικασιών και ανάλογα με την
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κάθε διαδικασία ξεχωριστά (δηλαδή το μοντέλο προσφέρει διαφορετικά μεγέθη 

μέτρησης για κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αλλά και για κάθε διαδικασία αντίστοιχα).

Ένα όμως από τα σημαντικότερα προβλήματα στη λειτουργία της αλυσίδας 

αξίας που ξεπερνάται με τη βοήθεια του SCOR model είναι αυτό του συντονισμού 

μεταξύ των επιχειρήσεων που συνιστούν την αλυσίδα. Η ύπαρξη του γενικευμένου 

αυτού μοντέλου περιγράφει απόλυτα τον «κόσμο» των διαδικασιών που επιτελούνται 

κατά μήκος των περισσοτέρων αλυσίδων αξίας. Περιγράφει με σαφήνεια τις 

διαδικασίες που διενεργούνται στην αλυσίδα και συνεπώς παρέχει κοινή αντίληψη 

(common understanding) μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων για τις διαδικασίες 

αυτές. Δεδομένου δε ότι ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών αυτών συνδέει δύο 

επιχειρήσεις τις αλυσίδας, η συμβολή του μοντέλου στο συντονισμό της αλυσίδας 

γίνεται ακόμα πιο εμφανής.

Το πρόβλημα των ανεπαρκών πληροφοριακών συστημάτων ξεπερνάται εν 

μέρει με την καθοδήγηση του μοντέλου ως προς τη χρήση εργαλείων λογισμικού για 

τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε για το SCOR model γίνεται σαφές ότι το 

μοντέλο μπορεί να αποτελέσει σημαντική αρωγή για κάποια επιχείρηση που ανήκει σε 

μια αλυσίδα και θέλει να συγκρίνει την απόδοσή της σε διάφορους τομείς 

(εξυπηρέτηση, ευελιξία, κόστος κλπ.) με επιθυμητά επίπεδα ή με αυτά του κλάδου. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει την αναδιοργάνωσή της όσον αφορά τα 

μέσα που χρησιμοποιεί για να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες της το μοντέλο μπορεί 

να τις παρέχει μια μεγάλη βάση δεδομένων με τις καλύτερες πρακτικές (best 

practices) και με εργαλεία λογισμικού που προβλέπονται για κάθε περίπτωση. Το 

τελευταίο μάλιστα αποτελεί σημαντική αφορμή για τη δημιουργία πληροφοριακών 

συστημάτων που καλύπτουν τα κενά αυτών που προτείνονται από το μοντέλο ή 

ακόμα και για τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων που θα ενοποιούν δύο και 

περισσότερα εργαλεία λογισμικού21.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει ομοιότητα και η παραλληλία 

των τεσσάρων επιπέδων ιεραρχίας του SCOR model με τα τρία επίπεδα εφαρμογής 

της στρατηγικής. Τα επίπεδα αυτά είναι το corporate, το business και το functional22. 

Στην περίπτωση της στρατηγικής, στο ανώτερο επίπεδο, η επιχείρηση αποφασίζει τη 

στάση της απέναντι στην ανάπτυξή της, καθώς και απέναντι στις αγορές που θα 

δραστηριοποιηθεί. Στο δεύτερο επίπεδο αντιμετωπίζει θέματα ανταγωνιστικότητας 

της και στο τρίτο επίπεδο τρόπους ορθής και αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 

πόρων της. Έτσι και κατά την εφαρμογή του SCOR model υπάρχει ιεράρχηση. Στο
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ανώτερο επίπεδο η επιχείρηση ορίζει τους στόχους και της στάση της απέναντι στη 

βελτίωση. Στο δεύτερο επίπεδο διαμορφώνει τη δική της αλυσίδα αξίας (εξειδικεύεται 

όσον αφορά τις διαδικασίες «σχεδιάζω», «παράγω» και «διανέμω» - γίνεται γραφική 

απεικόνιση της αλυσίδας), ενώ στο τρίτο επίπεδο η επιχείρηση ασχολείται με τη 

σωστή και λειτουργική διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών. Τέλος στο τέταρτο 

επίπεδο η επιχείρηση έχει να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της υλοποίησης των 

διαδικασιών23.
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5 Συμπεράσματα από τη μελέτη των γενικευμένων μοντέλων

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύγκριση των δύο βασικών μοντέλων που 

παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Πριν προχωρήσουμε όμως στην 

σύγκριση των δύο μοντέλων θεωρείται σκόπιμο να αναπτύξουμε (αν και σε μικρό 

βάθος) ένα τρίτο γενικευμένο μοντέλο: το "Process Classification Framework"15.

5.1 Σύντομη Ανάλυση του Process Classification Framework

To Process Classification Framework αναπτύχθηκε από κοινού από το APQC 

(American Productivity & Quality Center) και από την πολυεθνική εταιρία συμβούλων 

Arthur Andersen & Co. Το αποτέλεσμα της εργασίας τους είναι μια διαφορετική από 

τις άλλες δύο περιπτώσεις ταξινόμηση των διαδικασιών που διενεργούνται στις 

επιχειρήσεις. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στη διάσπαση των 

διαδικασιών όπως αναπτύχθηκε στην §3.2 και όχι στην εξειδίκευση τους, όπως τα 

δύο προηγούμενα μοντέλα.

Το μοντέλο χωρίζει τις διαδικασίες των επιχειρήσεων σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: τις λειτουργικές διαδικασίες (operating procedures) και τις διαδικασίες 

διοίκησης και υποστήριξης (management & support procedures). Στο σχήμα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η διάσπαση πρώτου επιπέδου της πρώτης κατηγορίας των 

διαδικασιών.
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Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τις εξής διαδικασίες:

• Αναπτύσσω Διοίκηση Ανθρωπίνων Όρων

• Επεξεργάζομαι και διαδίδω την πληροφορία

• Διαχειρίζομαι χρηματοοικονομικούς και φυσικούς πόρους

• Εκτελώ πρόγραμμα περιβαλλοντολογίας διοίκησης

• Διαχειρίζομαι τις δημόσιες σχέσεις

• Διευθύνω προγράμματα αλλαγής και βελτίωσης

Η διάσπαση των διαδικασιών του μοντέλου φτάνει μέχρι και τρία επίπεδα. 

Χαρακτηριστικά θα αποδοθεί το βάθος διάσπασης για την πρώτη διαδικασία 

«κατανοώ τις αγορές και τους πελάτες» στο παρακάτω σχήμα.

Από το παραπάνω σχήμα φαίνεται καθαρά ότι το μοντέλο προσφέρει μια 

γενική όψη των διαδικασιών έτσι ώστε να μπορεί να περιλάβει επιχειρήσεις από 

πολλούς κλάδους, τόσο παραγωγής προϊόντων όσο και παροχής υπηρεσιών.

5.2 Σύγκριση των μοντέλων

Η σύγκριση θα φορά περισσότερο τα δύο μοντέλα που παρουσιάστηκαν 

αρχικά στην εργασία αυτή: To Process Handbook και το SCOR model, διότι για τα 

μοντέλα αυτά έγινε εκτενώς θεωρητική ανάλυση. Αναφορές θα γίνονται σε μικρότερο 

βαθμό στο τρίτο μοντέλο: To Process Classification Framework.

Η πρώτη σημαντική και βασικότατη ομοιότητα μεταξύ των δύο μοντέλων 

είναι το γεγονός ότι στηρίζονται τόσο στη διάσπαση όσο και στη εξειδίκευση των
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διαδικασιών όπως ορίστηκαν στις §3.2 και §3.3 αντίστοιχα. Και τα δύο μοντέλα 

αρχικά εξειδικεύουν τις διαδικασίες και στη συνέχεια διασπούν σε πιο απλές 

υποδιαδικασίες (subprocesses) τις εξειδικευμένες αυτές διαδικασίες. Κάποια 

επιχείρηση - χρήστης των μοντέλων αυτών έχει τη δυνατότητα αρχικά να 

τοποθετηθεί σε μία από τις εξειδικευμένες διαδικασίες με μια επιλογή του τύπου OR 

αν θα μιλούσαμε με όρους της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ στη συνέχεια πρέπει 

να ακολουθήσει τη διάσπαση των διαδικασιών με λογική σύνδεση AND μεταξύ των 

διαδικασιών.

Έτσι αν αναφερθούμε στο SCOR model και μελετήσουμε τη διαδικασία της 

προμήθειας προϊόντων (source), η επιχείρηση αρχικά τοποθετείται σχετικά με τον 

τρόπο που θα προμηθεύεται (για απόθεμα, για υπάρχουσα παραγγελία ή για custom 

προϊόντα) και στη συνέχεια ακολουθεί όλα τα βήματα (υποδιαδικασίες) που 

υποδεικνύει το μοντέλο.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το Process Handbook. Η διαφορά είναι ότι το 

μοντέλο αυτό έχει δύο επίπεδα εξειδίκευσης. Στο πρώτο επίπεδο τοποθετείται μια 

επιχείρηση με γενικές ερωτήσεις και συνοδεύεται από λογική σύνδεση και στο 

δεύτερο παίρνει θέση στα ερωτήματα αυτά και υπάρχει λογική σύνδεση OR. Αν για 

παράδειγμα αναφερθούμε στη γενικευμένη διαδικασία της πώλησης, η επιχείρηση 

πρέπει να ρωτήσει όλες τις ερωτήσεις «τι πωλώ;», «πώς πωλώ;» κλπ, ενώ για κάθε 

μια από αυτές πρέπει να πάρει μια θέση, π.χ. πωλώ σε κατάστημα λιανικής ή πωλώ 

υπηρεσίες Internet.

Μία ακόμα παραλληλία που θα μπορούσε να γίνει μεταξύ των δύο μοντέλων 

είναι αυτή ανάμεσα στους συντονιστικούς μηχανισμούς (coordination mechanisms) 

του Process Handbook και στις καλύτερες πρακτικές (best practices) που προτείνει το 

SCOR model. Στην πρώτη περίπτωση το μοντέλο προτείνει τρόπους για να 

διεκπεραιωθούν εξαρτήσεις (dependencies) που υφίστανται μεταξύ πολλών 

διαδικασιών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το SCOR model προτείνει τρόπους για να 

διεκπεραιωθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Η διαφορά που τους χωρίζει είναι ο 

βαθμός γενικότητας και το επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο αναφέρονται. To Process 

Handbook ορίζει τους συντονιστικούς μηχανισμούς σε υψηλό επίπεδο στην ιεραρχία 

και προτείνει τέτοιους μηχανισμούς χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

διαδικασίες. Αντίθετα το SCOR model αναφέρεται σε κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας 

των διαδικασιών (για την ακρίβεια στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο όπως ορίζεται από 

το μοντέλο).
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Μία διαφορά που διαφαίνεται ανάμεσα στα δύο μοντέλα αφορά τα μεγέθη 

μέτρησης της απόδοσης μιας επιχείρησης (performance metrics). Στα μεγέθη αυτά 

και ιδιαίτερα στην παρουσίασή τους στις διάφορες διαδικασίες δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

το SCOR model. Αντίθετα το Process Handbook αν και περιγράφει με μεγάλη 

σαφήνεια τις διαδικασίες, δεν προσφέρει στην επιχείρηση τρόπους για να μετρήσουν 

την απόδοση και τη λειτουργικότητα των διαδικασιών αυτών. To SCOR model 

δηλαδή αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχείρησης εν μέρει μέσω των μεγεθών 

μέτρησης της απόδοσης.

Πώς όμως επιτυγχάνει κάτι τέτοιο το Process Handbook και πώς 

διαφοροποιείται από το SCOR model; Η απάντηση θα δοθεί αν εστιαστούμε στον 

τρόπο με τον οποίο αναλύει τις διαδικασίες το Process Handbook. Μπορεί και τα δύο 

μοντέλα να στηρίζονται στη διάσπαση και στην εξειδίκευση των διαδικασιών, δεν 

έχουν όμως τον ίδιο βαθμό περιορισμού. To SCOR model είναι πολύ περιοριστικό και 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην επιχείρηση να ελιχθεί , παρά μόνο στο τέταρτο 

επίπεδο (επίπεδο υλοποίησης των υποδιαδικασιών). Αντίθετα το Process Handbook 

επιτρέπει στην επιχείρηση - χρήστη να ελιχθεί στις δέσμες των διαδικασιών (§3.4.2). 

Πράγματι η σημαντική συμβολή του μοντέλου προς την κατεύθυνση της βελτίωσης 

μιας επιχείρησης είναι ακριβώς αυτή: η δυνατότητα που παρέχει στην επιχείρηση να 

επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς τρόπους για να επιτευχθεί η ίδια διαδικασία. Αν για 

παράδειγμα η επιχείρηση κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μπορεί με τη 

βοήθεια του μοντέλου να διαλέξει ανάμεσα σε πολλού τρόπους πώλησης του 

προϊόντος τους: κατάστημα λιανικής, Internet, ταχυδρομικοί κατάλογοι κλπ.

Το τελευταίο αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το Process 

Handbook για δρόμο της «εξερεύνησης νέων επιχειρήσεων» όπως αναφέρθηκε στην 

§3.4.2. Ενώ το SCOR model δεν φαίνεται να επιτυγχάνει κάτι τέτοιο, το Process 

Handbook συμβάλλει σημαντικά με την τόσο λεπτομερή και ετερογενή εξειδίκευση 

και διάσπαση των διαδικασιών που επιτυγχάνει.

Η συντήρηση και ο βαθμός διαχρονικότητας των δύο μοντέλων βασίζεται 

στον διαρκή εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων τους. To Process Handbook 

αποβλέπει στον εμπλουτισμό του με νέες διαδικασίες που αποτελούν εξειδικεύσεις 

υπαρχόντων διαδικασιών, αλλά και με νέους τρόπου διάσπασης υπαρχόντων 

διαδικασιών. To SCOR model με τη σειρά αποσκοπεί στο διαρκή εμπλουτισμό του με 

μεγέθη μέτρησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, με τις καλύτερες πρακτικές 

που επιτυγχάνονται κατά καιρούς στις διάφορες υπάρχουσες επιχειρήσεις και με 

εργαλεία software που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τις οποίες το μοντέλο αναλύει.
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές το πόσο εύκολα τα μοντέλα αυτά μπορούν να 

απαρχαιωθούν και ειδικότερα στις μέρες μας, όπου τόσο οι τεχνικές διοίκησης όσο και 

τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις μεταβάλλονται με 

πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι αν τα μοντέλα που 

παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή θα αποτελόσουν «εργαλείο» για μια επιχείρηση 

που πρόκειται να ιδρυθεί μετά από μερικά χρόνια ή πρόκειται να επαναπροσδιορίσει 

τις διαδικασίες τις προκειμένου να βελτιωθεί.
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6 Έρευνα για τον Φαρμακευτικό Κλάδο στην Ελλάδα.

6.1 Γενικά

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται η καταγραφή και απεικόνιση των 

βασικότερων διαδικασιών που επιτελούνται κατά μήκος όλης της αλυσίδας 

εφοδιασμού ή αλυσίδας αξίας (supply chain) του φαρμάκου στην Ελλάδα, με τη 

βοήθεια γενικευμένων μοντέλων που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας. 

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει αρχικά να καταγραφούν όλοι οι φορείς ή «παίκτες» 

(actors) που μετέχουν στην αλυσίδα αυτή. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

έννοια του όρου «παίκτης», αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μία φαρμακαποθήκη θα 

μπορούσε να αποτελέσει έναν παίκτη για τον φαρμακευτικό κλάδο. Γίνεται λοιπόν 

κατανοητό ότι «παίκτης» στα πλαίσια αυτής της εργασίας θεωρείται οποιοσδήποτε 

συμμετέχει στην παραγωγή ή διανομή των φαρμάκων, αλλά και των πρώτων υλών 

από τα οποία τα φάρμακα αυτά αποτελούνται.

Ο φαρμακευτικός κλάδος επιλέχτηκε διότι παρουσιάζει σημαντική 

κινητικότητα και ιδιομορφία στη χώρα μας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας:

• Του πλήθους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

φαρμακευτικό κλάδο στη χώρα μας

• Της ποικιλίας των ρόλων που επωμίζονται εταιρίες που φαινομενικά 

ανήκουν στον ίδιο χώρο (όπως για παράδειγμα των διαφορετικών ρόλων 

που επωμίζονται στην ελληνική αγορά οι φαρμακοβιομηχανίες)

• Της ιδιαιτερότητας της Νομοθεσίας που επηρεάζει σημαντικά την ροή του 

φαρμάκου ως φυσική οντότητα μέσα στην Ελλάδα.

Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της εργασίας θα επιχειρηθεί η μοντελοποίηση του 

συγκεκριμένου κλάδου με τη βοήθεια κυρίως του SCOR model. Το μοντέλο αυτό 

επιλέχτηκε διότι καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ενός προϊόντος, από 

τον «προμηθευτή του προμηθευτή» μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

6.2 Η Έρευνα

Η μελέτη του φαρμακευτικού κλάδου στηρίχτηκε τόσο σε πρωτογενή όσο και 

σε δευτερογενή στοιχεία. Τα δευτερογενή στοιχεία συνίστανται από:

1. Μελέτη του ΣΦΕΕ24

2. Έκθεση της έκτακτης Επιτροπής Φαρμάκων25

3. Εκδόσεις της SAP AG για το φαρμακευτικό κλάδο26
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4. Διάφορες πηγές (ΟΟΣΑ, Eurostat, OECD κλπ)

Τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας συλλέχθηκαν από συνεντεύξεις σε ένα 

πλήθος επιχειρήσεων που αποτελούν «παίκτες» για την αλυσίδα φαρμάκου στην 

Ελλάδα, αλλά και από επιχειρήσεις που έχουν ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση του 

κλάδου. Η μέθοδος της εις βάθος συνέντευξης προτιμήθηκε από την μέθοδο του 

ερωτηματολογίου, διότι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένας από τους στόχους της 

έρευνας ήταν η καταγραφή της «φυσικής ροής» του φαρμάκου στην Ελλάδα και όχι 

η ανίχνευση στατιστικών στοιχείων (το οποίο θα έβρισκε τη μέθοδο των 

ερωτηματολογίων ίσως προτιμότερη).

Οι συνεντεύξεις αυτές επιδιώχθηκε να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των 

«παικτών» του κλάδου, έτσι ώστε η καταγραφή των διαδικασιών και της πορείας του 

φαρμάκου από παίκτη σε παίκτη να γίνει όσο το δυνατόν αξιόπιστη. Για το σκοπό 

αυτό επιλέχθηκαν:

• Αμιγώς ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

• Θυγατρικές πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Ελλάδα

• Συνεταιρισμοί φαρμακοποιών

• Ιδιωτικές φαρμακαποθήκες

• Νοσοκομεία

• Φαρμακεία

Στο Παράρτημα 1 καταγράφεται η λίστα των επιχειρήσεων στις οποίες έλαβαν 

χώρα οι συνεντεύξεις καθώς και τα πρόσωπα που έδωσαν τις συνεντεύξεις και η 

θέση τους στις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν.

Αν θα θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές σε πολύ γενικές 

κατηγορίες θα λέγαμε ότι η Lavipharm και η Pfizer ανήκουν στις 

φαρμακοβιομηχανίες, ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης (Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών) και η I. 

Στρούμσας ΕΠ.Ε στις φαρμακαποθήκες. Ακόμα καλύπτονται οι γενικές κατηγορίες 

Φαρμακεία και Νοσοκομεία με το φαρμακείο του Κου Γιαννακούλα και το Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο του Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Τέλος συνεντεύξεις 

έλαβαν χώρα και στις εταιρίες Ernst & Young και SAP οι οποίες ανήκουν στο χώρο 

του Consulting και της Πληροφορικής αντίστοιχα και έχουν ασχοληθεί με τη 

μοντελοποίηση των επιχειρήσεων γενικά, αλλά και με τον φαρμακευτικό κλάδο 

ειδικότερα.

Η έρευνα μπορεί να μην ήταν βασισμένη σε ερωτηματολόγια, παρόλα αυτά οι 

δομημένες συνεντεύξεις βασίστηκαν σε μία σειρά από ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές 

που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 δεν ήταν δεσμευτικές για την διεξαγωγή της
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συνέντευξης, αλλά αποτελούσαν οδηγό για την εναρμονισμένη διεξαγωγή του 

συνόλου των συνεντεύξεων.

Από την μελέτη των ερωτήσεων αυτών γίνεται σαφής η προσπάθεια 

καταγραφής αρχικά των παικτών που παίρνουν μέρος στη διακίνηση του φαρμάκου 

στην Ελλάδα και στη συνέχεια των βασικών διαδικασιών που επιτελούνται μεταξύ 

των επιχειρήσεων αυτών. Οι κατηγοριοποίηση των διαδικασιών είναι βασισμένη στην 

ανάπτυξη του SCOR model.

Επιχειρείται λοιπόν για τις εταιρίες του φαρμακευτικού κλάδου να καταστεί 

σαφές ποιες από τις γενικευμένες διαδικασίες «προμηθεύομαι», «παράγω» και 

«διανέμω» επιτελούνται. Προχωρώντας και σε ένα κατώτερο επίπεδο του SCOR 

model επιδιώκεται η ανίχνευση του τρόπου προμήθειας, παραγωγής και διανομής σε 

κάθε εταιρία για την ικανοποίηση των παραγγελιών των πελατών. Είναι σημαντικό για 

την αξιόπιστη μοντελοποίηση του κλάδου (με τη βοήθεια του SCOR model) να 

γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις για παράδειγμα προμηθεύονται διότι έχουν 

συγκεκριμένη παραγγελία ή προμηθεύονται διότι επιθυμούν να έχουν ένα ικανό 

μέγεθος αποθεμάτων για την ικανοποίηση δυνητικών παραγγελιών (βλ. §4.3.1). Κάτι 

αντίστοιχο πρέπει να γίνει γνωστό και για τη γενικευμένη διαδικασία της παραγωγής 

και της πώλησης.

Αφορμή για να δοθεί η Ερώτηση 5 του Παραρτήματος 2 (Ποια είναι (αν 

υπάρχει) η προστιθέμενη αξία που δίδετε στο προϊόν;) ήταν οι βιβλιογραφικές 

αναφορές σε περιπτώσεις όπου για παράδειγμα ο διανομέας του τελικού προϊόντος 

δεν έμενε απλά στη διανομή αλλά προχωρούσε και σε συσκευασία του προϊόντος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε Χώρας όπου δραστηριοποιείται27. 

Σκοπός της ερώτησης είναι να καταγραφεί, στην περίπτωση που υπάρχει, μια τέτοιου 

είδους διαφοροποίηση σε διανομείς φαρμάκων για παράδειγμα.

Τέλος μέσα από τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων επιχειρείται η ανίχνευση 

ποσοτικών (π.χ. lead times) και ποιοτικών στοιχείων (π.χ. bottlenecks, παράγοντες 

που επηρεάζουν τις διακινούμενες ποσότητες φαρμάκων στην Ελλάδα, νομοθεσία 

κλπ) που θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατό λεπτομερέστερη μοντελοποίηση του 

κλάδου. Ειδικότερα στο θέμα της Νομοθεσίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα διότι το 

φάρμακο είναι προϊόν ευαίσθητο (περισσότερο και από τα τρόφιμα) και συνεπώς είναι 

φυσικό να υπάρχουν διαδικασίες που επιβάλλονται ή επιβλέπονται από το Νόμο.
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6.3 Η μέθοδος μοντελοποίησης του φαρμακευτικού κλάδου

Στο δεύτερο αυτό μέρος της εργασίας η προσπάθεια μοντελοποίησης του 

φαρμακευτικού κλάδου θα γίνει σταδιακά και θα στηριχτεί σε ένα συνδυασμό 

ιεραρχικής δομής και του SCOR μοντέλου. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στις 

συνεντεύξεις θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου, η οποία θα 

γίνεται σταδιακά αναλυτικότερη. Η έμφαση θα δοθεί στην διαφοροποίηση των 

διαδικασιών των επιχειρήσεων που σε κάποιο ιεραρχικό επίπεδο ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία ενώ στο αμέσως κατώτερο όχι. Για να γίνει το παραπάνω σαφές θα δοθεί 

το παράδειγμα των Νοσοκομείων. Ενώ λοιπόν τα δημόσια Νοσοκομεία και οι ιδιωτικές 

κλινικές σε κάποιο ιεραρχικό επίπεδο του μοντέλου πιθανόν να ανήκουν στη γενική 

κατηγορία «Νοσοκομεία», σε κατώτερο επίπεδο διαφοροποιούνται διότι οι Ιδιωτικές 

κλινικές προμηθεύονται φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ τα δημόσια 

Νοσοκομεία από τις φαρμακοβιομηχανίες. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο σχήμα 

που ακολουθεί.

Κατά την προσπάθεια μοντελοποίησης του κλάδου και σε περίπτωση που το 

SCOR model δεν μπορέσει να μοντελοποιήσει όλες τις πληροφορίες που έχουμε για 

τις εταιρίες (π.χ. lead times κλπ), θα χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος για να 

πετύχει κάτι τέτοιο.
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7 Οι παίκτες (actors) του φαρμακευτικού κλάδου στην 

Ελλάδα

7.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η καταγραφή των παικτών στην τροφοδοτική 

αλυσίδα του φαρμάκου. Τα στοιχεία που θα παρατεθούν προέρχονται κυρίως από τις 

συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της έρευνας και οι οποίες 

παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Πέρα όμως από την απλή αναφορά των παικτών 

αυτών θα καταγραφούν και στοιχεία που αφορούν τις κυριότερες διαδικασίες που 

επιτελούνται στους παίκτες αυτούς και επηρεάζουν τη διακίνηση του φαρμάκου ως 

φυσική οντότητα. Ουσιαστικά λοιπόν τα στοιχεία απαντούν στις ερωτήσεις που 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.

Η καταγραφή των διαδικασιών αυτών θα επιτρέψει να υποκατηγοριοποιηθούν 

οι παίκτες αυτοί σε ακόμη πιο εξειδικευμένες κατηγορίες, γεγονός το οποίο θα 

επιτρέψει τη βαθύτερη και αναλυτικότερη μοντελοποίηση που θα ακολουθήσει.

7.2 Χημικές Βιομηχανίες

Οι χημικές βιομηχανίες θα αποτελέσουν τη αφετηρία της τροφοδοτικής 

αλυσίδας του φαρμάκου. Οι χημικές βιομηχανίες παράγουν τις πρώτες ύλες οι οποίες 

και θα χρησιμοποιηθούν από τις φαρμακοβιομηχανίες για την παραγωγή των 

φαρμάκων.

Για τον παίκτη αυτό δεν θα δοθούν πολλά στοιχεία στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας δεδομένου ότι απουσιάζει από τη χώρα μας. Πράγματι στην Ελλάδα δεν 

υπάρχει καμία χημική βιομηχανία, η οποία να τροφοδοτεί με πρώτες ύλες τις 

φαρμακοβιομηχανίες. Ο κυριότερος λόγος για την απουσία αυτή είναι το μικρό 

μέγεθος της ελληνικής αγοράς για χημικές πρώτες ύλες που αποσκοπούν στην 

παραγωγή φαρμάκων.

7.3 Φαρμακοβιομηχανίες

Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι ο δεύτερος παίκτης της τροφοδοτικής αλυσίδας 

του φαρμάκου αλλά ο πρώτος ουσιαστικά που δραστηριοποιείται στον ελληνικό 

χώρο. Οι φαρμακοβιομηχανίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες οι οποίες οφείλονται 

στον τρόπο λειτουργίας τους στη χώρα μας. Οι ιδιαιτερότητες αυτές βασίζονται στις 

κύριες διαδικασίες του SCOR model, «προμηθεύομαι», «παράγω», «διανέμω», διότι
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όπως θα φανεί στη συνέχεια υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω 

διαδικασιών, οι οποίοι ακολουθούνται από φαρμακοβιομηχανίες στη χώρα μας και οι 

οποίοι συνιστούν τις υποκατηγορίες του παίκτη «φαρμακοβιομηχανία»

Εν γένει οι φαρμακοβιομηχανίες παράγουν και διανέμουν τριών ειδών 

φάρμακα:

1. Συνταγογραφούμενα

2. Μη - Συνταγογραφούμενα ή OTC (Over the Counter)

3. Generics ή Αντίγραφα

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα φάρμακα που καταναλώνονται από τον 

τελικό καταναλωτή μόνο μετά από συνταγή ιατρού. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 

όλα τα φάρμακα που δεν απαιτούν συνταγή ιατρού για να καταναλωθούν (όπως 

αναλγητικά, αντιπυρετικά κλπ). Τα φάρμακα αυτά επιτρέπεται ο καταναλωτής να τα 

αγοράσει αυτοβούλως και γι' αυτό είναι και τα φάρμακα στα οποία εστιάζεται και το 

μαζικό Marketing (Διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ). Τέλος υπάρχουν και 

τα generic φάρμακα, τα οποία είναι φάρμακα για τα οποία δεν δαπανήθηκαν από τη 

φαρμακοβιομηχανία κονδύλια για έρευνα. Για την παραγωγή των φαρμάκων αυτών οι 

φαρμακοβιομηχανίες περιμένουν να λήξει η πατέντα από το πρωτότυπο φάρμακο και 

στη συνέχεια παράγουν το generic το οποίο είναι το αντίγραφο ουσιαστικά του 

πρωτότυπου. Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. οι φαρμακοβιομηχανίες καταθέτουν 

αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την παραγωγή ενός μη - generic φαρμάκου ή 

μιας δραστικής ουσίας η οποία τα προστατεύει για 20 χρόνια. Στην Ελλάδα 

προστατεύεται μόνο η μέθοδος παραγωγής της δραστικής ουσίας. Κατά συνέπεια εάν 

κάποια φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα αποδείξει ότι η δραστική ουσία έχει 

παραχθεί με άλλη μέθοδο από αυτή του ερευνητή, τότε μπορεί να κυκλοφορήσει και 

το δικό της προϊόν (generic) ασχέτως αν το πρωτότυπο καλύπτεται διεθνώς από 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας25. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τα generic φάρμακα στην 

Ελλάδα απαγορεύεται να τιμολογούνται σε τιμή μεγαλύτερη από το 84% της τιμής 

του πρωτότυπου φαρμάκου25.

Όσον αφορά τη διαδικασία της προμήθειας, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες 

εν γένει προμηθεύονται είτε πρώτη ύλη από το εξωτερικό που τη μετατρέπουν σε 

φάρμακο, είτε ημιέτοιμα φάρμακα τα οποία απλά τα συσκευάζουν ή έτοιμα φάρμακα 

τα οποία και διανέμουν.

Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω γενικά για τις φαρμακοβιομηχανίες θα 

αναλυθούν τώρα περισσότερο καθώς θα ακολουθήσει η κατηγοριοποίηση των
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φαρμακοβιομηχανιών ανάλογα με ποιες από τις τρεις γενικευμένες διαδικασίες 

ακολουθούν (δηλ. προμηθεύομαι, παράγω και διανέμω).

7.3.1 Παραγωγική φαρμακοβιομηχανία

Στην υποκατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι φαρμακοβιομηχανίες που 

προμηθεύονται πρώτες ύλες (από χώρες του εξωτερικού, όπως προαναφέρθηκε) και 

στη συνέχεια παράγουν φάρμακα. Παράδειγμα τέτοιας φαρμακοβιομηχανίας είναι ένα 

τμήμα της Lavipharm, το οποίο προμηθεύεται χημικές πρώτες ύλες και στη συνέχεια 

οι παραγωγικές της μονάδες τις μετατρέπουν σε φάρμακα.

Στην υποκατηγορία λοιπόν αυτή οι γενικευμένες διαδικασίες που 

ακολουθούνται με βεβαιότητα είναι οι «προμηθεύομαι» και «παράγω». Η γενικευμένη 

διαδικασία «διανέμω» είναι δυνατό να επιτελείται από την ίδια την 

φαρμακοβιομηχανία αλλά όχι απαραίτητα. Για παράδειγμα η εταιρία είναι δυνατό να 

διανέμει με δικό της στόλο στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά για 

την υπόλοιπη Ελλάδα να χρησιμοποιεί ιδιωτικές μεταφορικές εταιρίες. Η συνήθης 

πρακτική είναι ο μεταφορικός στόλος της φαρμακοβιομηχανίας να χρησιμοποιείται για 

τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η διαδικασία που ουσιαστικά διαφοροποιεί την υποκατηγορία αυτή από τις 

άλλες είναι αυτή της παραγωγής και κατά συνέπεια της προμήθειας πρώτων υλών και 

όχι έτοιμων ή ημιέτοιμων φαρμάκων. Όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής 

επιβάλλεται από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) να τηρούνται 

αυστηρότατες προδιαγραφές παραγωγής (G.M.P. - Good Manufacturing Practices) 

και ελέγχου (G.L.P. - Good Laboratory Practices) που καθορίζονται από την Ε.Ε. και 

τους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φαρμακευτική ισοδυναμία 

μεταξύ των διαφόρων φαρμάκων25. Ειδικότερα, τα Good Manufacturing Practices 

καθορίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συντήρηση των μηχανημάτων 

παραγωγής για την υγιεινή των χώρων, το φωτισμό, τη διατήρηση και τη φύλαξη 

μη-ελεγχόμενων υλικών και πρώτων υλών, για ελέγχους και αποδοχές, για διαδικασίες 

που ακολουθούνται στην περίπτωση μη - συμμορφούμενων με τους ελέγχους 

υλικών κλπ2θ. Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι τα G.M.P. και τα G.L.P. για μια 

φαρμακοβιομηχανία είναι ότι και το ISO για μια εταιρία που έχει πιστοποιηθεί ή το 

H.A.C.C.P. για μια εταιρία τροφίμων.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό για τις φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν είναι 

ότι πρέπει να κρατούν δείγματα από κάθε παρτίδα παραγωγής για το χρονικό
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διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του φαρμάκου (μέχρι και αρκετά χρόνια), έτσι 

ώστε να είναι δυνατόν να ελέγχεται από τον Ε.Ο.Φ. η δραστικότητα τους.

