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Σύνοψη

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  παρουσίαση  ενός  απλού  και  κατανοητού 

εργαλείου για την επιλογή στρατηγικής στον τομέα των Logistics που θα πρέπει να 

εφαρμοστεί  από  μια  επιχείρηση  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  πελατών  της. 

Επιχειρείται ο διαχωρισμός των διαφορετικών λειτουργικών αποφάσεων Logistics σε 

διακριτές  στρατηγικές   αποφάσεις  και  η  σύνδεση των στρατηγικών αυτών με  τις 

απαιτήσεις των πελατών.

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται  οι  κύριες στρατηγικές  logistics και αναλύεται  η 

επίδραση  αυτών  στις  λειτουργίες  της  επιχείρησης.  Οι  στρατηγικές  αυτές  είναι  η 

στρατηγική ‘lean’ logistics, ‘agile’  logistics,  environmental logistics και  time-based 

logistics.  Παραθέτονται  επίσης  τα  βασικά  εργαλεία  που  χρησιμοποιεί  η  κάθε 

στρατηγική και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι στήριξης αποφάσεων  Analytical 

Hierarchy Process (AHP),  Quality Functional Deployment (QFD) και Benchmarking 

και η σημασία τους ως εργαλεία λήψης αποφάσεων.

Τέλος  στο  τρίτο  κεφάλαιο  μέσα  από  την  μελέτη  περίπτωσης  της  εταιρίας 

EXPOSYSTEM SA παραθέτεται μια μέθοδος συνδυασμένης χρήσης των παραπάνω 

μεθόδων  για  την  επιλογή  της  κατάλληλης  στρατηγικής  logistics που  πρέπει  να 

υιοθετήσει μια επιχείρηση ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.

Λέξεις Κλειδιά: Logistics,  lean,  agile,  Just  In  Time  (JIT),  Analytical Hierarchy 

Process (AHP),  Quality Functional Deployment (QFD), Benchmarking
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1. Στρατηγική Logistics 

Μια παραδοσιακή θεώρηση της ιεραρχίας των αποφάσεων μέσα σε μια επιχείρηση 

ξεκινά με την αποστολή η οποία δίνει μια γενική άποψη του σκοπού και των στόχων 

της  επιχείρησης.  Κατόπιν  η  εταιρική στρατηγική και  η  επιχειρησιακή στρατηγική 

παρουσιάζουν, γενικά, πώς αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν. Στη συνέχεια έρχονται οι 

λειτουργικές  αποφάσεις  -  συμπεριλαμβανομένων  των  αποφάσεων  logistics -  που 

παρουσιάζουν ακριβώς τι γίνεται για να εφαρμοστούν οι υψηλότερες στρατηγικές.

Μερικές από τις αποφάσεις στα  logistics έχουν σαφώς μια στρατηγική σημασία - 

όπως  ο  σχεδιασμός  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  των  πολιτικών  προμηθειών,  των 

συμμαχιών με τους προμηθευτές,  των μεθόδων προμήθειας,  των σχέσεων με τους 

πελάτες, των τρόπων μεταφοράς, της θέσης των εγκαταστάσεων, του μεγέθους των 

διαδικασιών, των επιπέδων αυτοματοποίησης, των πολιτικών ανακύκλωσης, και ενός 

συνόλου  άλλων  αποφάσεων.  Όλα  αυτά  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  σε  μια 

στρατηγική logistics, η οποία αποτελείται από όλες τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις, 

τις  πολιτικές  και  τα  σχέδια  και  την  σχετικά  με  την   εφοδιαστική  αλυσίδα  μιας 

επιχείρησης. Αυτή η στρατηγική logistics θέτει το πλαίσιο για όλες τις τακτικές και 

λειτουργικές  αποφάσεις  για  την  εφοδιαστική  αλυσίδα,  έτσι  πρέπει  να  είναι 

σχεδιασμένη  προσεκτικά,  δίνοντας  ιδιαίτερη  προσοχή  στις  ανταγωνιστικές 

απαιτήσεις:

• των υψηλότερων στρατηγικών, οι οποίες θέτουν τους γενικούς στόχους και το 

πλαίσιο της οργάνωσης των logistics

• του  επιχειρησιακού  περιβάλλοντος,  το  οποίο  περιλαμβάνει  όλους  τους 

παράγοντες  που  επηρεάζουν  μια  επιχείρηση,  αλλά  δεν  μπορεί  να  ελέγξει, 

συμπεριλαμβανομένων  των  πελατών,  τις  συνθήκες  στην  αγορά,  την 

τεχνολογία, τις οικονομικές καταστάσεις, τους νομικούς περιορισμούς, τους 

ανταγωνιστές,  τους  μετόχους,  τις  ενδιαφερόμενες  ομάδες,  τις   κοινωνικές 

συνθήκες και τις πολιτικές συνθήκες 

• της  διακριτικής  ικανότητας  που  θέτει  την  επιχείρηση  πάνω  από  τους 

ανταγωνιστές της, και καθορίζεται από  παράγοντες που είναι υπό τον έλεγχο 

της,  όπως  οι  σχέσεις  πελατών,  οι  δεξιότητες  υπαλλήλων,  οι  πόροι 

8



χρηματοδότησης,  τα  προϊόντα,  οι  εγκαταστάσεις,  η  τεχνολογία,  οι 

προμηθευτές, και οι διαθέσιμοι πόροι. 

Κάθε επιχείρηση σχεδιάζει τη στρατηγική logistics ώστε να ισορροπήσει αυτούς τους 

τρεις  παράγοντες,  ακολουθώντας  συχνά   παρόμοιες  πορείες.  Αυτό  επιτρέπει  την 

αναγνώριση μερικών γενικών στρατηγικών. Ο Porter (1985) πρότεινε τρεις βασικές 

στρατηγικές: την ηγεσία κόστους η οποία παρέχει το ίδιο, ή συγκρίσιμο, προϊόν σε 

χαμηλότερη τιμή, την στρατηγική της διαφοροποίησης η οποία παρέχει προϊόντα που 

οι πελάτες δεν μπορούν να προμηθευτούν οπουδήποτε αλλού και την στρατηγική της 

επικέντρωσης.  Στα  logistics,  σύμφωνα  με  τους  Waters et al (2003)  αυτές  οι  δύο 

πρώτες προσεγγίσεις διατυπώνονται συνήθως από με τους όρους ‘lean’ και ‘agile’.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν μια ‘lean’ στρατηγική στοχεύουν για στο χαμηλότερο 

δυνατό κόστος. Οργανώνουν αποδοτικά τις ροές των υλικών για να αποβάλουν τα 

‘απόβλητα’, να ελαχιστοποιήσουν τα αποθέματα, να απασχολήσουν λιγότερα άτομα, 

να  χρησιμοποιήσουν  λιγότερα  υλικά,  να  αποβάλουν  τις  διαδικασίες  που  δεν 

προσφέρουν αξία, και ούτω καθεξής.

Πολλοί πιστεύουν ότι τα ‘lean’  logistics δίνουν πολλή έμφαση στο κόστος, και δεν 

είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να ανταποκριθούν στους μεταβαλλόμενους γρήγορους 

ρυθμούς. Ο ανταγωνισμός, η αύξηση των απαιτήσεων των πελατών, η  μεταβλητή 

ζήτηση, οι απρόβλεπτες περιστάσεις και μια σειρά άλλων εκτιμήσεων αναγκάζουν 

την  υιοθέτηση  μιας  πιο  ευέλικτης   προσέγγισης.  Μια  εναλλακτική  ‘ευκίνητη’ 

στρατηγική (agile strategy) αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών με την γρήγορη 

ανταπόκριση στις διαφορετικές ή τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Τα δύο πιο κοινά 

χαρακτηριστικά της ‘ευκινησίας’ είναι ταχύτητα της και η δυνατότητα προσαρμογής 

των logistics στις μεμονωμένες απαιτήσεις πελατών.

Υπάρχουν  πολλές  άλλες  στρατηγικές  για  τα  logistics,  συμπεριλαμβανομένης  της 

‘time-based’ στρατηγικής, της στρατηγικής υψηλής παραγωγικότητας, προστιθεμένης 

αξίας,  διαφοροποίησης  ή  ειδίκευσης,  στρατηγικής  αύξησης,  παγκοσμιοποίησης, 

προστασίας του περιβάλλοντος και μια ολόκληρη σειρά άλλων, οι οποίες, πολλές από 

αυτές, είναι παράγωγες των δύο βασικών στρατηγικών.  Στην παρούσα εργασία εκτός 

από  τις  δύο  βασικές,  θα  εξεταστούν  και  οι  στρατηγικές  οι  οποίες  δεν 

περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών.
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1.1 Lean Logistics

1.1.1 Ορισμός

Τα  ‘lean logistics ξεκίνησαν  ως  εσωτερική  λειτουργία  των  logistics ώστε  να 

υποστηρίζουν  την  ‘lean’  παραγωγή.  Δίνουν  έμφαση  σε  συχνές  παραδόσεις, 

ομαλοποίηση  της  ροής  (  παραγωγή  των  ίδιων  αποτελεσμάτων  )  και  περικοπή 

αποθεμάτων (Bhasin, Burcher 2006). 

1.1.2 Στόχοι

Κυρίαρχος στόχος της ‘lean’ επιχείρησης, σύμφωνα με τους Hines, Holweg και Rich 

(2004),  είναι η μείωση του κόστους και των κρίσιμων χρόνων. Μέσα από αυτόν τον 

στόχο επιτυγχάνεται η εξάλειψη των υπολειμμάτων όπου συναντώνται  στο πενήντα 

πέντε  έως  το  ενενήντα  πέντε  τοις  εκατό  των  παραγωγικών  διαδικασιών.  Το 

πραγματικό  πλεονέκτημα  της  ‘lean’  φιλοσοφίας  είναι  η  ολική  ενδυνάμωση  του 

συστήματος  και  μέσω  των  μεθόδων  της  επιτυγχάνεται  η  γρήγορη  ανάδειξη  των 

ελαττωμάτων του  συστήματος  και  η  βελτίωση σημαντικών παραγωγικών δεικτών 

όπως: η περιστροφή των υλικών (inventory rotation), κρίσιμοι χρόνοι παραγγελιών 

και  το  ποσοστό  παραγωγικών  διαδικασιών  που  καλύπτονται  από  έγγραφη 

τεκμηρίωση.

Παρόλα αυτά ο όρος ‘lean’ δεν πρέπει να συγχέεται με περικοπές. Έρευνες έδειξαν 

ότι από τριακόσιες εταιρίες που προέβησαν σε περικοπές μόνο το σαράντα πέντε τοις 

εκατό έδειξαν βελτίωση στην παραγωγικότητα τους,  το τριάντα τοις  εκατό έδειξε 

αύξηση κερδών και  στο ογδόντα οκτώ τοις  εκατό φάνηκε σημαντική μείωση της 

ομαδικότητας των εργαζομένων. 

Η σχέση μεταξύ αξίας και κόστους

Η εστίαση στην αξία είναι ένα κρίσιμο σημείο της ‘lean’ φιλοσοφίας. Πολλές φορές 

όμως η δημιουργία αξίας συγχέεται με την μείωση κόστους. Αυτό αντιπροσωπεύει 

μια  κοινή  αδυναμία  στην  κατανόηση  του  όρου.  Ο  όρος  ‘lean’  αναφέρεται  στην 

αύξηση της αξίας του προϊόντος όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Ο πελάτης είναι 

αυτός που τελικά αποφασίζει ποιες διαδικασίες  αυξάνουν την αξία  και ποιες όχι. Το 
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διάγραμμα 1 τονίζει την σχέση μεταξύ αξίας και κόστους και δείχνει πως προϊόντα 

και υπηρεσίες αποτυπώνονται γραφικά σύμφωνα με το ποσοστό κόστους- αξίας. 

Σχήμα 1: Σχέση αξίας κόστους (Hines et al, 2004)

Η ευθεία  ισορροπίας  κόστους  –αξίας  καταδεικνύει  την  περίπτωση που το  προϊόν 

προσδίδει ακριβώς τόση αξία, που ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει, όσο 

και  τα  κόστη  του  προϊόντος.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σύμφωνα  με  τους  Hines, 

Holweg και Rich (2004):

• Αξία  δημιουργείται  όταν  οι  εσωτερικές  ελλειμματικές  διαδικασίες 

μειώνονται, αυξάνοντας το ποσοστό αξίας για τον πελάτη.

• Αξία  δημιουργείται  επίσης  όταν  επιπλέον  χαρακτηριστικά  ή  υπηρεσίες 

προσφέρονται  και  προσλαμβάνονται  από  τον  πελάτη.  Σε  αυτήν  την 

περίπτωση  εμπεριέχονται  μικρότεροι  χρόνοι  παράδοσης  ή  μικρότερες 

παρτίδες παράδοσης. 

1.1.3 Βασικές αρχές

Μείωση ‘zero-value’ διαδικασιών

Όπως αναφέρθηκε ένας από τους κύριους στόχους είναι η εξάλειψη κάθε διαδικασίας 

η οποία δεν προσθέτει αξία στο προσφερόμενο προϊόν. Παρόλο που τέτοιου είδους 

δραστηριότητες  υπάρχουν  σε  ολόκληρο  το  φάσμα  της  εταιρίας,  τα  περισσότερα 

μοντέλα ανάδειξης ‘zero-value’ διαδικασιών αφορούν τον τομέα της παραγωγής. Ο 
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λόγος είναι ότι οι βιομηχανικές εταιρίες επικεντρώνονται αρχικά στην μείωση των 

δραστηριοτήτων αυτών ξεκινώντας  από τον  τομέα της  παραγωγής (Shanchez and 

Perez 2001). 

Τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Bhasin και Burcher (2006),  είναι μία από τις κύριες 

πηγές απωλειών σε βιομηχανικές εταιρίες. Γενικά η αποθήκευση δεν προσθέτει αξία 

στο προϊόν και πρέπει να εξαλειφθεί. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που συντελούν στην 

μείωση των αποθεμάτων. Κάποιες από αυτές είναι :

• Η  μείωση  του  χρόνου  αναμονής  μηχανών  εξαιτίας  βλαβών  ή  κακής 

λειτουργίας μέσω ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης.

• Η  μείωση  του  μεγέθους  παρτίδων  που  κατασκευάζονται  και  του  χρόνου 

σεταρίσματος των μηχανών.

• Η χρήση κοινών στοιχείων για την κατασκευή διαφορετικών προϊόντων με 

σκοπό την μείωση των αποθεμάτων και των χρόνων κατασκευής.

Άλλη μία πηγή ‘zero-value’ διαδικασιών είναι η μεταφορά υλικών μέσα στην εταιρία. 

Αυτή  η  λειτουργία  δεν  προσθέτει  αξία  στο  προϊόν  και  αυξάνει  τους  κρίσιμους 

χρόνους.  Είναι  απαραίτητο  λοιπόν  να  μειωθούν.  Μία  χρήσιμη  τεχνική  είναι  η 

επαναδιάταξη  των  μηχανών  σε  ευέλικτες  κυψέλες  οι  οποίες  θα  μειώσουν  την 

συχνότητα των κινήσεων των υλικών ανάμεσα στις μηχανές καθώς επίσης και τις 

επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης υλικών.

Συνεχής βελτίωση

Μία ακόμα ‘lean’ αρχή είναι η  αναζήτηση για συνεχείς βελτιώσεις σε προϊόντα και 

διαδικασίες.  Αυτή  η  διαδικασία  απαιτεί  την  εμπλοκή  όλων  των  υπαλλήλων  της 

παραγωγής  και  την  υποστήριξη  της  ανώτερης  διοίκησης.  Είναι  απαραίτητη  η 

δημιουργία ομάδων βελτίωσης (π.χ. κύκλοι ποιότητας) καθώς και η εκπαίδευση των 

εργαζομένων. Μια επιπλέον τεχνική για την αναζήτηση συνεχούς  βελτίωσης είναι η 

άμεση  εμπλοκή  των  εργαζομένων  για  την  αναγνώριση  και  ανάδειξη  των 

ελαττωματικών  προϊόντων,  ώστε  να  προλαμβάνεται  η  άφιξη  τους  στο  τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο απασχολούνται λιγότεροι εργαζόμενοι στο 

τμήμα ποιοτικού ελέγχου (Bhasin, Burcher 2006).
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Πολύ-λειτουργικές ομάδες

Η οργάνωση πολύ-λειτουργικών ομάδων βοηθά πολύ στην εναλλαγή των εργασιών 

και  στην  ευελιξία  ώστε  να  υιοθετούνται  αλλαγές  σε  όλα  τα  επίπεδα  παραγωγής. 

Γενικότερα οι ‘lean’ επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ομάδες για επίλυση προβλημάτων 

όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν μεγάλη ποικιλία καθηκόντων. Παρόλα αυτά αύξηση 

των καθηκόντων απαιτεί μεγαλύτερη επένδυση για εκπαίδευση σε έλεγχο ποιότητας, 

συντήρηση και άλλου είδους τέτοιες εργασίες. 

Επιπλέον  η  εφαρμογή  πολύ-λειτουργικών  απαιτεί  από  τους  εργαζομένους  την 

προθυμία αύξησης των καθηκόντων που εκτελούν. Η σωστή εκπαίδευση διευκολύνει 

το πρόβλημα αυτό αλλά χρειάζονται αλλαγές στο σύστημα αμοιβής. Ο στόχος είναι 

οι  εργαζόμενοι  να  μην  εκτελούν  μόνο  εργασίες  που  σχετίζονται  άμεσα  με  την 

παραγωγή  αλλά  και  καθήκοντα  όπως  η  συντήρηση  και  η  διαχείριση  υλικών. 

Επιτυγχάνεται  έτσι   η  μείωση  του  έμμεσου  εργατικού  κόστους  και  η  μεταφορά 

ευθύνης στους εργαζομένους της παραγωγής (Bhasin, Burcher 2006).

JIT παραγωγή και παράδοση

Η JIT  φιλοσοφία αφορά την παράδοση κάθε αγαθού στην απαιτούμενη ποσότητα και 

στον  σωστό χρόνο.  Αυτή  η πρακτική χρησιμοποιείται  ευρέως από τους  βασικούς 

προμηθευτές πολλών επιχειρήσεων.

Μερικές  σημαντικές  αλλαγές  είναι  απαραίτητες  για  να  επέλθει  αυτός  ο  βαθμός 

ευελιξίας. Μερικές πρακτικές έχουν ήδη αναφερθεί στην εξάλειψη των ‘zero-value’ 

διαδικασιών,  όπως η μείωση του χρόνου σεταρίσματος των μηχανών συνεισφέρει 

επίσης  στην  μείωση  του  κρίσιμου  χρόνου  παραγωγής.  Ομοίως  η  ενσωμάτωση 

αυτοματισμών με το πληροφοριακό σύστημα παραγωγής έχει θετική συσχέτιση με 

την επιτυχία στην εφαρμογή JIT συστημάτων. Η σταδιακή μείωση του μεγέθους των 

παρτίδων είναι επίσης στοιχείο που ωφελεί την μείωση αποθεμάτων και χρόνων (Wu 

C. 2003).

Ενσωμάτωση προμηθευτών

Η ενσωμάτωση των προμηθευτών είναι  ένα ‘lean’  χαρακτηριστικό που επηρεάζει 

πολλά τμήματα όπως το R&D και τα logistics. Οι προμηθευτές μπορούν να παίξουν 

σημαντικό  ρόλο  στον  σχεδιασμό  εξαρτημάτων.  Το  κύριο  πλεονέκτημα  από  την 

εμπλοκή αυτή είναι η μείωση του χρόνου βελτίωσης του πρωτότυπου εξαρτήματος, η 

13



μείωση  του  κόστους  και  η  δημιουργία  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος.  Όταν  οι 

προμηθευτές  δεν  εμπλέκονται  στον  σχεδιασμό,  οι  κατασκευαστές  επενδύουν 

παραπάνω χρόνο και  πηγές  για  να  λύσουν κάθε  πρόβλημα που θα  συναντήσει  ο 

προμηθευτής τους ο οποίος θα κατασκευάσει το συγκεκριμένο εξάρτημα, το οποίο 

δεν έχει σχεδιάσει. Αποτέλεσμα επίσης της ενσωμάτωσης των προμηθευτών είναι η 

μείωση των προμηθευτών και η μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρία που οδηγεί 

σε μείωση του μεγέθους των λαμβανομένων παρτίδων και αύξηση τα συχνότητας 

παραδόσεων (Shanchez, Perez 2001). 