7.3.1.1 Παραγωγική φαρμακοβιομηχανία Generic φαρμάκων

Η κατηγορία αυτή αποτελεί εξειδίκευση της πιο πάνω κατηγορίας αφού έχει 

να κάνει με το σύνολο των φαρμακοβιομηχανιών οι οποίες είναι μεν παραγωγικές 

αλλά παράγουν μόνο generic (αντίγραφα φάρμακα). Οι εταιρίες αυτές είτε αναμένουν 

τη λήξη της περιόδου ισχύος της πατέντας των πρωτότυπων φαρμάκων ή παράγουν 

τη κύρια δραστική ουσία που καλύπτεται από πατέντα με διαφορετική μέθοδο, όπως 

προαναφέρθηκε. Το χαρακτηριστικό με τις εταιρίες αυτές στην Ελλάδα είναι ότι οι 

περισσότερες αναλαμβάνουν τη διανομή οι ίδιες.

Αυτό που ισχύει όμως γενικότερα για το σύνολο των φαρμακοβιομηχανιών 

που παράγουν φάρμακα είναι ότι προμηθεύονται πρώτες ύλες όχι για να 

ικανοποιήσουν συγκεκριμένες παραγγελίες αλλά για να έχουν απόθεμα πρώτων υλών 

(περίπου 45 ημερών για τα ευρείας κυκλοφορίας φάρμακα και 10 ημερών για τις 

πολύ ακριβές πρώτες ύλες). Οι παραγγελίες των πρώτων υλών από τις χημικές 

βιομηχανίες γίνονται με βάση εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις τις περισσότερες φορές είναι 

είτε εξαμήνου είτε έτους αλλά οι παραγγελίες παραλαμβάνονται σε πιο τακτά 

χρονικά διαστήματα (κάθε μήνα περίπου). Για τις μεγαλύτερες εταιρίες οι 

προμηθευτές μπορεί να είναι περισσότεροι από 300, παρόλα αυτά ένα μικρό ποσοστό 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών (σε ποσότητες)

7.3.2 Μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία

Η κατηγορία αυτή των φαρμακοβιομηχανιών διαφοροποιείται από τις 

προηγούμενες διότι προμηθεύεται είτε ημιέτοιμα προϊόντα τα οποία και μετατρέπει σε 

τελικά φάρμακα ή έτοιμα προϊόντα τα οποία συσκευάζει. Δηλαδή δεν παράγει 

φάρμακα αλλά μεταποιεί.

Οι φαρμακοβιομηχανίες αυτές θα προμηθευτούν ημιέτοιμο ή έτοιμο προϊόν 

και απλά θα το συσκευάσουν. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και αυτές δεν πρέπει να 

ακολουθούν διαδικασίες G.M.P. που αφορούν τη συσκευασία των φαρμάκων. Είναι 

μάλιστα υποχρεωτικό για τα φάρμακα να αναγράφεται πάνω σε κάθε συσκευασία από 

ποιον φορέα συσκευάστηκαν.

Στην περίπτωση των ημιέτοιμων πρώτων υλών η φαρμακοβιομηχανία 

χρησιμοποιεί το κατάλληλο έκδοχο υλικό (κατάλληλη χημική ουσία) για να 

μετατρέψει το ημιέτοιμο προϊόν (που είναι συνήθως σε μορφή σκόνης) στην
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κατάλληλη μορφή (πχ ταμπλέτες, κάπσουλες κλπ) και στη συνέχεια να τα 

συσκευάσει. Σημειώνεται ότι για τα ενέσιμα τελικά φάρμακα η πρώτη ύλη είναι σε 

υγρή μορφή.

Και στην περίπτωση της μεταποιητική φαρμακοβιομηχανίας οι παραγγελίες 

γίνονται για τη διατήρηση ενός ικανού μεγέθους αποθεμάτων πρώτων υλών 

(ημιέτοιμων προϊόντων) στη φαρμακοβιομηχανία. Οι παραγγελίες και πάλι 

στηρίζονται σε εκτιμήσεις πωλήσεων.

7.3.2.1 Μεταποιητική υπεργολαβική φαρμακοβιομηχανία

Η υποκατηγορία αυτή αποτελεί μια εξειδίκευση της κατηγορίας «μεταποιητική 

φαρμακοβιομηχανία». Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο συνίσταται στο ότι οι 

εταιρίες που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία μεταποιούν ή συσκευάζουν τα 

ημιέτοιμα προϊόντα για λογαριασμό τρίτων (συνήθως πολυεθνικών 

φαρμακοβιομηχανιών). Το φάρμακο που τελικά παράγεται διατηρεί το όνομα της 

μητρικής εταιρίας, αλλά στη συσκευασία του αναγράφεται η εταιρία που ανέλαβε την 

υπεργολαβία και συσκεύασε το τελικό προϊόν. Παράδειγμα τέτοιας εταιρίας στην 

Ελλάδα αποτελεί η Phamar.

7.3.3 Αμιγώς εισαγωγική φαρμακοβιομηχανία

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εταιρίες εκείνες που απλά εισάγουν φάρμακα 

και τα διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Είναι συνήθως θυγατρικές πολυεθνικών 

εταιριών που έχουν διακόψει ή δεν επιτελούσαν ποτέ παραγωγικές διαδικασίες στη 

χώρα μας. Μία εταιρία που ανήκει στην κατηγορία αυτή είναι η Pfizer Hellas.

Αναφερόμενοι στο SCOR model θα λέγαμε ότι οι εταιρίες αυτές δεν επιτελούν 

τη γενικευμένη διαδικασία «παράγω», ενώ επιτελούν τη διαδικασία «προμηθεύομαι». 

Για την τελευταία μάλιστα κατεβαίνοντας ένα επίπεδο παρατηρούμε ότι η διαδικασία 

είναι «προμηθεύομαι αγορασμένα υλικά» όπως αναλύθηκε στην §4.3.1. Αυτό 

συμβαίνει διότι κι αυτές οι εταιρίες τοποθετούν τις παραγγελίες τους για να 

εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποθεμάτων και όχι για να ικανοποιήσουν 

συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη. Για τις παραγγελίες που στέλνονται από την 

θυγατρική στη μητρική εταιρία (που εδρεύει σε χώρα του εξωτερικού) απαιτούνται 

περίπου 20 ημέρες για να καταφτάσουν στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν και 

συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων (εξειδικευμένα φάρμακα - πχ για 

καταπολέμηση του καρκίνου) που απαιτούν σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα 

(περίπου 7 ημέρες).
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Η αποθήκευση και η διανομή των φαρμάκων γίνονται είτε από την ίδια τη 

θυγατρική φαρμακοβιομηχανία είτε από κάποια άλλη εταιρία που αναλαμβάνει τη 

διαδικασία αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εταιρία Phamar έχει αναλάβει τη 

διανομή για λογαριασμό 12 περίπου θυγατρικών μεγάλων πολυεθνικών 

φαρμακοβιομηχανιών. Αυτό βεβαίως επιτρέπει στις θυγατρικές των πολυεθνικών να 

εστιάζουν την προσοχή τους στις πωλήσεις και στην προώθηση των προϊόντων τους 

στην Ελλάδα.

7.3.4 Κοινά στοιχεία για τις φαρμακοβιομηχανίες

Σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία, που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 

αυτό και αποτελούν το σύνολο των φαρμακοβιομηχανιών της Ελλάδος, αν ανήκει μια 

φαρμακοβιομηχανία, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι κοινά και θα αναφερθούν 

παρακάτω.

Τα φάρμακα μετά τη φαρμακοβιομηχανία μεταφέρονται σε:

1. Φαρμακαποθήκες

2. Νοσοκομεία

3. Ιδιωτικά Φαρμακεία

Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι φαρμακοβιομηχανίες τροφοδοτούν στην 

Ελλάδα κυρίως τις φαρμακαποθήκες, ενώ σε μικρότερα ποσοστά τα Νοσοκομεία και 

ακόμα λιγότερο τα ιδιωτικά Φαρμακεία. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις 

φαρμακοβιομηχανιών που σε μεγαλύτερα ποσοστά τροφοδοτούν Νοσοκομεία και σε 

μικρότερα Φαρμακαποθήκες. Κάτι τέτοιο είναι συνυφασμένο με την πολιτική της 

εκάστοτε φαρμακοβιομηχανίας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αν και η άμεση 

τροφοδοσία των ιδιωτικών φαρμακείων από τις φαρμακοβιομηχανίες είναι νομίμως 

αποδεκτή, γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό εξαιτίας της έκτασης των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών που θα απαιτούσε τόσο από την πλευρά του φαρμακοποιού που θα είχε 

να αντιμετωπίσει τόσες πολλές φαρμακοβιομηχανίες όσο και από την πλευρά των 

φαρμακοβιομηχανιών που θα είχαν να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο αριθμό 

φαρμακείων στην Επικράτεια.

Η διανομή στους τρεις παραπάνω παίκτες της τροφοδοτικής αλυσίδας γίνεται 

είτε απευθείας από τη φαρμακοβιομηχανία με δικό της στόλο, είτε μέσω παρεμβολής 

μιας εταιρίας διανομής φαρμάκων (όπως είναι η Phamar) ή μέσω ιδιωτικών 

μεταφορικών εταιριών. Στην πρώτη και στην τρίτη περίπτωση η αποθήκευση των 

φαρμάκων που προορίζονται να διανεμηθούν γίνεται από την ίδια τη
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φαρμακοβιομηχανία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η αποθήκευση γίνεται από την 

εταιρία διανομής φαρμάκων.

Από τις κατηγορίες που διαχωρίστηκαν οι φαρμακοβιομηχανίες γίνεται σαφές 

ότι τα φάρμακα στην Ελλάδα μπορούν να διαχωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Παρασκευαζόμενα

• Συσκευαζόμενα

• Εισαγόμενα

Το 1991 η αξία πωλήσεων για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ήταν 

αντίστοιχα (σε δισ. δραχμές) 100.38, 11.08, 26.84 και τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 

67.69%, 7.47% και 24.84%. Το 1994 οι αξίες πωλήσεων ήταν αντίστοιχα 151.33, 

22.52, 99.70 και τα ποσοστά επί του συνόλου 55.32%, 8.23% και 36.45% 

αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποδεικνύουν την τάση που υπάρχει στην ελληνική 

φαρμακευτική αγορά για αύξηση στις εισαγωγές των φαρμάκων και μείωση στην 

εγχώρια παρασκευή αυτών. Τα αντίστοιχα ποσοστά σήμερα είναι ακόμη πιο έντονα.

Η παραπάνω τάση οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες. Ένας από αυτούς 

είναι ότι στην Ελλάδα το ποσοστό κέρδους του εισαγωγέα είναι το ίδιο με αυτό του 

παραγωγού και συνεπώς απουσιάζουν τα κίνητρα για εγχώρια παρασκευή των 

φαρμάκων. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι ο Ε.Ο.Φ., ο οποίος καθορίζει και την 

τελική τιμή με την οποία το φάρμακο θα εισέλθει στην ελληνική αγορά, τα τελευταία 

χρόνια συγκρατεί τις τιμές των εγχώρια παρασκευασμένων φαρμάκων σε χαμηλά 

επίπεδα ενώ επιτρέπει σημαντικά υψηλότερες τιμές στα εισαγόμενα φάρμακα, με 

αποτέλεσμα τα δεύτερα να αποτελούν ελκυστικότερη λύση για τις 

φαρμακοβιομηχανίες. Ακόμα είναι σημαντικό το γεγονός ότι το μικρό μέγεθος της 

ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και τα προβλήματα με τις γειτονικές χώρες 

(δυσκολία εξαγωγών) εντείνουν την τάση για μείωση της παραγωγής φαρμάκων 

εγχώρια.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι φαρμακοβιομηχανίες που υπάρχουν 

μπορούν και συνδυάζουν περισσότερες από μια κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η φαρμακοβιομηχανία Lavipharm είναι και εισαγωγική 

και συσκευάζει για τρίτους, αλλά και παράγει εγχώρια. Συγκεκριμένα οι εισαγωγικές 

φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα είναι 49, οι μικτές (εισαγωγικές - παραγωγής) είναι 

60, ενώ τις 35 φτάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες παραγωγής24.
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7.4 Φαρμακαποθήκες

Οι φαρμακαποθήκες είναι κι αυτές ένας πολύ σημαντικός παίκτης στην 

τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου στη χώρα μας. Αναφερόμενοι στις γενικευμένες 

διαδικασίες του SCOR model, οι φαρμακαποθήκες επιτελούν τις γενικευμένες 

διαδικασίες «προμηθεύομαι» και «διανέμω». Το χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις διαδικασίες αυτές και ειδικότερα 

στη διαδικασία της «προμήθειας» (κάτι το οποίο γίνεται σε μεγάλο βαθμό στις 

φαρμακοβιομηχανίες). Οι φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα προμηθεύονται έτοιμα 

συσκευασμένα φάρμακα και στη συνέχεια χωρίς να προσθέσουν αξία στο προϊόν τα 

διανέμουν.

Οι φαρμακαποθήκες όπως έχει ήδη αναφερθεί προμηθεύονται φάρμακα από 

τις φαρμακοβιομηχανίες. Η προμήθεια αυτή γίνεται είτε απευθείας είτε μέσω εταιριών 

διανομής. Ανεξάρτητα όμως από τον τρόπο προμήθειας, η παραγγελία από τις 

φαρμακαποθήκες δίνεται απευθείας στις φαρμακοβιομηχανίες. Αυτό αποδίδεται 

παραστατικά στο παρακάτω σχήμα.

Αποστολή παραγγελίας Ροή φαρμάκων
-----------> -------------►

Αν θελήσουμε να αναφερθούμε σε χαμηλότερο επίπεδο του SCOR model θα 

δούμε ότι η διαδικασία «προμηθεύομαι» που επιτελείται στις φαρμακαποθήκες 

εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο στην υποδιαδικασία «προμηθεύομαι αγορασμένα 

υλικά», η οποία αναλύθηκε εκτενώς στην §4.3.1. Αυτό δικαιολογείται διότι οι 

φαρμακαποθήκες δεν προμηθεύονται φάρμακα για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένη 

παραγγελία από κάποιον πελάτη τους, αλλά διότι επιθυμούν να έχουν κάποιο επίπεδο 

αποθεμάτων ασφαλείας έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις παραγγελίες των 

πελατών τους ακόμα και την ίδια ημέρα την οποία τις λαμβάνουν.
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Το επίπεδο αυτό ασφαλείας κυμαίνεται από 1 ημέρα (για φάρμακα πολύ 

εξειδικευμένα και συνήθως πολύ ακριβά) μέχρι και 10-15 ημέρες (για τα φάρμακα 

ευρείας κυκλοφορίας). Μία φαρμακαποθήκη προμηθεύεται από πολλές 

φαρμακοβιομηχανίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης 

(Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών) προμηθεύεται φάρμακα από 130 προμηθευτές 

(εξαιρουμένων των προμηθευτών παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών). 

Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι στην περίπτωση των φαρμακαποθηκών και των 

προμηθευτών τους δεν βρίσκει εφαρμογή η ανάλυση Pareto12. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι στην περίπτωση του ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης οι 30 σημαντικότεροι 

προμηθευτές (από τους 130 συνολικά) αποτελούν το 80% των αγορών (σε 

χρηματική αξία), ενώ οι 80 σημαντικότεροι προμηθευτές αποτελούν το 99%. Οι 

παραγγελίες που δίνονται σε μία ημέρα από μια φαρμακαποθήκη είναι περίπου 20 - 

25. Οι συνήθεις πρακτικές για την αποστολή μιας παραγγελίας από την 

φαρμακαποθήκη προς ένας προμηθευτή είναι δύο:

• Τυχαίος αριθμός φαρμάκων ανά σταθερά χρονικά διαστήματα

• Σταθερός αριθμός φαρμάκων σε τυχαίες χρονικές στιγμές

Η τάση πάντως διαφαίνεται να ακολουθεί τη δεύτερη μέθοδο, η οποία 

πλησιάζει περισσότερο προς ένα σύστημα J.I.T. (Just In Time)12.

Από τη στιγμή που μια φαρμακαποθήκη τοποθετήσει μια παραγγελία σε 

κάποιον προμηθευτή της, η παραγγελία θα καταφτάσει στη φαρμακαποθήκη 2-3 

ημέρες αργότερα σε περίπτωση που η φαρμακαποθήκη εδρεύει στην ίδια πόλη με 

την φαρμακοβιομηχανία ή το διανομέα. Στην περίπτωση που η φαρμακαποθήκη 

βρίσκεται σε άλλη πόλη τότε θα χρειαστούν 1-3 ημέρες επιπλέον για την μεταφορά 

των φαρμάκων. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τις φαρμακαποθήκες που εδρεύουν εκτός 

Αττικής να είναι ακόμα πιο προσεκτικές στις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις τους (και 

συνεπώς για τις ποσότητες και το timing των παραγγελιών που θέτουν στους 

προμηθευτές τους) δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

φαρμακοβιομηχανιών εδρεύουν στην περιοχή της Αττικής. Παρόλα αυτά οι 

φαρμακαποθήκες καλύπτονται από το νόμο στην περίπτωση που εξαιτίας μεγάλης 

παραγγελίας δεν κατάφεραν να πουλήσουν τα αποθέματά τους πριν από την 

ημερομηνία λήξης τους. Σύμφωνα με το νόμο αυτό τα φάρμακα μπορούν να 

επιστραφούν στις φαρμακοβιομηχανίες 3-6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης 

τους. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν μπορεί παρά να αποτελεί μόνο πυροσβεστική λύση στο 

πρόβλημα που θα δημιουργηθεί συνολικά στην τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου.
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Το παραπάνω αποτελεί και μια από τις παγίδες που εγκυμονούν σε κάθε τροφοδοτική 

αλυσίδα και οι οποίες αναλύθηκαν εκτενώς στην §4.2.1.