Ευέλικτα πληροφοριακά συστήματα

Η ‘lean’ παραγωγή απαιτεί αποκέντρωση ευθυνών και αποφάσεων σε εργαζομένους 

της  παραγωγής  και  μείωση  των  επιπέδων  ιεραρχίας  στην  εταιρία.  Η  αποδοτική 

λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί διάχυση  της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα. Ο 

σκοπός είναι η έγκαιρη και χρήσιμη πληροφόρηση της γραμμής παραγωγής. Το είδος 

αυτής της πληροφόρησης πρέπει να είναι τόσο στρατηγικό όσο και λειτουργικό. Η 

στρατηγική πληροφόρηση μπορεί να αφορά τα σχέδια παραγωγής ή τις προβλέψεις 

πωλήσεων,  ενώ  η  λειτουργική  πληροφόρηση  μπορεί  να  σχετίζεται  με  την 

παραγωγικότητα του εργοστασίου ή την ποιοτική απόδοση. Έτσι το πληροφοριακό 

σύστημα παραγωγής πρέπει να επιτρέπει την χρήση του από διαφορετικούς τομείς 

του εργοστασίου και να επικοινωνεί με το τμήμα σχεδιασμού (Bhasin, Burcher 2006).

1.1.4 Απαιτήσεις της ‘Lean’ στρατηγικής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάθε εταιρία που υιοθετεί την lean φιλοσοφία, σύμφωνα με τους Bhasin και Burcher 

(2006),  πρέπει να συγκεντρώνει  το σύνολο των παρακάτω απαιτήσεων. Η μερική 

εφαρμογή εργαλείων δεν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την απόδοση που 

επιζητά η εταιρία.

• Συνεχής βελτίωση (kaizen).  Το συνεχές κυνήγι βελτιώσεων στην ποιότητα, 

στο κόστος στη διανομή και στο σχεδιασμό.
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• Κυψελοειδής  παραγωγή.  Είναι  απαραίτητο  να  ομαδοποιηθούν  προσεκτικά 

όλες  οι  απαιτούμενες  λειτουργίες  για  να  φτιαχτεί  ένα  προϊόν  (ή  σχετικές 

ομάδες προϊόντων),  ώστε να μειωθούν οι μετακινήσεις,  οι  αναμονές και  ο 

χρόνος επεξεργασίας.

• Kanban. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα σύστημα kanban.

• Σχεδιασμός  ροής  στοιχείων  προϊόντος  (VSM).  Λεπτομερής  χαρτογράφηση 

της  ροής  των  κομματιών  ενός  προϊόντος  ώστε  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της 

παραγωγικής διαδικασίας να αποφεύγονται οι διακοπές, οι επιστροφές και τα 

σκάρτα υποπροϊόντα. 

• Εφαρμογή  χαρτογράφησης  διαδικασιών  (process mapping).  Δημιουργία 

δηλαδή ενός λεπτομερούς χάρτη των διαδικασιών εκτέλεσης παραγγελιών.

• Single  minute  exchange  of  dies  (SMED). Για  την  μείωση  των  κρίσιμων 

χρόνων και  την  βελτίωση της  ροής  της  παραγωγής είναι  απαραίτητο να 

μειωθούν οι αναμονές κατά την μεταφορά σε σταθμούς εργασίας.

• Step change (kaikaku).  Ριζικές  αλλαγές  σε  δραστηριότητες  ώστε  να 

εξαλειφθούν τα σκάρτα.

• Βελτίωση προμηθευτών. Κάθε επιχείρηση πρέπει να βελτιώσει ενεργά τους 

συνδέσμους της με προμηθευτές και να συνεργαστεί για κοινά οφέλη.

• Μείωση βάσης προμηθευτών.

• Πέντε S  και visual  management.  Μείωση  των  ‘διαταραχών’  και  της 

ανεπάρκειας  κάθε  τυπικής  διαδικασίας  στην  παραγωγή  αλλά  και  στο 

περιβάλλον της εταιρίας.

• Total  productive  maintenance  (TPM).  Βελτίωση  της  αξιοπιστίας,  της 

συνέπειας  και  της  δυναμικής  των  μηχανών  μέσω  της  οργανωμένης 

συντήρησης.

• Αξία και οι υπολειμματικές διαδικασίες. Η έννοια της αξίας δεν πρέπει να 

αγνοείται.  Οι  διαδικασίες  σε  μια  επιχείρηση  που  δεν  προσθέτουν  αξία 

ονομάζονται  υπολειμματικές  διαδικασίες.  Τα  πεδία  της  παραγωγής  που 

συναντώνται  τέτοιες  διαδικασίες  είναι  :  η  υπερπαραγωγή,  οι  αναμονές,  η 

μεταφορά, μη κανονική επεξεργασία, μη απαραίτητες κινήσεις υλικών και τα 

ελαττωματικά προϊόντα.

15



Εταιρική κουλτούρα 

Ο όρος ‘lean’, σύμφωνα με τους  Bhasin και  Burcher (2006), αφορά, εκτός από 

την μείωση των υπολειμμάτων σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, και την αλλαγή 

της εταιρικής κουλτούρας. Απαραίτητα στοιχεία αυτής είναι:

• Λήψη αποφάσεων από τα χαμηλότερα εταιρικά επίπεδα επεξεργασμένες 

από τον αριθμό των εταιρικών επιπέδων.

• Σαφές  όραμα.  Ύπαρξη  δηλαδή  ένδειξης  για  το  πώς  η  επιχείρηση  θα 

λειτουργεί μετά το πέρας των αλλαγών.

• Επιβεβαίωση ύπαρξης μιας στρατηγικής αλλαγής.

• Ανάθεση αρμοδιοτήτων μέσα σε πιλοτικά προγράμματα αρχικά και τελικά 

σε ολόκληρη την επιχείρηση.

• Βελτίωση σχέσεων με προμηθευτές βασισμένη σε αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και σε κοινές υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να αποτιμηθεί με βάση τα χρόνια 

συνεργασίας  με  τον  προμηθευτή  και  το  ποσοστό  προμήθειας   των 

μακροχρόνιων συμφωνιών.

• Δημιουργία  περιβάλλοντος  μάθησης.  Ο  δείκτης  ώρες  εκπαίδευσης  ανά 

εργαζόμενο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο βαρόμετρο.

• Συστηματική και συνεχή επικέντρωση στον πελάτη. 

• Προώθηση της ‘lean’ ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα και η παρακολούθηση 

μέσω δεικτών.

• Συνεχής προσπάθεια μεγιστοποίησης σταθερότητας σε ένα  περιβάλλον 

αλλαγών.  Παραδείγματος  χάρη  η  μείωση  των  σχεδιασμένων  αλλαγών, 

αποφυγή αναδιάρθρωσης προγράμματος ή αλλαγών στην ποιότητα. 

• Αποτίμηση ποσοστού υπαλλήλων που λειτουργούν σε ‘lean’ συνθήκες.

• Παρατήρηση ποσοστού τμημάτων που διατηρούν ‘lean’ στόχους.

• Επιμονή. Μια μεσαία επιχείρηση χρειάζεται τρία με πέντε χρόνια για να 

ξεκινήσει να κυνηγά την ‘lean’ φιλοσοφία. 

1.1.5 Εφαρμογή σε λειτουργίες Logistics
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Τα  logistics αντιπροσωπεύουν  κατανοητές  διαδικασίες,  οι  οποίες  απαιτούν  την 

ενσωμάτωση  ενός  μεγάλου  εύρους  λειτουργιών.  Συγκεκριμένα  τα  lean logistics 

αφορούν την μείωση του κρίσιμου χρόνου από την παραγγελία του πελάτη μέχρι 

στην κατασκευή και την παράδοση και την διακίνηση των κατάλληλων υλικών στο 

κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Ο τελικός στόχος είναι να προσφέρεται η 

βέλτιστη ποιότητα, το χαμηλότερο κόστος και έγκαιρες παραδόσεις στον πελάτη. Μία 

μερική εφαρμογή lean πρακτικών δεν δημιουργεί ένα πετυχημένο σύστημα logistics. 

Για  την  επίτευξη  του  τελικού  στόχου   πολλοί  σημαντικοί  παράγοντες  πρέπει  να 

αποτελέσουν ένα μείγμα των λειτουργιών των logistics

‘Lean’ συστήματα παραγωγής

Τα lean συστήματα βασίζονται στην αρχή παραγωγής μικρών παρτίδων και της JIT 

διανομής  τους.  Η  μείωση  των  αποθεμάτων  είναι  αποτέλεσμα  υιοθέτησης  ‘lean’ 

παραγωγής.  Οι  ‘lean’  εταιρίες  καταλαβαίνουν  ότι  μπορούν  να  ικανοποιήσουν  τις 

απαιτήσεις  των πελατών τους για μεγάλη ποικιλία προϊόντων με συχνές γρήγορες 

αλλαγές  σε  συνδυασμό  με  άλλες  πρακτικές.  Τα  συστήματα  παραγωγής 

επικεντρώνονται στην πρόληψη σφαλμάτων και βλαβών και είναι υπεύθυνα για τα 

προβλήματα ποιότητας σε λειτουργικό επίπεδο. Έτσι η προληπτική συντήρηση των 

μηχανών έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα, την ποσότητα και το κόστος (Jones et 

al, 1997).

‘Lean’ ροή υλικών 

Η  εφαρμογή  του  ‘lean’  management σε  ένα  παραγωγικό  σύστημα  είναι  ένα 

περίπλοκο  καθήκον.  Τα  ‘lean’  παραγωγικά  συστήματα  είναι  σχεδιασμένα  για 

εξομαλυσμένη ζήτηση. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητος κάποιος βαθμός ευελιξίας για 

να αντιμετωπιστούν οι αβεβαιότητες και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό 

από kanbans, μείωση του χρόνου σεταρίσματος μηχανών μέσω της μεθόδου SMED, 

και  την  τοποθέτηση  μηχανών  σε  ευέλικτους  σταθμούς  εργασίας  (κυψέλες).  Η 

τοποθέτηση μηχανών και τα συστήματα  kanban παίζουν σημαντικό ρόλο στη ροή 

των υλικών.

Σε  παραγωγικές  εγκαταστάσεις,  κάθε  σταθμός  παραγωγής  διατηρεί  ένα  απόθεμα 

υλικών για την παραγωγή ενός ημιέτοιμου ή τελικού προϊόντος. Το βασικό πρόβλημα 

που αφορά τον εφοδιασμό αυτών των υλικών εξαιτίας του περιορισμένου χώρου των 
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σταθμών αυτών, είναι η βελτιστοποίηση της διάταξης της παραγωγής. Αυτό μπορεί 

να σημαίνει ότι τα αποθηκευμένα υλικά σε κάθε σταθμό εργασίας πολλές φορές δεν 

καλύπτουν την ημερήσια παραγωγική ανάγκη του σταθμού. Συνεπώς είναι σημαντικό 

να αντικαθίστανται τα υλικά που έχουν καταναλωθεί σε βολικούς χρόνους ώστε να 

υπάρχει συνεχής ροή στην γραμμή παραγωγής.  

Η επιρροή ‘lean’ μεθόδων συντελεί στην βελτίωση της λειτουργίας των παραγωγικών 

σταθμών.  Παρόλα  αυτά  κάθε  λύση  στο  πρόβλημα  αυτό  είναι  ατομική  για  κάθε 

επιχείρηση καθώς η εσωτερική διακίνηση των υλικών εξαρτάται από τις συνθήκες 

παραγωγής και  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε  εταιρίας.  Οι  άμεσες  απαιτήσεις 

είναι η συνεχής ροή, η ισορροπία και μικρότεροι χρόνοι. Κύριος παράγοντας λοιπόν 

είναι η ευελιξία δρομολόγησης, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα παραγωγής ενός 

προϊόντος  με  διαφορετικές  διαδρομές  μέσα στο παραγωγικό σύστημα.  Μια  ‘lean’ 

προσέγγιση είναι η μέθοδος VSM. (Domingo et al, 2007). 

‘Lean’ διαχείριση Αποθήκης

Η ‘lean’ διαχείριση αποθήκης περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους Jones, Hines και Rich 

(1997):

• Μείωση των μεγεθών των κιτίων ή παλετών.

• Αποθήκευση κατά τύπο προϊόντων και συχνότητα χρήσης.

• Τυποποιημένα μεγέθη κιτίων και τυποποιημένες διαδρομές picking

• Διαχωρισμός εργάσιμης μέρας και καθηκόντων σε κύκλους εργασίας

• Συγχρονισμός  παραγγελίας picking packing και αποστολής.

• Ελεγχόμενες διαδικασίες και οπτικός έλεγχος.

‘Lean’ διακίνηση

Σύμφωνα με τους Jones, Hines και Rich (1997), εκτός από την μείωση των κρίσιμων 

χρόνων,  η  JIT παράδοση είναι  αποτελεσματική  στην  μείωση  των  αποθηκευτικών 

χώρων,  εξαλείφοντας  και  την  ανάγκη  μίσθωσης  αποθηκών.  Ακόμα  και  αν  οι 

παραγγελίες  δίδονται  με  σύντομο  χρονικό  περιθώριο  από  τους  πελάτες,  οι  ‘lean’ 

επιχειρήσεις  δεν  θα  πρέπει  να  συναντούν  δυσκολίες  στην  ικανοποίηση  τους. 

Επιπλέον η ‘lean’ παραγωγή δίνει έμφαση στην αναγνώριση προβλημάτων και την 

επίλυση τους. Οπτικά βοηθήματα όπως χρωματικοί κώδικες χρησιμοποιούνται συχνά 
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για  την  πρόληψη  προβλημάτων  και  την  οπτική  επικοινωνία  με  προϊσταμένους  ή 

άλλους.

Η ‘lean’ παραγωγή απαιτεί συχνή και γρήγορη ροή πληροφοριών και αγαθών μέσα 

στην αλυσίδα αξίας. Επιπλέον με τα γνωστά  kanban συστήματα, οι κατασκευαστές 

ανταλλάσσουν  κωδικοποιημένες  πληροφορίες  με  τους  προμηθευτές  τους 

(εσωτερικούς ή εξωτερικούς) και βοηθούν στην μείωση χρόνου από τον σχεδιασμό 

του προϊόντος έως την διάθεση του στην αγορά. Επίσης είναι απαραίτητο για κάθε 

προμηθευτή  να  διαθέτει  τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  με  τους  πελάτες  του  για  να 

πληροφορείται σχετικά με παραγγελίες,  προγράμματα παραγωγής,  ροή υλικών και 

ανίχνευση τους και τα αποθέματα του.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προϊόντων σε μικρές ποσότητες που έρχονται στην 

γραμμή  παραγωγής,  η  αποτελεσματική  και  αποδοτική  ‘παλλετοποίηση’  είναι 

σημαντική. Χρήση κιτίων συγκεκριμένου μεγέθους  μπορεί να βοηθήσει στην των 

αποθεμάτων και  να  διευκολύνει  την  διαδικασία  διανομής.  Η χρήση του  bar-code 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ελλειμματικών λειτουργιών της επιθεώρησης, της 

κατηγοριοποίησης,  και  της  αποθήκευσης  αποθεμάτων,  ενώ  η  χρήση 

επαναχρησιμοποιήσιμων κιτίων σε βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης υλικών.

‘Lean’ εξωτερική διακίνηση

Η JIT παράδοση είναι η ποιο προφανής πλευρά των ‘lean’ logistics που επηρεάζονται 

από  τη  γεωγραφική  διασπορά  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Οι  κατασκευαστές 

θεωρούν τους προμηθευτές σε κοντινή απόσταση ως υποψήφιους για JIT παραδόσεις. 

Επιπλέον προμηθευτές με ‘lean’ παραγωγικά συστήματα θεωρούνται υποψήφιοι για 

συχνές  παραδόσεις.  Ο ρόλος της  JIT παράδοσης είναι  να βοηθά τις  παραγωγικές 

διαδικασίες να διατηρούν το ελάχιστο δυνατό απόθεμα ενώνοντας τους προμηθευτές 

με τους πελάτες με ένα συνεχές σύστημα ροής. Τα υλικά που μεταφέρονται μεταξύ 

δύο εταιριών πρέπει να συγχρονίζονται με άλλες λειτουργίες της παραγωγής (Wu C. 

2003).

Σχέσεις πελατών προμηθευτών

Είναι  απαραίτητο  ανάμεσα  σε  εταιρίες  να  υπάρχει  μια  δομή  λειτουργιών  και 

διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. 

Ζωτική σημασία έχει οι προμηθευτές να λαμβάνουν έγκαιρα, σταθερά προγράμματα 

παραγωγής. Καθώς οι ‘lean’ κατασκευαστές δίνουν κίνητρα στους προμηθευτές τους 
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να υιοθετήσουν JIT παραγωγή και παράδοση, κατανοούν την σημασία της σταθερής 

ζήτησης. Η ‘Lean’ παραγωγή απαιτεί στενό συντονισμό με προμηθευτές και πελάτες 

για την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων ποιότητας και παράδοσης (Wu C. 2003).

1.1.6 Εργαλεία των ‘Lean’ Logistics

Process activity mapping

Το  πρώτο  από  τα  εξεταζόμενα  εργαλεία  είναι  ένα  παραδοσιακό  εργαλείο  του 

βιομηχανικής μηχανικής. Υπάρχουν πέντε βήματα για την συγκεκριμένη προσέγγιση.

• Η μελέτη της ροή των διαδικασιών

• Η αναγνώριση των ελλειμμάτων.

• Η προσπάθεια αναδιάταξης των διαδικασιών σε μία πιο αποδοτική σειρά.

• Η προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων μοντέλων ροής με σχεδιασμού ροής ή 

δρομολόγηση μεταφορών.

• Η εξέταση της αναγκαιότητας των λειτουργιών.

Σχήμα 2. Process activity mapping (Jones et al, 1997)
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Για να επιτευχθούν αυτά τα  βήματα πολλά απλά βήματα πρέπει  να εκτελεστούν. 

Αρχικά  μια  πρωταρχική  ανάλυση  των  διαδικασιών  ακολουθούμενη  από  μια 

λεπτομερή καταγραφή όλων των απαιτούμενων αντικειμένων κάθε διαδικασίας. Το 

αποτέλεσμα αυτών είναι ένας ‘χάρτης’ υπό εξέταση. Όπως φαίνεται από αυτή την 

εσωτερική διαδικασία κάθε βήμα της ροής παίρνει έναν αριθμό σύμφωνα με τη σειρά 

που  εκτελείται.  Το  μηχάνημα  ή  ο  χώρος  που  χρησιμοποιεί  κάθε  λειτουργία 

καταγράφεται μαζί με την απόσταση που διανύεται και τον αριθμό των εργαζομένων 

που απασχολούνται και τον χρόνο που χρειάζεται. Στη συνέχεια σχεδιάζεται ένα απλό 

διάγραμμα ροής. Στη συνέχεια υπολογίζονται η συνολική απόσταση, ο χρόνος και οι 

εργαζόμενοι.  Το διάγραμμα χρησιμοποιείται για περαιτέρω ανάλυση και βελτίωση 

των διαδικασιών (Jones et al, 1997). 

Supply chain response matrix

Το  θεμέλιο  αυτής  της  μεθόδου  είναι  η  αποτύπωση  σε  ένα  απλό  διάγραμμα  των 

χρονικών  περιορισμών  για  μια  συγκεκριμένη  διαδικασία.  Στην  συγκεκριμένη 

περίπτωση  φαίνεται  το  άθροισμα  των  χρόνων  σε  μία  εταιρία  διανομής,  στους 

προμηθευτές της και  στους τελικούς αποδέκτες.  Στον οριζόντιο άξονα φαίνεται  ο 

κρίσιμος χρόνος για το προϊόν εσωτερικά και εξωτερικά. Ο κάθετος άξονας δείχνει 

τον  μέσο  χρόνο  αναμονής  των  αποθεμάτων.  Όταν  το  διάγραμμα  ολοκληρωθεί 

κρίσιμος χρόνος και κάθε χρόνος αναμονής μπορεί να τεθεί ως στόχος για βελτίωση 

(Jones et al, 1997).
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Σχήμα 3. Supply chain response matrix (Jones et al, 1997)

Logistics pipeline map

Αυτό  είναι  ένα  συμπλήρωμα  στο  Supply chain response matrix.  Παρουσιάζει  τη 

συσσώρευση  του  χρόνου  διαδικασίας  στον  οριζόντιο  άξονα  και  των  επιπέδων 

αποθεμάτων στον κάθετο άξονα.  Παρουσιάζει  ακριβώς το που συσσωρεύονται  τα 

αποθέματα και ο χρόνος μέσα σε κάθε οργανισμό. Δίχνει τις ευκαιρίες να συμπιεστεί 

ο χρόνος διαδικασίας και να μειωθούν τα αποθέματα. Το εργαλείο είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο  για  τους  διπλασιασμούς  αποθεμάτων  που  εμφανίζονται  συχνά  από  κάθε 

πλευρά των εταιρικών ή λειτουργικών ορίων. Το παράδειγμα είναι εδώ ένας χάρτης 

σωληνώσεων των εσωτερικών διαδικασιών μιας επιχείρησης επεξεργασίας χάλυβα. 