Όσον αφορά τη δεύτερη γενικευμένη διαδικασία που επιτελείται στις 

φαρμακαποθήκες, αυτή της διανομής, ισχύει το εξής: οι φαρμακαποθήκες διανέμουν 

συσκευασμένα φάρμακα κατά κανόνα στα ιδιωτικά φαρμακεία. Σε πολύ έκτακτες 

περιπτώσεις φάρμακα ενδέχεται να κινηθούν και προς τα Νοσοκομεία, αλλά κάτι 

τέτοιο αποτελεί εξαίρεση και θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο. Εξαίρεση επίσης 

αποτελεί η διακίνηση φαρμάκων μεταξύ δύο φαρμακαποθηκών. Η διαδικασία αυτή θα 

αναλυθεί στη συνέχεια. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η διανομή προς τα ιδιωτικά 

φαρμακεία είναι πολύ συχνή: λαμβάνει χώρα 2-3 φορές κάθε εργάσιμη ημέρα.

Δεδομένου ότι η μοντελοποίηση της τροφοδοτικής αλυσίδας του φαρμάκου 

που θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια θα στηριχτεί κυρίως στο SCOR model, 

θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα μεγέθη μέτρησης (metrics) της 

ενδοεπιχειρησιακής απόδοσης των φαρμακαποθηκών τα οποία διαπιστώθηκαν από τις 

συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ένα σημαντικό 

μέγεθος μέτρησης είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό 

εκείνο των ζητούμενων φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία, τα οποία μπορεί να 

παραδώσει η φαρμακαποθήκη από τα αποθέματά της. Ικανοποιητικό επίπεδο για μια 

φαρμακαποθήκη θεωρείται το 90% - 92%. Είναι πάντως σημαντικό να αναφερθεί ότι 

σε τόσο υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης μια περαιτέρω άνοδος έχει σημαντικό κόστος 

για τη φαρμακαποθήκη. Στα πλαίσια της συνέντευξης μάλιστα με στέλεχος του 

ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ειπώθηκε ότι για να ανέβει το επίπεδο εξυπηρέτησης από το 

90% στο 94% πρέπει να αυξηθούν τα αποθέματα κατά 16%.

Ένα ακόμα μέγεθος μέτρησης (metric) είναι ο αριθμός των παραγγελιών που 

φέρονται εις πέρας μέσα σε μια ημέρα σε μια φαρμακαποθήκη. Αυτό μάλιστα το 

μέγεθος μέτρησης αποτιμάται σε σχέση με τα πλήθος των διαφορετικών ειδών 

φαρμάκων από τα οποία αποτελούνται οι παραγγελίες αυτές. Τέλος στις ελληνικές 

φαρμακαποθήκες, σημαντικά για την απόδοση τόσο αυτών όσο και ολόκληρης της 

τροφοδοτικής αλυσίδας θεωρούνται τα παρακάτω μεγέθη:

• Ταχύτητα διανομής

• Πλήθος διαφορετικών φαρμάκων στα αποθέματα

• Δυνατότητα Πιστοδοτήσεων.
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7.4.1 Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών και Ιδιωτικές Φαρμακαποθήκες

Δύο εξειδικεύσεις του παίκτη «φαρμακαποθήκη» στην αλυσίδα αξίας του 

φαρμάκου είναι οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών και οι Ιδιωτικές Φαρμακαποθήκες. 

Στις γενικευμένες διαδικασίες εντοπίζεται μια μόνο διαφορά και μάλιστα σε κατώτερο 

επίπεδο του SCOR model. Ενώ οι Συνεταιρισμοί, εξαιτίας των οικονομικών μεγεθών 

τους, προμηθεύονται όλα τα φάρμακα και τα εναποθέτουν στα αποθέματα, 

ανεξάρτητα αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτες, ένα τμήμα 

των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών (οι οικονομικά ασθενέστερες) ενδέχεται να μην 

κρατούν πολύ ακριβά φάρμακα στα αποθέματά τους λόγω κόστους και να τα 

παραγγέλνουν σύμφωνα με την υποδιαδικασία (του SCOR model) « Προμηθεύομαι 

υλικά που αφορούν συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη». Όλα αυτά βεβαίως υπό 

την προϋπόθεση ότι ο πελάτης (ιδιώτης φαρμακοποιός) είναι διατεθειμένος να 

υπομείνει την απαιτούμενη χρονική καθυστέρηση μέχρι να ικανοποιηθεί η παραγγελία 

του.

Όσον αφορά τη διακίνηση φαρμάκων μεταξύ φαρμακαποθηκών, για την 

οποία έγινε λόγος σε προηγούμενη παράγραφο, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 

υπάρχει μια μονόπλευρη εκδήλωση επιθυμίας από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες για 

συνεργασίας τους με Συνεταιρισμούς κάτι όμως που στην πλειοψηφία δεν βρίσκει 

ανταπόκριση από αυτούς. Παρόλα αυτά υπάρχει κάποια μικρή διακίνηση φαρμάκων 

μεταξύ φαρμακαποθηκών που εναπόκειται στην καλή θέληση των δύο πλευρών.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 134 ιδιωτικές φαρμακαποθήκες (από τις οποίες οι 72 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Αττικής) και 32 Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών24. Το 

1981 οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες κατείχαν το 81% της διακίνησης φαρμάκων (19% 

οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών), ενώ σταδιακά η διαφορά αυτή εξανεμίστηκε με 

αποτέλεσμα το 1993 το ποσοστό διακίνησης να μοιράζεται εξίσου (από 50%)25. 

Σημαντικό για την τροφοδοτική αλυσίδα θεωρείται το γεγονός ότι το 80% - 90% των 

αγορών φαρμάκων στην επαρχία γίνεται από τους Συνεταιρισμούς25

7.5 Νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία και αυτά με τη σειρά τους συμμετέχουν στην τροφοδοτική 

αλυσίδα του φαρμάκου. Η γενικευμένη διαδικασία που εν γένει επιτελείται στα 

νοσοκομεία είναι αυτή της «προμήθειας» φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα τα 

νοσοκομεία προμηθεύονται συσκευασμένα φάρμακα, έτοιμα προς κατανάλωση. Η 

κατανάλωση των φαρμάκων όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια γίνεται είτε εντός του 

νοσοκομείου, είτε όχι.
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Στη συνέχεια θα μελετηθούν δύο εξειδικεύσεις του «παίκτη» νοσοκομείο διότι 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ακόμα και στις γενικευμένες διαδικασίες τους. Οι 

εξειδικεύσεις αυτές είναι:

• Τα δημόσια νοσοκομεία

• Οι ιδιωτικές κλινικές

7.5.1 Δημόσια Νοσοκομεία

Τα δημόσια νοσοκομεία, δεδομένου ότι ανήκουν στην κατηγορία νοσοκομεία, 

θα επιτελούν τη μία από τις τρεις γενικευμένες διαδικασίες, αυτή της προμήθειας 

φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα τα δημόσια νοσοκομεία υποχρεούνται από το νόμο να 

προμηθεύονται φάρμακα από τις φαρμακοβιομηχανίες.

Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τους άλλους παίκτες που προμηθεύονται 

φάρμακα από τις φαρμακοβιομηχανίες είναι ότι τα δημόσια νοσοκομεία αγοράζουν 

φάρμακα στη νοσοκομειακή τιμή και όχι στη χονδρική. Σημειώνεται ότι η 

νοσοκομειακή τιμή είναι χαμηλότερη της χονδρικής κατά 30%25. Παλαιότερα μάλιστα 

για οποιαδήποτε παραγγελία φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία έπρεπε να 

διενεργηθεί μειοδοτικός διαγωνισμός. Εξαιτίας όμως των προβλημάτων που 

δημιουργούσε η αδιάκοπη γραφειοκρατία που ήταν επακόλουθο των διαγωνισμών 

αυτών, αποφασίστηκε η καθιέρωση της νοσοκομειακής τιμής οπότε και έπαψαν να 

γίνονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα περισσότερα φάρμακα. Παρόλα αυτά υπάρχει 

και μία μικρή κατηγορία φαρμάκων τα οποία δεν έχουν νοσοκομειακή τιμή και για τα 

οποία γίνονται ακόμα διαγωνισμοί για την προμήθειά τους. Για όλα τα άλλα είδη που 

καταναλώνονται στο νοσοκομείο (οροί κλπ) είναι αναγκαία η διαδικασία του 

μειοδοτικού διαγωνισμού.

Όσον αφορά τη διαδικασία της προμήθειας φαρμάκων από τα δημόσια 

νοσοκομεία, αυτή εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο στη διαδικασία «προμηθεύομαι 

αγορασμένα προϊόντα», η οποία αναλύθηκε στην §4.3.1. Αυτό συμβαίνει διότι τα 

δημόσια νοσοκομεία προμηθεύονται φάρμακα για να καλύψουν ένα επιθυμητό 

επίπεδο αποθεμάτων, που θεωρούν ότι είναι ικανοποιητικό για την έγκαιρη ανανέωσή 

του. Το επίπεδο αυτό παλιότερα είχε οριστεί από το ελληνικό κράτος σε τέτοιο 

μέγεθος έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τριών μηνών. Το γεγονός όμως ότι πριν 

από 24 χρόνια τα δημόσια νοσοκομεία είχαν περίπου 300 φαρμακευτικά είδη στις 

αποθήκες τους ενώ τώρα υπάρχουν περίπου 1500 ιδιοσκευάσματα σε ένα δημόσιο 

νοσοκομείο, καθιστά σαφές ότι ένα επίπεδο αποθεμάτων τριών μηνών απαιτεί 

χώρους που δεν είναι διαθέσιμοι για την αποθήκευση των φαρμάκων. Εξαιτίας αυτού
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είθισται τα νοσοκομεία να διατηρούν αποθέματα περίπου ενός μηνάς. Με την 

πρακτική αυτή επιτυγχάνονται τα εξής:

• Ελάττωση της πιθανότητας καταστροφής των φαρμάκων που ξεπερνούν την 

ημερομηνία λήξεώς τους.

• Διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ακόμα και εκείνων των φαρμάκων που 

συνταγοραφούσαν έντονα οι γιατροί του δημόσιου νοσοκομείου και για 

κάποιους λόγους διέκοψαν την συνταγογράφησή τους.

• Μείωση των δεσμευμένων κεφαλαίων σε αποθέματα.

Για την προμήθεια των φαρμάκων από τις φαρμακοβιομηχανίες και για την 

εσωτερική διανομή τους μέσα στο νοσοκομείο είναι υπεύθυνο το φαρμακείο του 

νοσοκομείου. Από τη στιγμή που θα δοθεί μια παραγγελία από το νοσοκομείο, 

απαιτούνται περίπου 1-2 ημέρες για να καταφτάσουν τα φάρμακα στην περίπτωση 

που φαρμακοβιομηχανία και νοσοκομείο εδρεύουν στην ίδια περιοχή και 3-4 ημέρες 

για τις υπόλοιπες περιοχές. Υπάρχουν όμως εξειδικευμένες κατηγορίες φαρμάκων, 

όπως για παράδειγμα τα φάρμακα που απαιτούν συνθήκες ψύξης, τα οποία παρά τη 

μεγάλη απόσταση μεταξύ νοσοκομείου και φαρμακοβιομηχανίας διανέμονται από τη 

φαρμακοβιομηχανία εντός 24ώρου (μέσω αερομεταφορέα).

Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες που ακολουθούν τα ιδιωτικά φαρμακεία 

καθώς και οι διαφορές των διαδικασιών αυτών σε σχέση με τα δημόσια νοσοκομεία 

θα αναλυθούν σε επόμενη παράγραφο, θα αναφέρουμε εδώ ότι τα φαρμακεία των 

δημόσιων νοσοκομείων προμηθεύονται και φάρμακα που πολύ σπάνια θα 

προμηθευόταν ένα ιδιωτικό φαρμακείο. Τέτοια φάρμακα είναι κυρίως τα ενέσιμα 

(αυτά που παράγονται σε ενέσιμη μορφή) και τα λεγάμενα νοσοκομειακά (εκείνα που 

αφορούν ασθένειες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη).

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να παρουσιαστεί μια εξειδικευμένη 

περίπτωση προμήθειας φαρμάκων των δημόσιων νοσοκομείων, η οποία 

διαφοροποιείται από την γενική περίπτωση που αναπτύχθηκε παραπάνω και η οποία 

αποτελεί και τον κανόνα. Η εξειδίκευση αυτή αφορά περιπτώσεις πολύ έκτακτες όπου 

κάποιος ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να 

καταναλώσει ένα αναντικατάστατο φάρμακο που λείπει από το φαρμακείο του 

νοσοκομείου. Στην έκτακτη αυτή περίπτωση το νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί 

το φάρμακο αυτό από κάποιο άλλο νοσοκομείο ή ακόμα πιο σπάνια από μια 

φαρμακαποθήκη, όπου το συγκεκριμένο φάρμακο είναι διαθέσιμο. Το νοσοκομείο δεν 

πληρώνει για το φάρμακο αυτό αλλά το παραγγέλνει αμέσως από τον προμηθευτή
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του (την αντίστοιχη φαρμακοβιομηχανία) και μόλις το παραλάβει το επιστρέφει στο 

νοσοκομείο ή τη φαρμακαποθήκη απ' όπου το δανείστηκε.

Από το νοσοκομείο τα φάρμακα διανέμονται σε τρεις κατηγορίες 

καταναλωτών:

α) Πολίτες ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία

β) Νοσηλευόμενους

γ) Άποροι ανασφάλιστοι πολίτες

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται μόνο σε νοσοκομειακά φάρμακα. Τα 

φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων. Το 

σύνολο των φαρμάκων αυτών αποτελεί μια λίστα που είναι διαθέσιμη σε όλα τα 

νοσοκομεία. Η κατανάλωση των φαρμάκων αυτών γίνεται εκτός του νοσοκομείου. Η 

πληρωμή για τα φάρμακα αυτά γίνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. Ι.Κ.Α.) και η 

χρέωση γίνεται στη χονδρική τιμή, έτσι ώστε και τα νοσοκομεία να εξασφαλίζουν το 

κέρδος τους (διαφορά νοσοκομειακής - χονδρικής τιμής). Η δεύτερη κατηγορία 

αφορά τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η κατανάλωση των 

φαρμάκων αυτών γίνεται εντός του νοσοκομείου. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν 

πολίτες νόμιμα αποδεδειγμένοι ως άποροι. Οι πολίτες αυτοί προμηθεύονται τα 

φάρμακα δωρεάν και τα καταναλώνουν εκτός νοσοκομείου.

7.5.2 Ιδιωτικές Κλινικές

Οι ιδιωτικές κλινικές αποτελούν μια εξειδίκευση των νοσοκομείων. Όσον 

αφορά όμως τις γενικευμένες διαδικασίες του SCOR model, απαντώνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αυτών και των δημόσιων νοσοκομείων, οι διαδικασίες των οποίων 

αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Αναφερόμενοι στο πρώτο επίπεδο του 

μοντέλου, οι ιδιωτικές κλινικές επιτελούν τη διαδικασία «προμηθεύομαι». Η πηγή από 

την οποία προμηθεύεται μια ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα διαφέρει από την 

αντίστοιχη του δημόσιου νοσοκομείου. Ενώ λοιπόν τα δημόσια νοσοκομεία 

προμηθεύονται φάρμακα από τις φαρμακοβιομηχανίες, πλην ορισμένων έκτακτων 

περιπτώσεων, οι ιδιωτικές κλινικές προμηθεύονται φάρμακα από τα ιδιωτικά 

φαρμακεία. Η διαδικασία αυτή ορίζεται από το νόμο.

Παρόλη τη διαφορά όμως και οι ιδιωτικές κλινικές προμηθεύονται σύμφωνα 

με την εξειδικευμένη διαδικασία «προμηθεύομαι αγορασμένα προϊόντα» (βλ. §4.3.1), 

στα πλαίσια της οποίας εκτελείται η παραγγελία ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιας 

παραγγελίας από συγκεκριμένο πελάτη.
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Η κατανάλωση των φαρμάκων γίνεται εντός της ιδιωτικής κλινικής από τους 

νοσηλευόμενους ασθενείς. Τέλος θα παρατεθούν ορισμένα στοιχεία που αφορούν την 

ελληνική τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου που έχουν να κάνουν με τα 

νοσοκομεία. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα υπάρχουν 142 νοσοκομειακά φαρμακεία από 

τα οποία τα 43 εδρεύουν στο νομό Αττικής24.

7.6 Ιδιωτικά Φαρμακεία

Τα ιδιωτικά φαρμακεία (στο εξής φαρμακεία) είναι ένας πολύ σημαντικός 

παίκτης στην τροφοδοτική αλυσίδα τους φαρμάκου στη χώρα μας διότι αποτελεί το 

φορέα εκείνο που είναι σε άμεση σχέση με τον τελικό καταναλωτή. Πράγματι στην 

αλυσίδα του φαρμάκου ο τελικός καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί φάρμακα από 

τα δημόσια νοσοκομεία, τις ιδιωτικές κλινικές και από τα φαρμακεία, με μεγαλύτερο 

ποσοστό όμως από τα φαρμακεία. Αυτό το αποδεικνύουν και οι πωλήσεις φαρμάκων 

από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία. Πράγματι οι 

πωλήσεις προς τα φαρμακεία ήταν (στοιχεία 1994) 222.69 δισ. δραχμές ενώ προς τα 

νοσοκομεία μόλις 50.86 δισ. δραχμές25.