(Hines and Taylor 2000),
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Σχήμα 4 Logistics pipeline map (Hines, Taylor 2000)

Production variety funnel 

Η μέθοδος αυτή αποτυπώνει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας ή τον τρόπο της 

αλυσίδας αξίας. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την αλληλουχία των διαδικασιών και ο 

κάθετος τον αριθμό των προϊόντων που παράγονται. Ο διάγραμμα είναι χρήσιμο στην 

μείωση των αποθεμάτων και στην αλλαγή της επεξεργασίας των προϊόντων (Jones et 

al 1997).

Σχήμα 5. Production variety funnel (Jones et al 1997)
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Quality filter mapping

Αυτό το  εργαλείο έχει  σχεδιαστεί  για  να αναγνωρίζει  που υπάρχουν προβλήματα 

ποιότητας στην αλυσίδα αξίας. Το παραγόμενο διάγραμμα δείχνει ποιο από τα τρία 

είδη  ποιοτικών  σφαλμάτων  συμβαίνει  στην  αλυσίδα  αξίας.  Τα  σκάρτα  προϊόντα 

ορίζονται εδώ ως ελαττώματα σε παραγόμενα αγαθά τα οποία δεν ανιχνεύθηκαν σε 

επιθεωρήσεις  και  κατέληξαν  σε  πελάτες.  Ο  δεύτερος  τύπος  σφαλμάτων  είναι  τα 

service defects,  τα οποία είναι  προβλήματα που αντιμετώπισε  ο πελάτης που δεν 

έχουν άμεση σχέση με το προϊόν αλλά στις συνοδευόμενες με αυτό υπηρεσίες. Τα πιο 

σημαντικά από αυτά τα προβλήματα είναι η καθυστερημένη ή νωρίτερη παράδοση 

μαζί με λανθασμένα έντυπα. Το τρίτο είδος σφαλμάτων είναι τα εσωτερικά σκάρτα 

προϊόντα τα οποία είναι εκείνα τα προϊόντα που ανιχνεύτηκαν από την εσωτερική 

επιθεώρηση.  Κάθε  ένα  από  αυτά  τα  είδη  σφαλμάτων  αποτυπώνεται  μέσα  στην 

αλυσίδα  αξίας  και  έτσι  μπορούν  να  ανιχνευθούν  τα  προβλήματα  της  (Hines and 

Taylor 2000),.

Σχήμα 6. Quality filter mapping (Hines and Taylor 2000)
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Demand amplification mapping 

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η αρχή λειτουργίας του εργαλείου. Οι δύο καμπύλες 

δείχνουν τον όγκο των λιανικών πωλήσεων και τον όγκο των παραγγελιών προς τους 

προμηθευτές.  Αυτό  το  απλό  διάγραμμα δείχνει  τις  αλλαγές  της  ζήτησης  σε  έναν 

ορισμένο χρονικό ορίζοντα. Η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 

για την λήψη αποφάσεων για αλλαγές της αλυσίδας αξίας (Jones et al 1997). 

Σχήμα 7. Demand amplification mapping (Jones, Hines, Rich 1997)

1.1.7 Κριτική της ‘lean’ φιλοσοφίας

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τους τα ‘lean’ logistics δέχθηκαν κριτική είτε από το 

εσωτερικό του κινήματος, είτε από το εξωτερικό. Η κριτική αυτή ανέδειξε διάφορα 

κενά στην φιλοσοφία των ‘lean’  logistics.  Οι κύριες πλευρές της κριτικής είναι η 

έλλειψη  ικανότητας  αντιμετώπισης  απρόοπτων  γεγονότων  και  μεταβλητότητας,  η 

ελλιπής  αντιμετώπιση  του  ανθρώπινου  παράγοντα  και  η  επικέντρωση  σε  στενό 

λειτουργικό επίπεδο (Hines et al, 2004).
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1.2 Agile Logistics

1.2.1 Ο όρος ευκινησία ‘agility’

‘Agility’  (ευκινησία)  είναι  μια  ικανότητα  της  επιχείρησης  η  οποία  εμπεριέχει 

οργανωσιακές  δομές,  πληροφοριακά  συστήματα,  διαδικασίες  logistics και  κυρίως 

νοοτροπία.  Κύριο  χαρακτηριστικό ενός  ‘agile’  οργανισμού είναι  η  ευελιξία.  Στην 

πραγματικότητα ο όρος ‘agility’ ως επιχειρησιακή έννοια προέρχεται από τα ευέλικτα 

κατασκευαστικά συστήματα (Flexible Manufacturing Systems). Αρχικά θεωρήθηκε 

ότι  ο  δρόμος  προς  την  ευελιξία  παραγωγής ήταν μέσω της  αυτοματοποίησης και 

συνεπώς  μεγαλύτερη  ανταπόκριση  σε  αλλαγές  του  μείγματος  προϊόντων  και  του 

όγκου παραγωγής. Αργότερα αυτή η ιδέα της κατασκευαστικής ευελιξίας επεκτάθηκε 

σε ευρύτερο επιχειρησιακό επίπεδο και έτσι γεννήθηκε η έννοια ‘agility’ ως εταιρικός 

προσανατολισμός. 

Ο όρος ‘agility’ δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο ‘lean’ ο οποίος υπονοεί μηδενικά 

αποθέματα και  JIT μεθόδους. Στην πράξη το ελάχιστο λογικό απόθεμα (Minimum 

Reasonable Inventory)   είναι  μια πιο σχετική φιλοσοφία (Ramesh and Devadasan 

2007). 

1.2.2 Τάσεις 

Δυο είναι  οι  κύριες  τάσεις  που επικρατούν στον  κόσμο των  logistics.  Αρχικά,  οι 

υπηρεσίες logistics απαιτούνται για μεγαλύτερες αποστάσεις, από εθνικό σε διεθνές 

επίπεδο.  Δεύτερον,  η  αύξηση  της  δυναμικότητας,  μείωση  δηλαδή  των  κρίσιμων 

χρόνων. Και οι δύο τάσεις έχουν έναν κοινό παράγοντα, την  χρήση ανεξάρτητων 

συμβαλλόμενων μελών. Η κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων απαιτεί την εμπλοκή 

περισσότερων  συμβαλλόμενων  μελών,  που  σε  συνεργασία  καλύπτουν μεγαλύτερο 

εύρος. 

Η  ευελιξία  στα  συστήματα  logistics αποκτάται  με  την  επιστροφή  στις  βασικές 

(φυσικές)  διαδικασίες  που  ελέγχονται  ως  ανεξάρτητες  οντότητες.  Οι  υπηρεσίες 

logistics μπορούν να χωριστούν σε μικρά ‘κομμάτια’ για τα οποία είναι διαθέσιμες 

πολλές  εναλλακτικές.  Η  ανταπόκριση  σε  μεταβαλλόμενες  καταστάσεις  αποκτάται 
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επιλέγοντας την σωστή εναλλακτική στον σωστό χρόνο. Με τα μικρά ‘κομμάτια’ 

υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές και το εύρος των επιλογών είναι μεγαλύτερο.

Οι  ανεξάρτητες  αυτές  οντότητες  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  γρήγορα  στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις (Prater et al, 2001),. 

1.2.3 Χαρακτηριστικά ‘agile’ εφοδιαστικής αλυσίδας

Για να χαρακτηριστεί ‘agile’, μια εφοδιαστική αλυσίδα σύμφωνα με τους Christopher 

και  Towill (2000) και  Zhang και  Shariffi (2000),  πρέπει να συμφωνεί με κάποια 

διακριτά χαρακτηριστικά. 

Αρχικά η ‘agile’  εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει  να  δείχνει  ευαισθησία  στην αγορά. 

Ευαισθησία στην αγορά σημαίνει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα έχει την ικανότητα να 

διαβάζει και να αντιδρά στην πραγματική ζήτηση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι 

οδηγούνται  από προβλέψεις  και  όχι  από την πραγματική ζήτηση.  Με άλλα λόγια 

επειδή  οι  επιχειρήσεις  δεν  έχουν  άμεση πληροφόρηση  από  την  αγορά  με  μορφή 

δεδομένων για τις πραγματικές ανάγκες των πελατών τους, αναγκάζονται να κάνουν 

προβλέψεις βασισμένες σε παλιές πωλήσεις ή αποστολές και να μετατρέψουν αυτές 

τις προβλέψεις σε αποθέματα. Οι ανακαλύψεις των τελευταίων χρόνων και η χρήση 

τεχνολογιών πληροφόρησης για την συλλογή δεδομένων ζήτησης απ’ ευθείας από τα 

σημεία  πωλήσεων  μπορούν  να  μετατραπούν  σε  ικανότητα  της  επιχείρησης  να 

ακούσει την φωνή της αγοράς και να αντιδράσει άμεσα σε αυτήν. Η χρήση τέτοιων 

τεχνολογιών  πληροφόρησης  για  την  διάχυση  δεδομένων  μεταξύ  αγοραστών  και 

προμηθευτών  δημιουργεί  την  εικονική  εφοδιαστική  αλυσίδα.  Οι  εικονικές 

εφοδιαστικές  αλυσίδες είναι βασισμένες στην πληροφόρηση παρά στα αποθέματα.