Οι γενικευμένες διαδικασίες του SCOR model που επιτελούνται σε ένα 

φαρμακείο είναι οι «προμηθεύομαι» και «κατασκευάζω» αλλά ακόμα και «διανέμω». 

Η διαδικασία της προμήθειας επιτελείται κάθε φορά που το φαρμακείο προμηθεύεται 

φάρμακα. Όπως έχει αναλυθεί από την περιγραφή των υπολοίπων παικτών της 

τροφοδοτικής αλυσίδας του φαρμάκου, ένα φαρμακείο προμηθεύεται έτοιμα 

συσκευασμένα φάρμακα από τις φαρμακαποθήκες και από τις φαρμακοβιομηχανίες. 

Επισημαίνεται όμως για ακόμα μια φορά ότι η προμήθεια από τις φαρμακοβιομηχανίες 

είναι λιγότερο συνήθης εξαετίας των γραφειοκρατικών προβλημάτων που απαιτεί. Στη 

συνέχεια της ενότητας αυτής θα παρουσιαστεί μια περίπτωση όπου η παραγγελία 

φαρμάκων από φαρμακοβιομηχανία αποτελεί μάλλον τον κανόνα. Η μοναδική 

περίπτωση για ένα φαρμακείο να κατασκευάσει ένα φάρμακο είναι όταν αυτό δοθεί 

ως συνταγή από ιατρό με συγκεκριμένες οδηγίες (ποσότητες από κάθε επιμέρους 

ουσία - φάρμακο κλπ). Τέλος ένα φαρμακείο πουλάει φάρμακα είτε σε ιδιώτες είτε σε 

ιδιωτικές κλινικές.

Όσον αφορά τη διαδικασία της προμήθειας, αυτή συναντάται με δύο 

εξειδικεύσεις σε ένα φαρμακείο. Οι εξειδικεύσεις αυτές είναι:

• Προμηθεύομαι αγορασμένα υλικά

• Προμηθεύομαι υλικά που αφορούν συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη
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• Προμηθεύομαι υλικά που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντος 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός πελάτη (custom product).

Τα φαρμακεία δηλαδή προμηθεύονται και με τις τρεις εξειδικεύσεις της 

διαδικασίας «προμηθεύομαι», που αναλύθηκαν στην §4.3.1. Κάθε μια περίπτωση 

όμως είναι διαφορετική. Το φαρμακείο προμηθεύεται με τον πρώτο τρόπο από τις 

φαρμακαποθήκες τα φάρμακα εκείνα που προορίζονται για ιδιώτες. Για τα φάρμακα 

αυτά επιθυμεί να έχει ένα, έστω και πολύ μικρό, επίπεδο αποθεμάτων. Το επίπεδο 

αυτό μπορεί πολλές φορές να είναι ακόμα και ένα τεμάχιο από κάποιο συγκεκριμένο 

φάρμακο. Αυτό συμβαίνει διότι τα φαρμακεία τροφοδοτούνται από τις 

φαρμακαποθήκες σε πολύ συχνά τακτά χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι τα φαρμακεία των πόλεων προμηθεύονται φάρμακα από τις 

φαρμακαποθήκες τρεις ή και τέσσερις ακόμα (σε ειδικές περιπτώσεις) φορές την 

ημέρα. Τα φαρμακεία λοιπόν είναι αυτά που πλησιάζουν περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο παίκτη της τροφοδοτικής αλυσίδας σε ένα σύστημα JIT όσον 

αφορά την προμήθεια των φαρμάκων.

Η δεύτερη εξειδίκευση της προμήθειας δηλαδή η «προμηθεύομαι υλικά που 

αφορούν συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη» συναντώνται σε τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τις παραγγελίες φαρμάκων από ιδιωτική κλινική. Στην 

περίπτωση αυτή, δεδομένου άτι οι παραγγελίες δεν είναι τόσο μικρές όσο αυτές που 

προέρχονται από κάποιον ιδιώτη, το φαρμακείο δεν καλύπτεται από τα αποθέματα 

του και συνεπώς με τη σειρά του δίνει παραγγελία κυρίως σε φαρμακοβιομηχανίες 

(χωρίς βεβαίως να αποκλειστεί το γεγονός παραγγελίας από φαρμακαποθήκη). Αυτή 

είναι και η περίπτωση όπου τα φαρμακεία κατά κανόνα προμηθεύονται από τις 

φαρμακοβιομηχανίες απευθείας. Η δεύτερη περίπτωση όπου ένα φαρμακείο 

προμηθεύεται φάρμακα που αφορούν συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη 

συμβαίνει για τα φάρμακα εκείνα που είναι ιδιαιτέρως ακριβά. Με δεδομένο το 

γεγονός ότι ένα φαρμακείο δεν λειτουργεί στις οικονομικές κλίμακες μιας 

φαρμακοβιομηχανίας, αλλά ακόμα και μιας φαρμακαποθήκης, είναι φυσικό να 

αποφεύγονται να δεσμεύονται κεφάλαια σε πολύ ακριβά φάρμακα, όπου η αγορά 

τους από κάποιον ιδιώτη θεωρείται αμφίβολη ακόμα και εντός των χρονικών ορίων 

δραστικότητας των φαρμάκων αυτών (πριν επέλθει η ημερομηνία λήξεώς τους). Στις 

περιπτώσεις αυτές ο φαρμακοποιός παραγγέλνει το συγκεκριμένο φάρμακο τη στιγμή 

που ζητείται από κάποιον πελάτη του, με την προϋπόθεση φυσικά ότι ο πελάτης είναι 

διατεθειμένος να αναμένει (από λίγα λεπτά της ώρας εώς λίγες ώρες) για να 

προμηθευτεί το συγκεκριμένο φάρμακο. Η τρίτη περίπτωση παραγγελίας φαρμάκων
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που αφορούν συγκεκριμένο πελάτη του φαρμακοποιού είναι παρόμοια με την αμέσως 

προηγούμενη. Αφορά περιπτώσεις όπου ο φαρμακοποιός εκτελεί μια συνταγή η οποία 

αποτελείται από πολλά φάρμακα, απ' τα οποία ένα απουσιάζει από τα αποθέματα του 

φαρμακείου. Στην περίπτωση αυτή και με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη γίνεται 

άμεσα η παραγγελία στη φαρμακαποθήκη, η οποία ικανοποιείται εντός μικρού 

χρονικού διαστήματος (ακόμα και μερικών λεπτών της ώρας). Ειδικότερα στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις μπορεί να λάβει χώρα μια ακόμα πιο διαφοροποιημένη 

διαδικασία, η οποία όμως αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα. Στις περιπτώσεις όπου ο 

πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να αναμείνει περισσότερο από μερικά λεπτά της 

ώρας υπάρχει η περίπτωση ο φαρμακοποιός να προμηθευτεί το φάρμακο (δανεικά) 

από κάποιο πλησίον φαρμακείο με το οποίο έχει συνάψει αντίστοιχες σχέσεις 

συνεργασίας. Αυτή είναι και η μοναδική περίπτωση διακίνησης φαρμάκων μεταξύ δύο 

φαρμακείων.

Η τρίτη και τελευταία εξειδίκευση της γενικευμένης διαδικασίας 

«προμηθεύομαι», η «προμηθεύομαι υλικά που προορίζονται για την παραγωγή 

προϊόντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός πελάτη (custom product)» είναι 

εμφανές ότι επιτελείται από τα φαρμακεία όταν μία συνταγή από κάποιον ιατρό 

απαιτεί την κατασκευή κάποιου πολύ εξειδικευμένου φαρμάκου που απαιτεί την 

ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων φαρμάκων για την παρασκευή του. Το φάρμακο αυτό 

δεν παράγεται από κάποια φαρμακοβιομηχανία μαζικά και συνεπώς αποτελεί για τον 

φαρμακοποιό ένα "custom" προϊόν. Στην περίπτωση αυτή ο φαρμακοποιός 

προμηθεύεται τα συστατικά φάρμακα του τελικού "custom" φαρμάκου μόλις αυτό 

του ζητηθεί.

Η γενικευμένη διαδικασία «κατασκευάζω» γίνεται σαφές ότι για τα φαρμακεία 

παίρνει την εξειδικευμένη μορφή: «κατασκευάζω προϊόντα που σχεδιάζονται για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός πελάτη (custom products)». Γεγονός πάντως είναι ότι 

η διαδικασία αυτή τείνει να εγκαταλειφθεί εξαιτίας του μεγάλου εύρους φαρμάκων 

που παράγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες στις μέρες μας.

Τέλος η διαδικασία της διανομής παίρνει όπως αναφέρθηκε είτε τη μορφή της 

διανομής προς τις ιδιωτικές κλινικές ή τη διανομή προς άλλο φαρμακείο (διαδικασία 

που δεν αποτελεί κανόνα). Και στις δύο περιπτώσεις η εξειδίκευση της διανομής που 

επιτελείται είναι η «διανέμω προϊόντα που η παραγωγή τους αφορούσε συγκεκριμένη 

παραγγελία από πελάτη». Εδώ βεβαίως δεν είναι η παραγωγή που αφορούσε τη 

συγκεκριμένη παραγγελία αλλά η προμήθεια. Ο φαρμακοποιός δηλαδή προμηθεύεται 

έτοιμα φάρμακα για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες παραγγελίες. Αναφορικά με το
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χρόνο παράδοσης από τα φαρμακεία προς τις ιδιωτικές κλινικές, αυτούς κυμαίνεται 

μεταξύ 3 - 4 ημερών έτσι ώστε το φαρμακείο να προμηθευτεί τις συγκεκριμένες 

ποσότητες φαρμάκων από τις αντίστοιχες φαρμακοβιομηχανίες. Στην περίπτωση που 

για τις συγκεκριμένες παραγγελίες το φαρμακείο θα προμηθευτεί από 

φαρμακαποθήκη, ο χρόνος παράδοσης προς τις ιδιωτικές κλινικές θα μειωθεί 

σημαντικά.

Τα φαρμακεία προμηθεύονται φάρμακα είτε από τις φαρμακαποθήκες είτε 

από τις φαρμακοβιομηχανίες σε τιμή χονδρική. Σε περίπτωση πώλησης προς 

επαρχιακά φαρμακεία επιβάλλεται έκπτωση από τους προμηθευτές των φαρμακείων 

4% επί της χονδρικής τιμής. Ακόμα είναι δυνατό και οι Συνεταιρισμοί να παρέχουν 

διανέμουν φάρμακα στα φαρμακεία σε τιμές χαμηλότερες της χονδρικής. 

Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι τα φαρμακεία απαγορεύεται να ελαττώσουν τη 

λιανική τιμή με αποτέλεσμα ο τελικός καταναλωτής να μην επωφελείται από τις 

εκπτώσεις που επιτυγχάνουν τα φαρμακεία. Αναφέρεται ότι το ποσοστό κέρδους του 

φαρμακείου για τα φάρμακα ορίζεται ως το 35% υπολογιζόμενο στη χονδρική τιμή.

Τέλος ορισμένα στοιχεία που αφορούν το φαρμακείο ως παίκτη της 

τροφοδοτικής αλυσίδας του φαρμάκου στην Ελλάδα είναι ότι στο σύνολο της 

Επικράτειας λειτουργούν 8158 φαρμακεία. Από αυτά τα 3500 εδρεύουν στο νομό 

Αττικής και 1150 στο νομό Θεσσαλονίκης24. Η αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο στη 

χώρα μας ανέρχεται σε 1253 κάτοικους / φαρμακείο {Πηγή: ΟΟΣΑ).

7.7 Συμπεράσματα και παρατηρήσεις για την τροφοδοτική αλυσίδα του 

φαρμάκου

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν και θα αναλυθούν ορισμένα ποιοτικά 

στοιχεία για την τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου στην Ελλάδα που δεν 

αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, καθώς και ορισμένα προβλήματα στην 

ομαλή και αποδοτική λειτουργία αυτής.

Αρχικά θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν δύο παίκτες που ενώ έχουν μεγάλη 

σχέση με τον κλάδο του φαρμάκου, δεν αποτελούν τμήμα της τροφοδοτικής 

αλυσίδας του διότι δεν συμμετέχουν στη φυσική μετακίνηση των φαρμάκων κατά 

μήκος της αλυσίδας αυτής. Οι δύο αυτοί παίκτες είναι οι ιατροί και τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία.

Τόσο οι ιατροί όσο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία επηρεάζουν την ποσότητα των 

διακινούμενων στην Ελλάδα φαρμάκων. Εκτός αυτού επηρεάζουν και τα είδη των 

φαρμάκων που θα διακινηθούν. Οι γιατροί το επιτυγχάνουν αυτό με τη δυνατότητα
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που έχουν να συνταγογραφούν πολύ συγκεκριμένα φάρμακα (συγκεκριμένες μάρκες 

φαρμάκων), ενώ τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τις λίστες φαρμάκων που επιβάλλουν 

στους γιατρούς τους για ελεγχόμενη συνταγογράφηση. Η θέση των Ασφαλιστικών 

Ταμείων στο φαρμακευτικό κλάδο είναι σαφώς μια από τις δυνατότερες διότι τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν το ρόλο του πληρωτή (payer) για ένα μεγάλο μέρος των 

Ελλήνων. Η τάση στην Ευρώπη πάντως είναι να ασθενεί ο ρόλος του ιατρού και να 

ενδυναμώνει αυτός του φαρμακοποιού. Για παράδειγμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

ο γιατρός συνταγογραφεί παρακεταμόλη και είναι στην ευχέρεια του φαρμακοποιού 

να αποφασίσει πιο φάρμακο, από ένα σύνολο φαρμάκων που έχουν κύρια ουσία την 

παρακεταμόλη, θα δώσουν τελικά στον ασθενή. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ακόμα στη 

χώρα μας.

Ορισμένες από τις συνήθεις παγίδες που συναντώνται σε μια τροφοδοτική 

αλυσίδα (οι οποίες αναλύθηκαν εκτενώς στην §4.2) συμβαίνουν αναπόφευκτα και 

στην αλυσίδα του φαρμάκου. Η σημαντικότερη συνέπεια των παγίδων αυτών είναι οι 

ελλείψεις που παρουσιάζονται συχνά σε πολλά φάρμακα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 

έντονο στην περίπτωση φαρμάκων που χαρακτηρίζονται αναντικατάστατα. Οι 

σημαντικότερες αιτίες του φαινομένου αυτού, που έγιναν αντιληπτές από τη 

διενέργεια των συνεντεύξεων, είναι η κακή εκτίμηση των πωλήσεων από όλους τους 

φορείς της αλυσίδας και η σχετικά μικρή σε έκταση χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων ικανών να συνδέουν δύο ή περισσότερους φορείς της αλυσίδας. 

Εξαίρεση στο τελευταίο αποτελεί η μέθοδος επικοινωνίας φαρμακαποθηκών - 

φαρμακείων που τείνει προς καθολική ψηφιοποίηση και EDI (Electronic Data 

Interchange) πρότυπα.
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8 Μοντελοποίηση της τροφοδοτικής αλυσίδας του 

φαρμάκου

8.1 Μοντελοποίηση του κλάδου από τη SAP

Στο κεφάλαιο αυτό θα λάβει χώρα η μοντελοποίηση της τροφοδοτικής 

αλυσίδας του φαρμάκου, η οποία θα βασιστεί στις διαδικασίες που αναλύθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Πριν όμως θεωρείται σκόπιμο να παρουσιαστεί περιληπτικά η 

μοντελοποίηση που έχει γίνει από τη SAP για το φαρμακευτικό κλάδο26.

Σύμφωνα λοιπόν με την βιβλιογραφική αυτή αναφορά οι διαδικασίες που 

επιτελούνται εν γένει στο φαρμακευτικό κλάδο ομαδοποιούνται από την SAP σε εννιά 

γενικευμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Διοίκηση επιχείρησης (Enterprise Management)

Αποτελείται από τις διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού, χρηματοοικονομικής 

και διοικητικής λογιστικής κοστολόγησης και ελέγχων μέσα στην επιχείρηση υπό 

μοντελοποίηση.

2. Διοίκηση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management)

Αποτελείται από τις διαδικασίες έρευνας αγοράς, marketing προϊόντος διοίκηση 

πωλήσεων και συμβάσεων εξυπηρέτησης (Service Agreement).

3. Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development)

Αποτελείται από τις διαδικασίες ανακάλυψης δραστικής ουσίας προκλινικών και 

κλινικών ελέγχων, αποδοχής φαρμάκου, διαχείρισης R&D

4. Τεχνική εξυπηρέτηση (Technical Service)

Αποτελείται από τις διαδικασίες εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης διοίκησης 

Ποιότητας, νομοθετικής συμμόρφωσης

5. Διοίκηση εργοστασίου (Plant Engineering)

Ομαδοποιεί τις διαδικασίες σχεδιασμού συντήρησης (Maintenance Planning), 

εκτέλεσης συντήρησης διοίκησης εγκαταστάσεων

6. Πωλήσεις και εξυπηρέτηση (Sales & Services)
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Αποτελείται από τις διαδικασίες αυτοματισμού των ομάδων πωλήσεων, διαχείρισης 

παραγγελιών, εξυπηρέτησης πελατών, τεχνικής υποστήριξης

7. Διαδικασίες παραγωγής (Operations)

Αποτελείται από τις διαδικασίες σχεδιασμού παραγωγής, παραγωγής υπό GMP 

(Good Manufacturing Practices), Διοίκησης Ποιότητας ελέγχων, προμηθειών

8. Διανομή (Distribution)

Ομαδοποιεί τις διαδικασίες σχεδιασμού logistics, εκτέλεσης μεταφορών, 

αποθήκευσης συσκευασίας και αποστολής

9. Διοικητική υποστήριξη (Business Support)

Αποτελείται από τις διαδικασίες διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, διαχείρισης παγίων 

(Fixed Asset Management), περιβαλλοντολογικής υγιεινής και ασφάλειας.

Τέλος σύμφωνα με τη SAP οι απαιτήσεις για ποιότητα δεν ήταν ποτέ 

υψηλότερες στον φαρμακευτικό κλάδο. Σημαντικό κλειδί για την επιτυχία μιας 

φαρμακευτικής τροφοδοτικής αλυσίδας είναι διάχυση της πληροφορίας κατά μήκος 

της αλυσίδας αυτής κάτι το οποίο τονίστηκε ιδιαιτέρως στο πρώτο μέρος της 

εργασίας αυτής (βλ. Κεφάλαιο 4). Οι προκλήσεις της φαρμακευτικής αγοράς είναι 

μεγάλες και ειδικότερα ο έντονος ανταγωνισμός οι συνεχώς εξελισσόμενες 

διοικητικές δομές και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που λαμβάνουν χώρα διεθνώς. 

Τέλος σύμφωνα με την ίδια αναφορά26, ο σκοπός κάθε επιχείρησης του κλάδου 

πρέπει να είναι:

• Η ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών

• Η στρατηγική σύνδεση της επιχείρησης από την Έρευνα και Ανάπτυξη 

μέχρι τον τελικό καταναλωτή

• Η διάχυση πληροφοριών

• Η ετοιμότητα προσαρμογής στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της 

φαρμακευτικής αγοράς

Παρόλα αυτά η μοντελοποίηση της SAP αποσκοπεί περισσότερο στην 

ομαδοποίηση και απεικόνιση των διαδικασιών μιας συγκεκριμένης επιχείρησης του 

φαρμακευτικού κλάδου και όχι ολόκληρης της φαρμακευτικής αλυσίδας. Ακόμα 

περισσότερο η παραπάνω μοντελοποίηση δίνει την αίσθηση ότι αναφέρεται σε 

φαρμακοβιομηχανία, δεδομένου ότι κάνει συγκεκριμένες αναφορές στο τμήμα

- 67 -



Κεφάλαιο 8 - Μοντελοποίηση της τροφοδοτικής αλυσίδας του φαρμάκου

Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

φαρμακοβιομηχανιών (από το σύνολο των επιχειρήσεων του φαρμακευτικού 

κλάδου). Ο απώτερος σκοπός της εργασίας αυτής όπως έχει αποδοθεί μέχρι τώρα 

είναι η μοντελοποίηση των διαδικασιών κατά μήκος της τροφοδοτικής αλυσίδας του 

φαρμάκου, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες που συνδέουν δύο παίκτες της 

αλυσίδας αυτής όπως είναι οι διαδικασίες της προμήθειας ή της διανομής.

8.2 Ιεραρχική δομή μοντελοποίησης

Η μοντελοποίηση που θα επιχειρηθεί στο κεφάλαιο αυτό θα στηρίζεται σαφώς 

στο SCOR model όπως αυτό αναλύθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 4 και στις 

γενικευμένες του διαδικασίες: «προμηθεύομαι», «κατασκευάζω», «διανέμω» και 

«σχεδιάζω». Δεν θα σταματήσει όμως μόνο εκεί, θα προχωρήσει όπως έγινε σαφές 

από το προηγούμενο κεφάλαιο και στο επόμενο (δεύτερο), επίπεδο του SCOR model 

όπου εξειδικεύονται οι παραπάνω διαδικασίες.

Το μοντέλο έτσι θα πάρει μια ιεραρχική δομή βασισμένη στην ιεραρχία που 

καθορίζει το SCOR model. Η ιεραρχική αυτή δομή θα συνδυαστεί με μία διαδοχική 

παρουσίαση της αλυσίδας με συνεχώς αυξανόμενη πληροφορία. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιεραρχικού (πυραμιδικού) μοντέλου όπου καθώς 

κάποιος κινείται από την κορυφή προς τη βάση, θα είναι αντιμέτωπος με συνεχώς 

αυξανόμενη ποσότητα πληροφορίας.

Έτσι ενώ σε κάποιο υψηλό επίπεδο θα παρουσιάζονται οι γενικευμένοι 

παίκτες της αλυσίδας όπως για παράδειγμα νοσοκομείο, στο επόμενο επίπεδο θα 

παρουσιάζονται οι εξειδικεύσεις των παικτών αυτών που για το προαναφερθέν 

παράδειγμα είναι το δημόσιο νοσοκομείο και η ιδιωτική κλινική. Σε κατώτερο επίπεδο 

θα παρουσιάζονται και οι διαδικασίες σύνδεσης των παικτών αυτών μεταξύ τους 

(εξειδικευμένες διαδικασίες του SCOR model). Τέλος στο κατώτατο επίπεδο θα 

επιχειρηθεί να αποδοθούν στοιχεία για την αλυσίδα όπως χρόνοι, διακινούμενες 

ποσότητες κλπ. Όλα τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι διαθέσιμα από τις συνεντεύξεις 

που έγιναν, δόθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Με τον τρόπο αυτό το μοντέλο που θα δημιουργηθεί θα απευθύνεται σε 

διάφορα επίπεδα μιας επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο. Κάτι τέτοιο 

παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας ως απαραίτητο χαρακτηριστικό 

στοιχείο ενός μοντέλου. Ενώ λοιπόν τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα του μοντέλου θα 

αφορούν τη Διοίκηση μιας εταιρίας του κλάδου, τα κατώτερα επίπεδα πιθανότατα να 

αφορούν κάποιον logistics manager.
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Κάποια προβλήματα αναμένεται να εμφανιστούν στα κατώτερα επίπεδα του 

μοντέλου. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην αδυναμία της απεικόνισης στοιχείων 

όπως για παράδειγμα χρονικών διαστημάτων lead times. Στα επίπεδα αυτά ίσως 

απαιτηθεί κάποια άλλη μεθοδολογία μοντελοποίησης (όπως για παράδειγμα η 

αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση), η οποία θα μπορεί να περιλάβει και να 

απεικονίσει τα μεγέθη αυτά.

8.3 Τα ανώτερα επίπεδα του μοντέλου

Στο πρώτο (υψηλότερο) επίπεδο του προτεινόμενου μοντέλου θα αποδοθεί η 

τροφοδοτική αλυσίδα ενός προϊόντος γενικότερα (ανεξαρτήτου κλάδου). Μία 

κλασσική τροφοδοτική αλυσίδα αποτελείται από τους παρακάτω παίκτες:

• Παραγωγός πρώτης ύλης

• Παραγωγός προϊόντος

• Διανομέας

• Σημεία πώλησης και κατανάλωσης από τον τελικό καταναλωτή 

Η παραπάνω περιγραφή απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Ροή προϊόντων

Κατασκευαστής Κατασκευαστής 1»^ Διανομέας 1

πρώτων υλών ΐ' προϊόντος ✓
ί

Σημεία πώλησης 

και κατανάλωσης 

τελικού προϊόντος

Τα βέλη δεν συμβολίζουν την ακριβή κίνηση των προϊόντων αλλά την φορά 

διακίνησής τους κατά μήκος της αλυσίδας. Στο επίπεδο αυτό συνεπώς δεν είναι 

δυνατό να διακρίνει κανείς αν το προϊόν μπορεί για παράδειγμα να διανεμηθεί απ' 

ευθείας από τον κατασκευαστή στα σημεία πώλησης και κατανάλωσης.

Στο επίπεδο αυτό μπορεί να γίνει η απόδοση των πρώτων ρόλων σύμφωνα με 

το παρακάτω σχήμα.

οη προϊόντων

Χημική —Ν Φαρμακοβιομηχανία ^ Φαρμακαποθήκη

Βιομηχανία
> Π «Φ

Σημεία πώλησης 

και κατανάλωσης 

τελικού 

προϊόντος
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Στο επίπεδο αυτό αποδόθηκε ο ρόλος του κατασκευαστή πρώτων υλών στη 

χημική βιομηχανία, του κατασκευαστή του κύριου προϊόντος (φαρμάκου) της 

αλυσίδας στη φαρμακοβιομηχανία και του διανομέα στη φαρμακαποθήκη.

Επιπρόσθετα στο επίπεδο αυτό του μοντέλου δίνεται η επιπλέον πληροφορία 

ότι από τη χημική βιομηχανία προς τη φαρμακοβιομηχανία διακινούνται χημικές 

πρώτες ύλες, ενώ τόσο από τις φαρμακοβιομηχανίες προς φαρμακαποθήκες όσο και 

από τις φαρμακαποθήκες προς τα σημεία αγοράς & κατανάλωσης των φαρμάκων 

διακινούνται φάρμακα.

8.3.1 Η αρχική εξειδίκευση των παικτών της τροφοδοτικής αλυσίδας

Πριν μεταβούμε σε κατώτερα επίπεδα του μοντέλου όπου θα απεικονίζονται 

περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή κίνηση των προϊόντων (πρώτων υλών και 

φαρμάκων), θεωρείται απαραίτητη η απεικόνιση της δομής και εξειδίκευσης των 

παικτών που συμμετέχουν στην τροφοδοτική αλυσίδα και παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο σχήμα.

Αφήνοντας αρχικά τις χημικές βιομηχανίες για τις οποίες δεν θα γίνει 

εξειδίκευση, μεταβαίνουμε στις φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες όπως φάνηκε στο 

κεφάλαιο 7 μπορούν να πάρουν πολλές διαφοροποιημένες μορφές. Μία πρώτη 

απεικόνιση των εξειδικεύσεων του παίκτη φαρμακοβιομηχανία αποδίδεται στο σχήμα 

που ακολουθεί.

Ειδικά για τις παραγωγικές και τις μεταποιητικές φαρμακοβιομηχανίες 

υπάρχουν κι άλλες εξειδικεύσεις όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μια 

εξειδίκευση της παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας είναι η παραγωγική 

φαρμακοβιομηχανία generic φαρμάκων. Αντίστοιχα μια εξειδίκευση της μεταποιητικής 

φαρμακοβιομηχανίας είναι η υπεργολαβική μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία. Αν 

επιχειρηθεί η απεικόνιση των εξειδικεύσεων πρέπει να μεταβεί κάποιος βαθύτερα στο 

σχηματιζόμενο δέντρο. Κάτι τέτοιο επιχειρείται στο παρακάτω σχήμα.
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Όσον αφορά τις φαρμακαποθήκες μια πρώτη παρουσίαση των εξειδικεύσεών 

της παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Οι φαρμακαποθήκες όπως κατέστη σαφές εξειδικεύονται σε Συνεταιρισμούς 

Φαρμακοποιών και Ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

κατηγοριών αυτών έχουν περιγράφει.

Στη συνέχεια απεικονίζεται η πρώτη διάσπαση των σημείων αγοράς ή 

κατανάλωσης των φαρμάκων.
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Για την ακρίβεια το φαρμακείο είναι σημείο αγοράς φαρμάκων, ενώ το 

νοσοκομείο αποτελεί και σημείο κατανάλωσης φαρμάκων (για τους ασθενείς που 

νοσηλεύονται), αλλά και σημείο αγοράς φαρμάκων (για τα αμιγώς νοσοκομειακά 

φάρμακα). Η αγορά των φαρμάκων δεν συνεπάγεται όπως είδαμε απαραίτητα και την 

πληρωμή, αφού αυτή πολλές φορές γίνεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία μετά από 

ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το τελευταίο δέντρο (των σημείων αγοράς και κατανάλωσης των φαρμάκων) 

μπορεί να επεκταθεί και σε χαμηλότερο επίπεδο, δεδομένου ότι στα νοσοκομεία 

συναντώνται δυο διαφοροποιημένες εξειδικεύσεις, τα δημόσια νοσοκομεία και οι 

ιδιωτικές κλινικές. Αυτές οι εξειδικεύσεις παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Ακόμα και ο τελικός καταναλωτής θα μπορούσε να εξειδικευτεί και μάλιστα σε 

πολλά επίπεδα, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Σε ένα πρώτο επίπεδο ο τελικός 

καταναλωτής διακρίνεται σε Νοσηλευόμενο - Χρήστη των φαρμάκων και σε Μη 

Νοσηλευόμενο - Αγοραστή των φαρμάκων, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.
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Σε επόμενο επίπεδο υπάρχουν δύο εξειδικεύσεις του μη - νοσηλευόμενου 

καταναλωτή, αυτές του ασφαλισμένου και του μη - ασφαλισμένου αγοραστή. Ενώ σε 

τρίτο επίπεδο ο μη ασφαλισμένος αγοραστής εξειδικεύεται περαιτέρω σε άπορο και 

μη άπορο ανασφάλιστο καταναλωτή (υπενθυμίζεται ότι ο άπορος ανασφάλιστος 

καταναλωτής προμηθεύεται φάρμακα δωρεάν από τα δημόσια νοσοκομεία. Όλα τα 

επίπεδα εξειδίκευσης της κατηγορίας καταναλωτής απεικονίζονται στο παρακάτω 

σχήμα.

8.4 Τα μεσαία επίπεδα του μοντέλου

Στα μεσαία επίπεδα του μοντέλου θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που 

θα αποκομιστούν από τα κατώτερα επίπεδα της εξειδίκευσης των παικτών της 

τροφοδοτικής αλυσίδας, η οποία προηγήθηκε στην §8.3.1. Τα μεσαία επίπεδα του 

μοντέλου είναι τρία. Στο πρώτο, η επιπλέον πληροφορία που θα δοθεί είναι η 

σύνδεση των παικτών αυτών μεταξύ τους. Η σύνδεση αυτή θα συμβολίζει την 

φυσική ροή των φαρμάκων μέσα στην τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου. Στο 

δεύτερο, για κάθε παίκτη θα αναγραφούν και ποιες από τις γενικευμένες διαδικασίες 

του SCOR model επιτελούνται (πρώτο επίπεδο του SCOR model). Τέλος στο τρίτο θα 

δίνεται η πληροφορία της συγκεκριμένης πλέον εξειδικευμένης διαδικασίας του SCOR 

model που επιτελείται (δεύτερο επίπεδο του SCOR model).
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Πριν γίνει όμως κάτι τέτοιο θεωρείται σκόπιμο να κωδικοποιηθούν οι παίκτες 

της αλυσίδας έτσι ώστε να γίνονται πιο ευανάγνωστα και σαφή τα σχήματα που θα 

απεικονίζουν τη μοντελοποίηση της τροφοδοτικής αλυσίδας. Στον πίνακα που 

ακολουθεί αναγράφονται όλοι οι παίκτες που θα λάβουν μέρος στη μοντελοποίηση 

καθώς και η κωδικοποιημένη ταυτότητά τους.

Κωδικός Περιγραφή

Χημ.Βιομ. Χημική βιομηχανία

Πολ.Φβιομ. Πολυεθνική Φαρμακοβιομηχανία

Παρ.Φβιομ. Gen. Παραγωγική φαρμακοβιομηχανία generic φαρμάκων

Παρ.Φβιομ.Μη.ΰθπ Παραγωγική φαρμακοβιομηχανία λοιπών φαρμάκων

Υπερ.Μετ.Φβιομ. Υπεργολαβική μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία

Μη.Υπερ.Μετ.Φβιομ. Μη υπεργολαβική μεταποιητική φαρμακοβιομηχανία

Εισ.Φβιομ. Εισαγωγική φαρμακοβιομηχανία

Συ.Φα. Συνεταιρισμός φαρμακοποιών

Ιδ.Αποθ. Ιδιωτική φαρμακαποθήκη

Ιδ.Φαρμ. Ιδιωτικό φαρμακείο

Δημ.Νοσ. Δημόσιο νοσοκομείο

Ιδ. Κλιν. Ιδιωτική κλινική

Νοσηλ. Νοσηλευόμενος ασθενής

Ασφ.Αγ. Ασφαλισμένος αγοραστής

Απ.Ανασφ.Καταν. Άπορος ανασφάλιστος καταναλωτής

Μη.Απ.Ανασφ.Καταν. Μη άπορος ανασφάλιστος καταναλωτής

Η μοντελοποίηση που θα ακολουθήσει στηρίζεται αποκλειστικά και μονό σε 

όσα περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 7, δηλαδή στα ευρήματα των συνεντεύξεων. Στη 

συνέχεια ακολουθούν τρία σχήματα που αντιπροσωπεύουν τα μεσαία επίπεδα του 

μοντέλου για την τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου στην Ελλάδα.
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Στα παραπάνω σχήματα τα βέλη δείχνουν τη ροή των φαρμάκων (ή των 

πρώτων υλών των φαρμάκων) μεταξύ των παικτών της αλυσίδας. Σημειώνεται ότι 

όλα τα βέλη που έχουν κοινή αφετηρία έχουν και κοινό χρώμα, ίδιο με αυτό του 

παίκτη. Αυτό έγινε διότι στα επίπεδα αυτά του μοντέλου η πληροφορία είναι 

περιπλεγμένη (προφανώς εξαιτίας της πολυπλοκότητας της ίδιας της αλυσίδας) και 

πιθανώς να οδηγήσει τον αναγνώστη σε σύγχυση.