Τα συμβατικά συστήματα logistics βασίζονται στην εύρεση της βέλτιστης ποσότητας 

αποθεμάτων και χωροταξικής τοποθέτησης. Πολλοί σύνθετοι τύποι και αλγόριθμοι 

υποστηρίζουν  αυτό  το  μοντέλο.  Αυτό  που  είναι  πλέον  γνωστό  είναι  ότι  εφόσον 

υπάρχει  η  πληροφόρηση  της  ζήτησης  οι  φόρμουλες  αυτές  δεν  έχουν  βάση.  Η 

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και το διαδίκτυο επιτρέπουν στα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας να δρουν πάνω στα ίδια δεδομένα, δηλαδή στην πραγματική 

ζήτηση  παρά  στην  εξαρτημένη  εικόνα  που  αποκομίζεται  όταν  οι  παραγγελίες 

διαβιβάζονται από το ένα τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας στο άλλο.

Κοινή  πληροφόρηση  μεταξύ  των  μελών  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  μπορεί  να 

επιτευχθεί μέσων της ενσωμάτωσης των διαδικασιών, δηλαδή την συνεργασία μεταξύ 
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αγοραστών  και  προμηθευτών,  τον  κοινό  σχεδιασμό  προϊόντων  και  των  κοινών 

πληροφοριακών συστημάτων.

Αυτή η μορφή συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα ενισχύεται καθώς οι εταιρίες 

επικεντρώνονται  στην  διαχείριση  των  βασικών  ικανοτήτων  τους  και  αναθέτουν 

εξωτερικά  όλες  τις  άλλες  δραστηριότητες  τους.  Με  αυτά  τα  δεδομένα  είναι 

απαραίτητη η εμπιστοσύνη στους προμηθευτές και οι συμμαχίες με συνεργάτες. Στην 

επεκταμένη επιχείρηση δεν μπορούν να υπάρχουν όρια εμπιστοσύνης και δέσμευσης. 

Μαζί με την ενσωμάτωση διαδικασιών επέρχεται και κοινή στρατηγική. 

1.2.4 Απαιτήσεις

Κάθε εταιρία πρέπει  να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 

τους  Ramesh και  Devadasan (2007),   για  την  ενσωμάτωση της  ‘ευκινησίας’  στα 

πλαίσια της 

• Οργανωσιακή δομή. Μείωση επιπέδων της δομής της εταιρίας και δημιουργία 

λειτουργικών ομάδων.

• Εκφυλισμός  της  αρχής.  Εκπαίδευση  προσωπικού  ώστε  οι  ομάδες  να  είναι 

αυτό- διοικήσιμες χωρίς συμβιβασμούς στην ευκινησία.

• Εργαζόμενοι.  Βάρος  σε  on-line εκπαίδευση,  μείωση  των  μεθόδων 

εκπαίδευσης  στην  γραμμή  παραγωγής.  Δημιουργία  περιβάλλοντος 

ανταμοιβής, κυκλική μετακίνηση εργαζομένων.

• Εμπλοκή  εργαζομένων.  Δημιουργία  κύκλων  ποιότητας,  προώθηση 

προτάσεων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

• Υιοθέτηση  ανταπόκρισης  πελάτη.  Επιβράβευση  της  ανταπόκρισης  των 

πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες, ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος 

για απόκτηση σωστών πληροφοριών.

• Κύκλος ζωής προϊόντος. Σχεδιασμός προϊόντος με τη μικρότερη δυνατή τιμή, 

εισαγωγή στην αγορά σε μικρό χρόνο, διατήρηση του στην αγορά.

• Σχεδιασμός βελτιώσεων. Θεώρηση σχεδιασμού ως συνεχή διαδικασία, χρήση 

νέων τεχνολογιών και πειραματισμός.

• Μεθοδολογία παραγωγής.  Η παραγωγή πρέπει  να επιτρέπει  την υιοθέτηση 

καινοτόμων  διαδικασιών  και  να  εφαρμόζει  ευέλικτα  συστήματα,  να 

υποστηρίζει αυτοματισμούς και ολοκληρωμένη επιθεώρηση.

28



• Σχεδιασμός παραγωγής. Βραχυχρόνιος σχεδιασμός που επιτρέπει την γρήγορη 

λήψη αποφάσεων.

• Ποιότητα. Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να μεγιστοποιείται ο 

βαθμός ποιότητας.

1.2.5 Μοντέλο ενσωμάτωσης ‘ευκινησίας’

Το μοντέλο αρχικά ασχολείται με την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις 

μη αναμενόμενες αλλαγές, να επιβιώσει από απειλές του περιβάλλοντος της και να 

εκμεταλλευτεί τις αλλαγές σαν ευκαιρίες. Η έννοια ‘agility’ εμπεριέχει δύο κύριους 

παράγοντες.

• Ανταπόκριση σε αλλαγές με τον κατάλληλο τρόπο και σε σύντομο χρόνο.

• Εκμετάλλευση ευκαιριών και αντιμετώπιση τους ως ευκαιρίες.

Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αποτελούν βασικές ικανότητες για όλες τις εταιρίες. Η 

‘agile’ επιχείρηση είναι ένας οργανισμός με ευρύ όραμα του νέου επιχειρηματικού 

κόσμου, και κατέχει πλήθος ικανοτήτων ώστε να αντιμετωπίσει το ταραχώδες κλίμα. 

Σχήμα 8. Μοντέλο ενσωμάτωσης ‘ευκινησίας’ (Zhang and Sharifi 2000)
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Το παραπάνω διάγραμμα σκιαγραφεί το μοντέλο για την ενσωμάτωση του ‘agility’ σε 

μια  επιχείρηση.  Αποτελείται  από  τρία  τμήματα.  Το  πρώτο  αφορά  τους  οδηγούς 

(drivers) οι οποίοι είναι οι αλλαγές και οι πιέσεις του περιβάλλοντος που οδηγούν την 

επιχείρηση  να  αναζητήσει  νέους  τρόπους  λειτουργίας  για  να  διατηρήσει  το 

ανταγωνιστικό  της  πλεονέκτημα.  Το  δεύτερο  αφορά  τις  ικανότητες  που  είναι 

απαραίτητες  για  την  θετική  ανταπόκριση  στις  αλλαγές.  Το   τρίτο  αφορά  τους 

παρόχους, δηλαδή τα μέσα και τις ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν (Zhang and 

Sharifi 2000).

1.2.6 Μεθοδολογία εφαρμογής της ‘agile’ στρατηγικής στα Logistics

Με βάση το μοντέλο ενσωμάτωσης, έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία, σύμφωνα με 

τους  Zhang και  Sharifi (2000), για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν 

στρατηγικές ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η μεθοδολογία αυτή 

αποτελείται από τρία κύρια βήματα: ο προσδιορισμός των αναγκών της επιχείρησης 

και του επιπέδου ευελιξίας της, ο προσδιορισμός των ικανοτήτων που χρειάζεται να 

αναπτύξει η επιχείρηση και ο προσδιορισμός των πρακτικών και των εργαλείων που 

θα εφαρμόσει ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η γραφική μορφή της 

μεθοδολογίας αποτυπώνεται παρακάτω. 

Σχήμα 9. Μεθοδολογία ‘ευκινησίας’ (Zhang and Sharifi 2000)
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Αρχικά το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επιχείρησης ασκεί πιέσεις στις λειτουργίες 

της επιχείρησης. Αυτές οι πιέσεις, οι αβεβαιότητες και οι αλλαγές που ονομάζονται 

‘οδηγοί’ ωθούν την επιχείρηση να αναζητήσει νέους δρόμους ώστε να διατηρήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Οι οδηγοί αυτοί ποικίλουν από τη μία εταιρία στην 

άλλη και από τη μία κατάσταση στην άλλη, συνεπώς και ο τρόπος που επηρεάζουν 

την επιχείρηση μπορεί να διαφέρει. 

Καθώς οι αλλαγές και οι πιέσεις που δέχεται η επιχείρηση μπορεί να διαφέρουν, ο 

βαθμός ‘ευκινησίας’ που απαιτούνται από κάθε εταιρία μπορεί να διαφέρει. Αυτός ο 

βαθμός  ορίζεται  ως  το  ‘απαιτούμενο  επίπεδο  ευκινησίας’  και  είναι  συνάρτηση 

πολλών παραγόντων όπως ο βαθμός αστάθειας του περιβάλλοντος της εταιρίας, τα 

χαρακτηριστικά του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρία και τα χαρακτηριστικά 

της  ίδιας  της  εταιρίας.  Όταν το  απαιτούμενο  επίπεδο  ‘ευκινησίας’  προσδιοριστεί, 

πρέπει   να  υπολογιστεί  το  τρέχον  επίπεδο  ‘ευκινησίας’  της  επιχείρησης.  Τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης μπορούν να ενταχθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

• Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να είναι ‘ευκίνητη’.

• Η επιχείρηση είναι αρκετά ‘ευκίνητη’ για να ανταποκριθεί σε αλλαγές που 

μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

• Η επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο ‘ευκίνητη’ αλλά δεν είναι στα επείγοντα 

θέματα της.

• Η επιχείρηση πρέπει να γίνει ‘ευκίνητη’ επειγόντως

Το  επόμενο  στάδιο  που  ακολουθεί  την  ανάλυση  της  ‘ευκινησίας’  είναι  ο 

προσδιορισμός των ικανοτήτων ώστε να γίνει η επιχείρηση ‘ευκίνητη’. Αυτό απαιτεί 

την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των αλλαγών που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, 

καθώς και την ανάλυση της επιρροής που θα φέρει κάθε αλλαγή. 

Το τελικό στάδιο αφορά την αναγνώριση των παρόχων που μπορούν να επιφέρουν τις 

επιθυμητές  ικανότητες,  την  ενσωμάτωση  των  παρόχων  αυτών,  την  μέτρηση  του 

επιπέδου ‘ευκινησίας’ που αποκτήθηκε και την μορφοποίηση διορθωτικών μέτρων 

για περισσότερη βελτίωση της απόδοσης. Ένα πλήθος εργαλείων έχουν αναπτυχθεί 

για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την παραπάνω διαδικασία 
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1.2.7 Εργαλεία απόκτησης ‘ευκινησίας’

Τα παρακάτω εργαλεία, σύμφωνα με τους  Zhang και  Sharifi (2000), είναι χρήσιμα 

για την εφαρμογή της ‘agile’ στρατηγικής. 