Τα βέλη με διακεκομμένες γραμμές συμβολίζουν ότι μια τέτοια διακίνηση των 

φαρμάκων μπορεί μεν να γίνει αλλά σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις. Τέτοιες 

περιπτώσεις αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 

τροφοδοσία φαρμάκων από τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών στα νοσοκομεία.

Στο δεύτερο σχήμα τα σύμβολα S, Μ, D συμβολίζουν αντίστοιχα τις 

γενικευμένες διαδικασίες Source (προμηθεύομαι), Make (κατασκευάζω) και Deliver 

(διανέμω).

Ειδικότερα στο τρίτο σχήμα πρέπει να τονισθεί ότι για λόγους απλοποίησης 

του σχήματος, οι εξειδικευμένες διαδικασίες δεν τοποθετήθηκαν σε κάθε βέλος που 

αναχωρεί από κάθε παίκτη αλλά πάνω από κάθε παίκτη. Για το τρίτο σχήμα δίνεται 

και ο παρακάτω πίνακας που επεξηγεί τα σύμβολα που αναφέρονται στις 

εξειδικευμένες διαδικασίες του δεύτερου επιπέδου του μοντέλου SCOR, οι οποίες 

αναλύθηκαν εκτενώς στην §4.3.1.

Σύμβολο Εξειδικευμένη Διαδικασία

ϊ S1 Προμηθεύομαι αγορασμένα υλικά

1 S2 Προμηθεύομαι υλικά που αφορούν συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη

ϊ S3 Προμηθεύομαι υλικά που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντος
προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός πελάτη (custom product)

ΜΙ Κατασκευάζω προϊόντα πριν από την ύπαρξη συγκεκριμένων παραγγελιών

M2 Κατασκευάζω προϊόντα που αφορούν συγκεκριμένη παραγγελία από πελάτη

M3 Κατασκευάζω προϊόντα που σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός 
πελάτη (custom products)

\ D1 Διανέμω προϊόντα που παρήχθησαν πριν από την ύπαρξη συγκεκριμένων 
παραγγελιών

D2 Διανέμω προϊόντα που η παραγωγή τους αφορούσε συγκεκριμένη παραγγελία από 
πελάτη

: D3 Διανέμω προϊόντα που σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός πελάτη 
(custom products)
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Θα μπορούσε να υπάρξει και ακόμη ένα επίπεδο για να απεικονίσει ορισμένες 

λεπτομέρειες που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τα τρία σχήματα που 

προηγήθηκαν. Το επίπεδο αυτό ανήκει στα μεσαία επίπεδα του μοντέλου (όπως και 

τα τρία προηγούμενα). Επειδή όπως οι λεπτομέρειες αυτές εμπλέκουν έναν φορέα 

που δεν αναφέρθηκε, τις ιδιωτικές μεταφορικές εταιρίες, το σχήμα που θα δοθεί θα 

αποσκοπεί στην απεικόνιση μόνο εκείνου του τμήματος της αλυσίδας, όπου ο 

συγκεκριμένος φορέας παίρνει μέρος στη διακίνηση φαρμάκων.

Τα λεπτά βέλη που έχουν αφετηρία τις φαρμακοβιομηχανίες, έχουν 

συγκεκριμένη αφετηρία και έναν παραλήπτη, ενώ τα υπόλοιπα βέλη (σκούρου γκρι 

χρώματος) δηλώνουν ότι έχουν πολλούς παραλήπτες. Οι παραλήπτες αυτοί 

παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς των τριών προηγούμενων σχημάτων. Τέλος και το 

βέλος με αφετηρία τον παίκτη Ιδιωτική Μεταφορική Εταιρία έχει τους ίδιους 

παραλήπτες. Με το παραπάνω σχήμα δηλαδή γίνεται σαφές ότι η διανομή των 

φαρμάκων από όλα τα είδη (εξειδικεύσεις) των φαρμακοβιομηχανιών γίνεται είτε απ' 

ευθείας στους πελάτες τους ή μέσω ανεξάρτητων μεταφορικών εταιριών.

8.5 Τα κατώτερα επίπεδα του μοντέλου

Τα κατώτερα επίπεδα του μοντέλου θα επιχειρήσουν να μοντελοποιήσουν την 

τροφοδοτική αλυσίδα του φαρμάκου στην Ελλάδα, βασιζόμενα σε πληροφορίες οι 

οποίες δεν απεικονίστηκαν στα μεσαία επίπεδα του μοντέλου (βλ. §8.4). Αφορμή για 

την ύπαρξη αυτού του επιπέδου μοντελοποίησης στάθηκε η απουσία από τα 

προηγούμενα επίπεδα πληροφοριών όπως το lead time κάποιου προμηθευτή (ο
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χρόνος που απαιτείται από την λήψη μιας παραγγελίας από κάποιον πελάτη μέχρι την 

άφιξη των παραγγελθέντων προϊόντων στις εγκαταστάσεις του πελάτη), το είδος της 

τιμής βάσει της οποίας θα γίνει η τιμολόγηση των φαρμάκων (νοσοκομειακή, 

χονδρική ή λιανική) ακόμα και ο τρόπος μεταφοράς (χερσαίος, εναέριος κλπ).

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι πληροφορίες που φέρουν ουσιαστικά τα 

βέλη, των τριών σχημάτων που απεικονίζουν τα μεσαία επίπεδα του μοντέλου, τα 

οποία ενώνουν δύο παίκτες της αλυσίδας. Δεδομένου όμως ότι το μοντέλο SCOR, 

πάνω στο οποίο βασίστηκε κατά κύριο λόγο η μοντελοποίηση της τροφοδοτικής 

αλυσίδας του φαρμάκου, δεν καθορίζει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους 

πληροφορίες μπορούν να ενταχθούν στο μοντέλο, θα πρέπει να επιλεγεί μία άλλη 

μεθοδολογία μοντελοποίησης.

Η μέθοδος η οποία επιλέχτηκε είναι η αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση. 

Αυτό έγινε για δύο βασικούς λόγους:

1. Η μέχρι τώρα μοντελοποίηση και ειδικότερα αυτή της εξειδίκευσης των φορέων 

της αλυσίδας (βλ. §8.3.1) παραπέμπει στην ιδιότητα της κληρονομικότητας των 

αντικειμένων, η οποία αναλύθηκε στην §1.2.3.

2. Οι προς μοντελοποίηση πληροφορίες (lead time κλπ) θα μπορούσαν να είναι 

ιδιότητες (attributes) των αντικειμένων (objects)

Πράγματι, αναφορικά με τον πρώτο λόγο επιλογής της αντικειμενοστραφούς 

μοντελοποίησης, αν μελετήσει κάποιος τα σχήματα που δόθηκαν στην εξειδίκευση 

των φορέων της αλυσίδας (βλ. §8.3.1) θα παρατηρήσει ότι θα μπορούσαν να είναι τα 

διαγράμματα κληρονομικότητας (inheritance diagrams) ενός στατικού μοντέλου 

(static model)29. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υποτεθεί ότι και οι φορείς της 

αλυσίδας είναι αντικείμενα. Έτσι αν θεωρήσουμε ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα 

αντικείμενο, τότε η εισαγωγική φαρμακοβιομηχανία είναι αντικείμενο το οποίο 

κληρονομεί ιδιότητες από το αντικείμενο φαρμακοβιομηχανία. Το σύνολο των 

φαρμακοβιομηχανιών είναι η υπερομάδα (superclass), ενώ το σύνολο των 

εισαγωγικών φαρμακοβιομηχανιών αποτελεί την υποομάδα (subclass). Αν λοιπόν 

θεωρήσουμε τους φορείς της αλυσίδας αντικείμενα (objects) τότε τα δέντρα 

εξειδίκευσης των φορέων που δόθηκαν στην παράγραφο 8.3.1 αποτελούν τα 

διαγράμματα κληρονομικότητας.

Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω θα δοθεί σχηματικά το παράδειγμα των 

φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίες θα θεωρηθούν αντικείμενα του μοντέλου. Έτσι 

λοιπόν έχουμε:
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Κληρονομούν οπέ

Κληρονομούν αΠο

Φαρμακοβιομηχανία

υπεοουάδο

υποουάδα
Παραγωγική

Φαρμακοβιομηχανία

υπερουάδα

υποομάδα1 1 ί

1
Μεταποιητική

Φαρμακοβιομηχανία

Εισαγωγική

Φαρμακοβιομηχανία

ί
Παραγωγική Παραγωγική Υπεργολαβική Μη υπεργολαβική

Φαρμακοβιομηχανία Φαρμακοβιομηχανία μεταποιητική μεταποιητική

generic φαρμάκων λοιπών φαρμάκων φαρμακοβιομηχανία φαρμακοβιομηχανία

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το κάθε επίπεδο κληρονομεί από το προηγούμενό 

του τις ιδιότητες του. Για παράδειγμα η παραγωγική φαρμακοβιομηχανία generic 

φαρμάκων κληρονομεί τις ιδιότητες (attributes) του αντικειμένου παραγωγική 

φαρμακοβιομηχανία, αλλά διατηρεί και ορισμένες ιδιότητες αποκλειστικά δικές της.

Για να επιτευχθεί η επιθυμητή μοντελοποίηση του κατώτερου επιπέδου με 

βάση την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση θα πρέπει να θεωρηθεί αντικείμενο η 

παραγγελία των προϊόντων (φαρμάκων ή πρώτων υλών) από κάθε παίκτη της 

αλυσίδας στον αντίστοιχο προμηθευτή του. Με τον τρόπο αυτό οι διάφοροι παίκτες 

της αλυσίδας θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντικείμενα ρόλου (role objects), ενώ οι 

παραγγελίες αντικείμενα γεγονότων (event objects)29. Συγκεκριμένα για το 

αντικείμενο παραγγελία npoi€\vovTQ\ οι παρακάτω ιδιότητες (attributes):

• Τόπος προέλευσης

• Τόπος αποστολής

• Lead time

• Τύπος προμηθευόμενου προϊόντος

• Είδος τιμής

• Μέσο μεταφοράς

Ο τόπος προέλευσης είναι η γεωγραφική θέση του προμηθευτή, ενώ ο τόπος 

αποστολής η γεωγραφική θέση του πελάτη. Το είδος τιμής παίρνει μια από τις τρεις 

τιμές: νοσοκομειακή, χονδρική ή λιανική, ενώ ο τύπος προμηθευόμενου προϊόντος 

παίρνει τις τιμές: χημική ουσία, ημιέτοιμο φάρμακο και συσκευασμένο φάρμακο. Το 

αντικείμενο παραγγελία με τις ιδιότητες οι οποίες του αποδόθηκαν απεικονίζεται στο
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σχήμα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι το {Α} στο σχήμα συμβολίζει ιδιότητα 

(Attribute) του αντικειμένου.

Παραγγελία

{Α} Τόπος προέλευσης 

{Α} Τόπος αποστολής 

{A} Lead time 

{Α} Τύπος προμηθευόμενου 

προϊόντος 

{Α} Είδος τιμής 

{Α} Μέσο μεταφοράς

Η μέθοδος μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται στηρίζεται στις αρχές 

σύνταξης IDEF4, που αφορά αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση29. Για την πλήρη 

απεικόνιση της αλυσίδας, θα απαιτηθούν εκτός από τα διαγράμματα 

κληρονομικότητας, τα οποία αναλύθηκαν, τα διαγράμματα δεσμών (Link diagrams), 

τα οποία βασίζονται πάνω στις σχέσεις (relations) μεταξύ των αντικειμένων. Τα 

διαγράμματα αυτά αποτελούν τμήμα των στατικών μοντέλων (static models) της 

αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης. Τα στατικά μοντέλα γενικότερα 

περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: αντικείμενα απαραίτητα για το σχεδίασμά, 

ιδιότητες που περιγράφουν τα αντικείμενα αυτά, ομαδοποίηση των αντικειμένων σε 

υπερομάδες και υποομάδες σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων.

Οι σχέσεις μεταξύ αντικειμένων συνδέουν αντικείμενα με πολύ σαφή τρόπο. 

Για την περίπτωση που μελετάμε θα μπορούσε να αποδοθεί η σχέση μεταξύ ενός 

παίκτη της αλυσίδας και μιας παραγγελίας την οποία αποστέλλει, όπως επίσης μιας 

αποστελλόμενης παραγγελίας και του αντίστοιχου προμηθευτή. Οι δύο αυτές σχέσεις 

απεικονίζονται στα παρακάτω σχήματα.

Το σύμβολο R δηλώνει τη σχέση (Relationship) μεταξύ των δύο αντικειμένων. 

Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία αποστέλλει μία παραγγελία
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(προφανώς σε κάποιον προμηθευτή της) ενώ στη δεύτερη η χημική βιομηχανία 

δέχεται μια παραγγελία (από κάποιον πελάτη της). Τα δύο παραπάνω σχήματα θα 

μπορούσαν να συνδυαστούν σε ένα το οποίο θα έδινε όλη την εικόνα της 

παραγγελίας από κάποιον παίκτη της αλυσίδας σε κάποιον άλλο. Αυτή η συνδυασμένη 

πληροφορία απεικονίζεται στο λεγόμενο Διάγραμμα δεσμών {Unk diagram), το οποίο 

αποδίδεται στο σχήμα που ακολουθεί.

To LI (R1) συμβολίζει το δεσμό (Link) που στηρίζεται στη σχέση 

(Relationship) R1, ενώ αντίστοιχα το L2 (R2) συμβολίζει το δεσμό που στηρίζεται στη 

σχέση R2.

Στο κατώτερο αυτό επίπεδο του μοντέλου της τροφοδοτικής αλυσίδας του 

φαρμάκου θα μπορούσαν να οριστούν και άλλες σχέσεις μεταξύ των παικτών και των 

παραγγελιών (τα οποία αποτελούν αντικείμενα του μοντέλου). Για παράδειγμα θα 

μπορούσε να οριστεί η σχέση «ακυρώνω» μεταξύ ενός παίκτη και μιας παραγγελίας. 

Στα πλαίσια όμως της εργασίας αυτής το βάθος μοντελοποίησης δεν αποσκοπεί σε 

τόσο χαμηλά επίπεδα, συνεπώς το κατώτερο επίπεδο του μοντέλου αυτού θα 

ορίζεται από αντικείμενα (παίκτες και παραγγελίες) που συνδέονται με τις δύο 

προαναφερόμενες σχέσεις R1 και R2.

Στο σημείο αυτό θα αποδοθεί γραφικά μέρος του κατώτερου επίπεδου του 

μοντέλου όπως ορίστηκε αλλά για τους παίκτες εκείνους της αλυσίδας όπου οι 

πληροφορίες για την αναγκαία μοντελοποίηση είναι επαρκείς. Συγκεκριμένα θα δοθεί 

το παράδειγμα απεικόνισης της σχέσης μιας φαρμακαποθήκης, ενός δημόσιου 

νοσοκομείου και ενός φαρμακείου με τους αντίστοιχους προμηθευτές τους για τα 

οποία οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι γνωστές.

Για το πρώτο παράδειγμα το διάγραμμα δεσμών παρουσιάζεται στο παρακάτω

σχήμα.
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Στο παραπάνω διάγραμμα το αντικείμενο ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης (Συνεταιρισμός 

Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης) είναι μία περίπτωση (instance) του αντικειμένου 

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών. Αντίστοιχα το αντικείμενο Εισαγωγική 

φαρμακοβιομηχανία Αθήνας είναι μια υποομάδα του αντικειμένου Εισαγωγική 

φαρμακοβιομηχανία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αποδόθηκαν στις ιδιότητες του 

αντικειμένου παραγγελία τιμές που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (σύμφωνα 

με τις συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα και την ανάλυση του Κεφαλαίου 7).

Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και για το δεύτερο παράδειγμα που ακολουθεί.

Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο Δημόσιο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

αποτελεί υποομάδα του αντικειμένου Δημόσιο νοσοκομείο, ενώ η Παραγωγική 

Φαρμακοβιομηχανία generic φαρμάκων Θεσσαλονίκης αποτελεί υποομάδα του 

αντικειμένου Παραγωγική Φαρμακοβιομηχανία generic φαρμάκων. Στο σημείο αυτό
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πρέπει να σημειωθεί ότι στα διαγράμματα δεσμών θα μπορούσαν να συμμετέχουν και 

περιστάσεις (instances) των κλάσεων (classes) των αντικειμένων που μελετώνται. Για 

παράδειγμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα διάγραμμα δεσμών με την περίσταση 

Δημόσιο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στην περίπτωση αυτή φυσικά θα έπρεπε και τα 

υπόλοιπα αντικείμενα του μοντέλου (classes) να μετατραπούν σε περιστάσεις 

(instances).

Για το παράδειγμα του φαρμακείου το μοντέλο παίρνει τη μορφή που 

απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Στην περίπτωση αυτή οι ιδιότητες του αντικειμένου Παραγγελία (η οποία 

αφορά παραγγελία από φαρμακείο Αθήνας σε Συνεταιρισμό φαρμακοποιών Αθήνας) 

έλαβαν τις αντίστοιχες τιμές οι οποίες ορίστηκαν στο κεφάλαιο 7.

8.6 Συμπεράσματα από τη μοντελοποίηση της τροφοδοτική αλυσίδας

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήθηκε η μοντελοποίηση της τροφοδοτικής αλυσίδας 

το φαρμάκου στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός ήταν η απεικόνιση των διαδικασιών 

που επιτελούνται από τους διάφορους παίκτες της αλυσίδας και κυρίως αυτών που 

εμπλέκουν δύο παίκτες αυτής (π.χ. προμηθεύομαι). Πιο συγκεκριμένα η απεικόνιση 

των διαδικασιών αυτών έγινε σε τρεις κατηγορίες επιπέδων, τα ανώτερα, τα μεσαία 

και τα κατώτερα. Αυτό έγινε για να αποκτήσει το μοντέλο μια πυραμιδική δομή όπου 

οι πληροφορίες θα παρατίθενται σταδιακά καθώς μεταβαίνει κάποιος από τα υψηλά 

στα κατώτερα επίπεδα.

Βασικό μοντέλο αναφοράς ήταν το SCOR model, το οποίο όρισε τις 

γενικευμένες διαδικασίες και τις εξειδικεύσεις αυτών. Από την πρωτογενή έρευνα 

όμως που προηγήθηκε (συνεντεύξεις σε παίκτες της αλυσίδας του φαρμάκου στη
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Χώρα μας) διαπιστώθηκε ότι αρκετές πληροφορίες δεν συμπεριλήφθηκαν στο 

μοντέλο. Για την διεκπεραίωση του προβλήματος αυτού το μοντέλο στράφηκε προς 

την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση. Η μέθοδος αυτή φαίνεται να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν. Στα κατώτερα επίπεδα όπου έγινε η χρήση της 

αντικειμενοστραφούς μοντελοποίησης το μοντέλο γίνεται αρκετά πολύπλοκο και 

απευθύνεται στους λειτουργικούς φορείς μιας επιχείρησης. Έτσι το μοντέλο που 

δημιουργήθηκε ικανοποιεί την πολύ βασική αρχή των επιχειρησιακών μοντέλων, 

σύμφωνα με την οποία κάθε επίπεδο του μοντέλου αφορά και διαφορετικό τμήμα της 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα για το μοντέλο της τροφοδοτικής αλυσίδας του φαρμάκου 

τα ανώτερα και μεσαία επίπεδα αφορούν τη Διοίκηση μιας επιχείρησης του χώρου 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ενώ τα κατώτερα επίπεδα αφορούν για 

παράδειγμα το τμήμα Logistics ή ακόμα και μια ομάδα που επιχειρεί αναδιάρθρωση 

των διαδικασιών στα επίπεδα αυτά (Business Process Reengineering).

Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι το μοντέλο έφτασε μέχρι ένα 

δεδομένο σημείο εξειδίκευσης των διαδικασιών. Θα μπορούσε να περιέχει και άλλα 

κατώτερα επίπεδα, τα οποία θα στηρίζονταν στην διάσπαση (decomposition) των 

διαδικασιών σε απλούστερες υποδιαδικασίες, όπως ακόμα και περαιτέρω διάσπαση 

των υποδιαδικασιών αυτών σε συγκεκριμένες ενέργειες (activity workflow). Κάτι 

τέτοιο όμως θεωρήθηκε ότι είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τις ιδιαιτερότητες της 

εκάστοτε επιχείρησης του χώρου. Δεδομένου ότι η εργασία αυτή έχει σκοπό την 

ολοκληρωμένη (integrated) μοντελοποίηση των διαδικασιών της τροφοδοτικής 

αλυσίδας του φαρμάκου και όχι αυτών μιας συγκεκριμένης επιχείρησης του χώρου, 

θεωρήθηκε σκόπιμο η μοντελοποίηση να μην περιλάβει την διάσπαση των 

διαδικασιών (process decomposition) και την ανάλυση των ενεργειών (activity 

workflow).
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9 Επίλογος - Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή επιχείρησε να προσδιορίσει το ρόλο και την αποδοτικότητα 

των γενικευμένων μοντέλων προκειμένου να μοντελοποιηθούν οι διαδικασίες τόσο 

μιας μεμονωμένης επιχείρησης όσο και ενός κλάδου γενικότερα. Η προσπάθεια αυτή 

υλοποιήθηκε τόσο βασιζόμενη σε θεωρητικό υπόβαθρο (Ιο μέρος της εργασίας), όσο 

και στην μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας πάνω σε συγκεκριμένο 

επιχειρηματικό κλάδο (2ο μέρος της εργασίας).

Από την εργασία αυτή έχει προκόψει μια πληθώρα συμπερασμάτων τα οποία 

αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Τα σπουδαιότερα από αυτά συνοψίζονται 

παρακάτω:

• Η δημιουργία γενικευμένων μοντέλων είναι επίπονη διαδικασία και πρέπει να 

στηρίζεται τόσο σε υπάρχοντα θεωρητικά υπόβαθρα όσο και σε εμπειρικά 

στοιχεία

• Η ανανέωση των γενικευμένων μοντέλων ειδικά στις μέρες μας απαιτείται να 

είναι συνεχής

• Τα γενικευμένα μοντέλα δεδομένου του πλήθους των πληροφοριών που 

περιέχουν (εξαιτίας του πλήθους των επιχειρηματικών διαδικασιών που 

αποβλέπουν να καλύπτουν) διευκολύνονται ιδιαίτερα από την ιεραρχική δομή 

τους.

• Η ιεραρχική αυτή δομή αποσκοπεί στην απεικόνιση μιας επιχείρησης ή μιας 

αλυσίδας σε διάφορα επίπεδα που έχουν διαφορετικούς αποδέκτες.

• To Process Handbook και το SCOR model είναι δύο αξιόπιστα γενικευμένα 

μοντέλα που τηρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

• Τα δύο αυτά μοντέλα στηρίζονται σε δύο πολύ βασικές αρχές της 

μοντελοποίησης: στην εξειδίκευση και την διάσπαση των διαδικασιών.

• To Process Handbook επιδιώκει εκτός των άλλων την εξερεύνηση νέων 

επιχειρήσεων, κάτι στο οποίο δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το SCOR model.

• To SCOR model μοντελοποιεί ολόκληρες τροφοδοτικές αλυσίδες (supply chains), 

ενώ το Process Handbook μεμονωμένες επιχειρήσεις.

• Η μοντελοποίηση μιας αλυσίδας απαιτεί την αναγνώριση όλων των παικτών της 

καθώς και των διαφόρων εξειδικεύσεων που ενδέχεται να πάρουν οι παίκτες 

αυτοί.
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• To SCOR model μοντελοποιεί ικανοποιητικά τα ανώτερα και μεσαία επίπεδα μιας 

τροφοδοτικής αλυσίδας, ενώ παρουσιάζει μια μικρή αδυναμία στην απεικόνιση 

ορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

• Η τροφοδοτική αλυσίδα φαρμάκων στην Ελλάδα αποτελείται από πολλούς 

παίκτες και ειδικότερα από σημαντικές διαφοροποιήσεις των εξειδικεύσεων των 

παικτών αυτών. Επιπλέον, η αλυσίδα αυτή δεν αποτελείται από μια σειρά από 

παίκτες όπου η διακίνηση των προϊόντων (φαρμάκων και πρώτων υλών) γίνεται 

σειριακά, αλλά όπως αναλύθηκε περιέχει σύνθετες συνδέσεις μεταξύ των 

παικτών και περίπλοκη τελική δομή.

Κάτι σημαντικό που προκύπτει από το δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής 

είναι ότι η μοντελοποίηση μιας αλυσίδας γενικά (όπως του φαρμακευτικού κλάδου) 

είναι πολύ πιο σύνθετη από την μοντελοποίηση μιας συγκεκριμένης αλυσίδας (πχ της 

αλυσίδας μιας συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας με τους προμηθευτές της και τους 

πελάτες της). Η μοντελοποίηση μιας γενικευμένης αλυσίδας (ενός εμπορικού κλάδου) 

απαιτεί την εύρεση όλων των πιθανών παικτών που λαμβάνουν χώρα σ' αυτή και την 

εύρεση όλων των πιθανών συνδυασμών σύνδεσης μεταξύ των παικτών αυτών. Αυτή 

είναι και η αιτία που τα σχήματα που παρουσιάστηκαν στην §8.4, τα οποία 

απεικονίζουν τα μεσαία επίπεδα του σχηματιζόμενου μοντέλου που αφορά τον κλάδο 

του φαρμάκου, παρουσιάζουν τέτοια πολυπλοκότητα. Στην περίπτωση που 

αποσκοπούσαμε στην μοντελοποίηση μιας συγκεκριμένης αλυσίδας (πχ αυτής που 

εμπλέκει κάποιον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών με τους προμηθευτές του και τους 

πελάτες του) το μοντέλο θα ήταν σαφώς απλούστερο. Στην περίπτωση αυτή η 

αλυσίδα που θα προκύψει θα είναι μια περίσταση (instance) του γενικευμένου 

μοντέλου που δημιουργήθηκε.

Σκοπός λοιπόν είναι όλες οι πραγματικές αλυσίδες που υπάρχουν στον 

φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα, να μπορούν να απεικονιστούν με τη βοήθεια του 

γενικευμένου μοντέλου που δημιουργήθηκε, αφού αφαιρεθούν τα περιττά 

αντικείμενα (παίκτες) και οι συνδέσεις αυτών. Αρκεί λοιπόν όλες οι πραγματικές 

αλυσίδες του φαρμακευτικού κλάδου να αποτελούν εξειδίκευση του μοντέλου που 

παρουσιάστηκε στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής. Στην περίπτωση λοιπόν ενός 

Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών θα αφαιρεθούν από τα σχήματα της §8.4 όλα τα 

περιττά στοιχεία (παίκτες που δεν συνδέονται απευθείας με τον παίκτη ΣΥ.ΦΑ.). Το 

αποτέλεσμα απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.
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____ S. Μ. D__________
Παρ.Φβιομ. Gen.

■■
r

S. Μ. D___________
Μη.Υπερ.Μετ.Φβιομ

S. D
Εισ.Φβιομ.

Το παραπάνω σχήμα αποτελεί μία εξειδίκευση του μοντέλου που αφορά το 

ΣΥ.ΦΑ.. Συγκεκριμένα γίνεται σαφής η κίνηση φαρμάκων από και προς το ΣΥ.ΦΑ. και 

συνεπώς μπορεί κανείς να προχωρήσει σε σχεδίασμά (planning) της αλυσίδας. Η 

διαδικασία αυτή η οποία ορίστηκε στην §4.3.1 συνίσταται από τις παρακάτω 

υποδιαδικασίες:

• οργάνωσης της αποθήκης

• αποτίμησης πόρων προμηθειών

• συνάθροιση απαιτήσεων αγορών

• σχεδιασμός παραγωγής

• προγραμματισμού μακροχρόνιας παραγωγικής δυνατότητας

• εκπόνηση business plan 

όπως αυτές ορίστηκαν στην §4.3.1.

Επιπλέον μπορεί να επιχειρηθεί ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης περίστασης 

(instance) της παραπάνω εξειδίκευσης του μοντέλου για τον συγκεκριμένο ΣΥ.ΦΑ. 

(π.χ. για τον ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης). Στην περίπτωση αυτή τη θέση του ΣΥ.ΦΑ. στο 

παραπάνω σχήμα παίρνει ο ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης, ενώ τις θέσεις των προμηθευτών
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και πελατών παίρνουν συγκεκριμένες εταιρίες που αποτελούν τους προμηθευτές και 

τους πελάτες για τον ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης.

Τέλος όσον αφορά μελλοντική έρευνα που θα μπορούσε να συμπληρώσει την 

παρούσα, θεωρείται ότι η διάσπαση (decomposition) των εξειδικευμένων διαδικασιών 

που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο που δημιουργήθηκε, είναι το επόμενο βήμα. Κάτι 

τέτοιο θεωρείται επίπονη διαδικασία, δεδομένου του πλήθους των επιχειρήσεων (και 

συνεπώς των διαφορετικών τρόπων που επιτελούνται οι διάφορες διαδικασίες από τις 

επιχειρήσεις αυτές) που δραστηριοποιούνται στο φαρμακευτικό κλάδο. Η εργασία 

αυτή μάλιστα είναι πολύ πιθανό να αποτελεί την αφορμή για την περαιτέρω συνέχιση 

της μοντελοποίησης του κλάδου (στηριζόμενη στη διάσπαση πλέον των διαδικασιών) 

με την προσθήκη νέων - κατώτερων επιπέδων στο υπάρχον μοντέλο.
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Επιχείρηση Υπεύθυνος
Συνέντευξης

Θέση στην Εταιρία

1. Pfizer Hellas Α.Ε. Σουλτογιάννης Κ. Area Manager(Β. Ελλάδα)

2. Lavipharm Hellas S.A. Καποδίστριας Π. Business Development Director

3. Lavipharm Hellas S.A. Νικάς Operation Manager κέντρου 

Διανομής

4. Lavipharm Hellas S.A. Μάσχα Μ. -1. Technical Advisor

5. Lavipharm Hellas S.A. Αβαρλή Κ. Group Internal Audit Manager

6. ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης Τσιόλας Γενικός Διευθυντής

7. ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης Κωνσταντινίδης Θ. Logistics Manager

8. ΣΥ.ΦΑ. Θεσ/νίκης Χατζής Ν. Προϊστάμενος Μηχανογράφησης

9. I. Στρούμσας Ε.Π.Ε. Στρούμσας I. Γενικός Διευθυντής

10. Φαρμακείο Α. Γιαννακούλα Γιαννακούλας Α. Φαρμακοποιός

11. Νομαρχιακό Γεν. 

Νοσοκομείο Αγ. Δημητρϊου

Μιχαηλίδου Ε. Διευθύντρια Φαρμακευτικού 

Τμήματος

12. Ernst & Young Μεϊντάσης X. Consulting Manager

13. SAP Hellas S.A. Φωτιάδης Α. Sales Executive
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1. Από ποιος φορείς (actors) αποτελείται η αλυσίδα παροχή φαρμάκου στην Ελλάδα;

2. Πώς συνδέονται οι φορείς αυτοί προκειμένου να κατασκευαστεί και να διανεμηθεί 

το φάρμακο μέχρι τον τελικό καταναλωτή;

3. Ποιες από τις βασικές διαδικασίες: «προμηθεύομαι», «κατασκευάζω», 
«διανέμω», εκτελούνται στην επιχείρηση σας και κατά προέκταση σε όλες τις 

επιχειρήσεις της ίδιας ομάδας;

4. Προμηθεύεστε πρώτες ύλες για περαιτέρω επεξεργασία και μετατροπή τους σε 

φάρμακα ή προμηθεύεστε έτοιμα φάρμακα;

5. Ποια είναι (αν υπάρχει) η προστιθέμενη αξία που δίδετε στο προϊόν;

6. Όταν τοποθετείτε παραγγελίες στον προμηθευτή σας ο σκοπός σας είναι:

(a) Η διατήρηση των αποθεμάτων σε ένα επιθυμητό επίπεδο

(b) Η ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης παραγγελίας που σας δόθηκε από τον πελάτη 

σας

(c) Η ικανοποίηση μιας παραγγελίας για ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν (custom 

product) που δεν ανήκει στη συνήθη γραμμή παραγωγής σας.

7. Στην περίπτωση που η γενικευμένη διαδικασία «κατασκευάζω» διενεργείται 

στην επιχείρησή σας, τότε κατασκευάζετε:

(d) Για να συγκροτείται τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων σε επιθυμητά επίπεδα

(e) Για να ικανοποιήσετε μια συγκεκριμένη παραγγελία

(f) Για να ικανοποιήσετε μια παραγγελία για ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν 

(custom product) που δόθηκε από κάποιον πελάτη σας.
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8. Σε πόσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα δώσετε παραγγελία στον 

προμηθευτή σας, αυτή φτάνει στις εγκαταστάσεις σας?

9. Σε πόσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα δοθεί μια παραγγελία στην 

επιχείρηση σας από κάποιο πελάτη σας, αυτή φτάνει στις εγκαταστάσεις του?

10. Ποιος είναι (αν υπάρχει) εκείνος ο φορέας (actor) της αλυσίδας παροχής του 

φαρμάκου που έχει και τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα μεταξύ των 

άλλων

11. Ποιος είναι ο (αν υπάρχει) ο φορέας εκείνος της αλυσίδας όπου δημιουργούνται 

και οι περισσότερες καθυστερήσεις (bottlenecks) στη διακίνηση του φαρμάκου

12. Να αναφερθούν (αν υπάρχουν) τα μεγέθη μέτρησης (metrics) που χρησιμοποιεί η 

επιχείρησή σας για να μετρήσει την ευελιξία της ή την αποδοτικότητά της όσον 

αφορά τη διακίνηση του φαρμάκου.

13. Ποιοι παράγοντες έχουν επηρεάσει το supply chain του φαρμάκου και σε πιο 

βαθμό? (π.χ. νομοθεσία, εξαγορές - συγχωνεύσεις κλπ)
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