Προσδιορισμός ανάγκης ‘ευκινησίας’

Ένα  πλήθος  παραγόντων,  που  περιλαμβάνουν  τις  αλλαγές  από  το  εξωτερικό 

περιβάλλον  καθώς  και  τις  εσωτερικές  πιέσεις,  επιλέγονται  ως  μέτρο  για  την 

αναγνώριση της αστάθειας του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Αυτοί οι παράγοντες 

χρησιμοποιούνται  για  τον  προσδιορισμό  της  σπουδαιότητας  και  της  ανάγκης  για 

‘ευκινησία’ και βαθμολογούνται, με τη μορφή ερωτηματολογίων, με βάση τον βαθμό 

αστάθειας και την επιρροή στην απόδοση της εταιρίας. Οι βαθμοί έχουν κλίμακα από 

ένα έως δέκα και όσο πιο αστάθεια παρουσιάζει ο παράγοντας τόσο πλησιάσει  ο 

βαθμός του προς το δέκα.

Προσδιορισμός τρέχοντος επιπέδου ‘ευκινησίας’

Για  την  αποκόμιση  του  τρέχοντος  επιπέδου  ευκινησίας  ένα  παρόμοιο  μοντέλο 

βαθμολόγησης.  Οι  παράγοντες  που  βαθμολογούνται  περιλαμβάνουν  γενικούς 

παράγοντες  όπως  το  πώς  ανταποκρίνεται  η  επιχείρηση  σε  αλλαγές  του 

περιβάλλοντος, το πόσο είναι ικανή η επιχείρηση να ικανοποιήσει τα ανάγκες της 

αγοράς  και  των  πελατών  της  και  να  εκμεταλλεύεται  αλλαγές  και  ευκαιρίες  της 

αγοράς. Κάθε τέτοιος παράγοντας μπορεί να διαιρεθεί σε υπο- παράγοντες, όπως ο 

ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων, που μπορούν να βαθμολογηθούν ακριβέστερα.

Προσδιορισμός ‘ευκίνητων’ ικανοτήτων

Για τον  προσδιορισμό των ‘ευκίνητων’  ικανοτήτων που πρέπει  να αποκτήσει  μια 

επιχείρηση  για  να  αντιμετωπίσει  τις  αλλαγές  και  τις  πιέσεις  του  περιβάλλοντος, 

πρέπει να εδραιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των ‘οδηγών’ και των ικανοτήτων μέσω 

ενός δικτύου που βοηθά τις  εταιρίες  να κατανοήσουν ποιες  ικανότητες πρέπει  να 

αναπτυχθούν για να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί.
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Σχήμα 10. Δίκτυο προσδιορισμού απαιτούμενης ‘ευκινησίας’ (Zhang and Sharifi 2000)
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1.3 Environmental logistics

Τεράστια οικονομική ανάπτυξη έχει  επέλθει  στον κόσμο τις  τελευταίες δεκαετίες, 

λόγω  της  διαθεσιμότητας  νέων  τεχνολογιών  και  διεθνών  εμπορικών  ευκαιριών. 

Δυστυχώς,  σοβαρά  οικολογικά  προβλήματα  έχουν  προκύψει  εξαιτίας  αυτής  της 

ανάπτυξης.  Η  μείωση  του  στρώματος  του  όζοντος,  η  εξαφάνιση  των  δασών,  η 

μόλυνση του νερού και του αέρα απειλούν την παγκόσμια ποιότητα ζωής. 

Επειδή  η  φύση  των  logistics είναι  πολύ-  λειτουργική  και  οι  λειτουργίες  του 

επηρεάζουν το περιβάλλον, Οι logistics managers πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες σε 

αυτόν τον τομέα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να υιοθετήσουν τις 

αλλαγές που έχουν επιβάλλει οι καταναλωτές, ο ανταγωνισμός, οι κυβερνήσεις και η 

ηθική υπευθυνότητα. Για να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι, μία επιχείρηση πρέπει 

να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση ‘πράσινων’ προϊόντων και την αυστηρή 

νομοθεσία και να ενσωματώσει περιβαλλοντικά υπεύθυνα προγράμματα (Aronsson, 

Brodin 2006) 

Τέτοιου  είδους  αποφάσεις  είναι  βραχυπρόθεσμες  και  μακροπρόθεσμες.  Οι 

βραχυπρόθεσμες αποφάσεις αφορούν αντιδράσεις σε περιβαλλοντικά ατυχήματα, ή 

συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμός, ενώ οι μακροπρόθεσμες αποφάσεις 

αφορούν την συνειδητοποίηση ότι το περιβάλλον είναι μείζον παράγοντας και κάθε 

ενέργεια της εταιρίας ενσωματώνεται σε όλο το εύρος της.

Καθώς τα logistics  είναι αδιάσπαστο κομμάτι της εταιρίας και της προσπάθειας της 

να είναι φιλική στο περιβάλλον, οι  logistics managers πρέπει να κατανοήσουν την 

επίδραση των καθημερινών λειτουργιών του τμήματος τους στην εικόνα της εταιρίας. 

Ο ρόλος των logistics managers είναι σημαντικός καθώς οι αποφάσεις τους στο πώς 

και  πού  χρησιμοποιούνται  οι  πηγές  που  καταναλώνει  η  εταιρία  μπορεί  να  έχουν 

μεγάλη επίδραση στο περιβάλλον (Wu, Dunn 1995). 

1.3.1 Επίδραση logistics και περιβάλλοντος

 Καθώς πόροι  καταναλώνονται  για  την δημιουργία αγαθών,  παράγονται ρύποι  ως 

υπο-  προϊόντα  σε  κάθε  βήμα  της  ενσωματωμένης  διαδικασίας  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Για  παράδειγμα η συσκευασία που χρησιμοποιείται για την προστασία των 

προϊόντων είναι ανεπιθύμητο αντικείμενο μετά την κατανάλωση του προϊόντος. Η 
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σωστή διαχείριση των λειτουργιών  logistics μπορεί να μειώσει την αρνητική αυτή 

επίδραση.

Ενσωμάτωση  της  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  σημαίνει  ότι  κάθε  στοιχείο  στην 

αλυσίδα  αξίας  της  επιχείρησης  εμπλέκεται  στην  ελαχιστοποίηση  της  συνολικής 

επίδρασης της εταιρίας στο περιβάλλον, από την αρχή μέχρι το τέλος της αλυσίδας 

και του κύκλου ζωής του προϊόντος. Οι logistics managers χρειάζεται να λάβουν νέες 

αποφάσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις επιδράσεις άλλων τομέων της επιχείρησης 

όπως το marketing και η παραγωγή (Murphy, Poist 2003). 

Οι αποφάσεις στον τομέα των logistics δρουν συνδυαστικά με άλλες λειτουργίες της 

επιχείρησης.  Για  παράδειγμα,  η  διαχείριση  των  αποθεμάτων  είναι  ένα  σημαντικό 

κομμάτι των logistics από τις προμήθειες μέχρι το after sales service. Αποφάσεις σε 

άλλους λειτουργικούς τομείς επηρεάζουν τα logistics και το περιβάλλον. Η απόφαση 

παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων μπορεί να μειώσει την ποικιλία 

πρώτων  υλών  και  συνεπώς  τις  διαθέσιμες  επιλογές  στο  δίκτυο  προμηθειών.  Η 

στρατηγική  απόφαση  εγκατάστασης  κτηρίων  της  εταιρίας  σε  απομακρυσμένες 

περιοχές περιορίζει τις επιλογές διακίνησης από τις αποθήκες στα σημεία διανομής.

Τα  παραδοσιακά  συστήματα  logistics δεν  εξετάζουν  περιβαλλοντικά  θέματα  και 

στοχεύουν στην ανάγκη ελαχιστοποίησης κόστους και μεγιστοποίησης κερδών. Τα 

περιβαλλοντικά  υπεύθυνα  logistics προσθέτουν  κι  άλλους  στόχους  στο  σύστημα, 

όπως η ελαχιστοποίηση της συνολικής επίδρασης στο περιβάλλον. Για να επιτευχθεί 

αυτός  ο  στόχος  πρέπει  να  εξεταστούν  οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  μια 

συνολική θεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Aronsson, Brodin 2006). 

Οι νέες περιβαλλοντικές πρακτικές μπορεί να είναι πιο ακριβές αλλά διευρύνουν το 

μερίδιο  αγοράς  και  αυξάνουν  τα  κέρδη  που  ισοσκελίζονται  με  το  νέο  αυξημένο 

κόστος.  Παραδείγματος  χάρη  η  χρήση  ανακυκλώσιμων  παλετών  μπορεί  να 

επιβαρύνει  το  σύστημα  logistics αλλά  μπορεί  να  αποδειχθεί  πιο  οικονομική 

μακροπρόθεσμα.  Γενικά  οι  πρακτικές  προστασίας  του  περιβάλλοντος  απλά 

προσθέτουν κόστος και μειώνουν την παραγωγικότητα και έτσι πρέπει να εξεταστούν 

όλες οι εναλλακτικές για τον συγκερασμό των δύο στόχων (Wu, Dunn 1995). 
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1.3.2 Περιβαλλοντικές πρακτικές logistics

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές περιβαλλοντικές πρακτικές σε διάφορους τομείς 

των logistics όπως αναφέρθηκαν από τους Murphy και Poist (2003) και Wu και Dunn 

(1995).

Πρώτες ύλες

Η απόκτηση πρώτων υλών περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες αγοράς και συμφωνιών 

που φέρουν στην επιχείρηση τους απαραίτητους πόρους. Με τη συνεχή αύξηση των 

καταναλωτών που ζητούν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, αυξάνεται η πίεση 

για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών. Οι υπεύθυνοι προμηθειών, οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν συχνά ηθικά διλήμματα, έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα. 

Αν θα αγοράσουν από φθηνούς προμηθευτές ή από ακριβότερους αλλά οικολογικά 

υπεύθυνους.  Όπως  και  η  πιστοποίηση  ποιότητας  οι  προμηθευτές  χρειάζεται  να 

πιστοποιήσουν ότι οι διαδικασίες και τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι φιλικά προς 

το περιβάλλον ώστε να συνεργαστούν με περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρίες.

Οι  αποφάσεις  αυτές  για  τις  αγορές  θέτουν  έναν  ακόμα  περιορισμό  στο  δίκτυο 

logistics. Ο αριθμός των ‘οικολογικών’ προμηθευτών και η τοποθεσία στην οποία 

αυτοί βρίσκονται περιορίζουν τις επιλογές των υπεύθυνων προμηθειών. Οι επιλογή 

προμηθευτών  μπορεί  να  επηρεάζει  και  τις  εναλλακτικές  μεταφοράς,  καθώς  η 

τοποθεσία των νέων προμηθευτών  μπορεί να μην επιτρέπει τις συνήθεις μεθόδους 

μεταφοράς για την εταιρία.

Logistics εισερχομένων υλικών 

Τα  logistics εισερχομένων υλικών καλύπτουν διαδικασίες  που σχετίζονται  με την 

εισαγωγή, αποθήκευση και την κίνηση πρώτων υλών. Οι αποφάσεις που σχετίζονται 

με τον συγκεκριμένο τομέα αφορούν την σταθεροποίηση φορτίου, την επιλογή του 

είδους του μεταφορέα, την διαχείριση υλικών και τη διαχείριση αποθήκης. Μερικές 

αποφάσεις ταυτίζονται με αυτές των logistics εξερχόμενων υλικών, με τη διαφορά ότι 

τα υλικά προς διαχείριση σε  αυτήν την περίπτωση είναι τα έτοιμα προϊόντα. 

Η σταθεροποίηση φορτίου βελτιώνει την απόδοση του οχήματος και την οικολογική 

επιρροή.  Η  πλήρης  φόρτωση  του  οχήματος  θεωρείται  οικονομικότερη   διότι 

μεγαλύτερος  αριθμός  προϊόντων  μοιράζεται  το  κόστος  της  μεταφοράς.  Παρ’  όλα 

αυτά οι logistics managers έχουν να αντιμετωπίσουν το δίλημμα του κόστους και των 
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πιθανών  καθυστερήσεων.  Η  σταθεροποίηση  φορτίου  μπορεί  να  αυξήσει  τους 

κρίσιμους  χρόνους  παραγωγής  σε  μη  αποδεκτά  όρια  αλλά  πολλές  φορές 

αποδεικνύεται οικονομικότερη μέθοδος.  

Το  είδος  του  μεταφορέα  έχει  μεγάλη  επιρροή  στο  περιβάλλον.  Κάποιοι  τύποι 

μεταφορών  όπως  οι  σιδηροδρομικές  μεταφορές  χρησιμοποιούν  λιγότερη  ενέργεια 

από κάποιους άλλους όπως οι  αερομεταφορές.  Η απόφαση λοιπόν του τύπου του 

μεταφορέα επηρεάζει το περιβάλλον με άμεσο τρόπο. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές 

είναι  η  καλύτερη  εναλλακτική  καθώς  χρησιμοποιούν  πιο  οικολογικές  πηγές 

ενέργειας,  βοηθούν  στην  αποσυμφόρηση  της  κίνησης  και  μολύνουν  λιγότερο  το 

περιβάλλον. 

Οι  αποθήκες  παράγουν  μεγάλο  αριθμό  αποβλήτων  συσκευασίας,  Η  χρήση 

επαναχρησιμοποιήσιμων  containers μειώνει  τα  απόβλητα  αυτά  και  βοηθά  στην 

μείωση του λειτουργικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σωστή διαρρύθμιση 

της αποθήκης μειώνει το μέγεθος των αποθεμάτων και των κινήσεων περισυλλογής. 

Η αποδοτική διαχείριση της αποθήκης μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό κόστος.

Μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος  στη διαχείριση αποθηκών είναι το cross-docking. Τα 

αγαθά δεν αποθηκεύονται  αλλά κινούνται  από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα 

προς τον καταναλωτή. Με τον προσεκτικό σχεδιασμό και την σωστή πληροφόρηση 

από τις πωλήσεις, το δίκτυο μπορεί να αποκτήσει μέγιστη αποδοτικότητα μέσω του 

cross-docking. Αυτή η μέθοδος είναι περιβαλλοντικά φιλική καθώς μειώνει τον χώρο 

της αποθήκης και τον αριθμό των κινήσεων μέσα σε αυτήν.

Μεταποίηση

Η μεταποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής πόρων σε έτοιμα προϊόντα, μέσω της 

συναρμολόγησης,  δοκιμής  και  της  συσκευασίας.  Η  διαχείριση  αποθεμάτων  και 

θέματα συσκευασίας είναι κυρίαρχα στην διαδικασία αυτή.

Τεχνικές διαχείρισης αποθεμάτων όπως οι just in time τεχνικές βασίζονται σε συχνές 

παραδόσεις  και  γεννούν  επιπλέον  κίνηση.  Όταν  η  μείωση  των  αποθεμάτων  έχει 

μεγαλύτερη  βαρύτητα  από  την  αύξηση  του  κόστους  μεταφοράς,  τότε  οι  εταιρίες 

επιλέγουν  JIT συστήματα.  Σε  συνάρτηση  με  περιβαλλοντικά  θέματα,  οι  συχνές 

παραδόσεις της  JIT λειτουργίας δεν είναι οι προτιμότερες καθώς προσθέτουν πίεση 

στην κίνηση των δόμων και αυξάνουν τη ζήτηση νέων οδικών δικτύων. Ανάλογα με 

το  αυξανόμενο  κόστος  μεταφοράς,  η  διατήρηση  υψηλών  αποθεμάτων  μπορεί  να 
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αποδειχθεί πιο συμφέρουσα καθώς το κόστος διατήρησης τους δεν ξεπερνάει πολλές 

φορές το κόστος μεταφοράς των JIT συστημάτων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συσκευασία είναι απαραίτητη για τα προϊόντα που 

πωλούνται  στην  αγορά.  Υπάρχουν  τρία  είδη  συσκευασίας.  Η  πρωταρχική,  η 

δευτερεύουσα και η συσκευασία φόρτωσης. Η πρωταρχική συσκευασία περιέχει το 

ίδιο  το  προϊόν.  Η  δευτερεύουσα  συσκευασία  προστατεύει  την  πρωταρχική  και 

αποβάλλεται  όταν  το  προϊόν  είναι  έτοιμο  για  χρήση.  Η  συσκευασία  φόρτωσης 

αναφέρεται  στην  απαραίτητη  συσκευασία  για  αποθήκευση  του  προϊόντος,  την 

ταυτοποίηση του και την μεταφορά του. Αυτή αποβάλλεται όταν το προϊόν φτάνει 

στον προορισμό του. Τα στοιχεία συσκευασίας όπως το μέγεθος, σχήμα και υλικό 

επιδρούν στο κόστος των logistics. Αλλάζοντας τις πρωταρχικές και δευτερεύουσες 

συσκευασίες καθώς και τις παλέτες μεταφοράς, η εταιρία μπορεί να εξοικονομήσει 

χρήματα από την μεταφορά, την αποθήκευση και την συσκευασία.

Logistics εξερχόμενων υλικών

Τα  logistics εξερχόμενων υλικών αναφέρονται διαδικασίες όπως η περισυλλογή, η 

αποθήκευση και  η  διανομή προϊόντων σε  αγοραστές.  Οι  αποφάσεις  που αφορούν 

αυτόν τον τομέα είναι η  αποθήκευση ετοίμων προϊόντων,  η διαχείριση υλικών,  ο 

σχεδιασμός  δικτύων  διανομής,  η  εκτέλεση   παραγγελιών,  ο  προγραμματισμός 

οχημάτων και η δρομολόγηση. Η κύρια διαφορά με τα logistics εισερχομένων υλικών 

είναι ότι αυτά αφορούν πρώτες ύλες ενώ τα logistics εξερχόμενων υλικών σχετίζονται 

με τα έτοιμα προϊόντα. 

Εξαρτώμενοι από τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, οι logistics managers 

μπορούν να επιλέξουν από ένα  πλήθος  επιλογών όπως  απ’  ευθείας  φόρτωση και 

αποστολή  ή  μέσω κέντρων  (hubs),  κεντρική  αποθήκευση  ή  δίκτυο  αποθήκευσης, 

υπηρεσίες  third party  κτλ.  Οι  οικολογικά  ευαίσθητες  πρακτικές   τείνουν  στον 

περιορισμό  των  φορτώσεων  και  αποστολών,  λιγότερη  διαχείριση,  και  λιγότερες 

κινήσεις και μικρότερες διαδρομές. 

Μεταφορά 

Η μεταφορά είναι η μεγαλύτερη πηγή περιβαλλοντικής μόλυνσης σε ολόκληρο το 

σύστημα logistics. Η επιρροή της μεταφοράς στο περιβάλλον προέρχεται κυρίως από 

τρεις πηγές.  Την κατασκευή των δικτύων μεταφοράς, τη λειτουργία των οχημάτων 

μεταφοράς και την παρόπλιση των οχημάτων μεταφοράς. Η μεταφορά είναι ο κύριος 
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καταναλωτής ορυκτών καυσίμων όπως της βενζίνης και των ελαίων αυτοκινήτων, 

επίσης τα οχήματα παράγουν θόρυβο και εκπέμπουν τοξικά χημικά. Οι μεταφορές 

απαιτούν οδικά δίκτυα, αεροδρόμια, λιμάνια και συχνά μολύνουν το περιβάλλον με 

άχρηστα  πλέον  οχήματα  και  τοξικές  ουσίες.  Η  αποδοτική  χρήση  της  μεταφοράς 

μπορεί να μειώσει αυτά τα προβλήματα και να προστατέψει το περιβάλλον.

Τα περισσότερα οχήματα χρησιμοποιούν καύσιμα που προέρχονται από το πετρέλαιο 

και  εκπέμπουν  τοξικά  αέρια  στην  ατμόσφαιρα.  Επίσης  παράγουν  θόρυβο  και 

καταλήγουν  να  είναι  επικίνδυνα  για  την  υγεία  του  ανθρώπου.  Για  να 

καταπολεμήσουν αυτά τα προβλήματα οι  logistics managers μπορούν να μειώσουν 

τις  οδικές  μεταφορές,  να  αυξήσουν  την  χρήση  εναλλακτικών  καυσίμων  και  να 

μειώσουν τις μεταφορές αυξάνοντας το μεταφερόμενο φορτίο. Η σωστή συντήρηση 

των οχημάτων μπορεί να αυξήσει την ζωή του οχήματος μειώνοντας επίσης και τα 

ατυχήματα. 

Reverse logistics

Ο όρος Reverse Logistics είναι αρκετά καινούργιος στον κόσμο των επιχειρήσεων, 

και  πιθανώς  όχι  εντελώς  δόκιμος.  H  Aντίστροφη  Eφοδιαστική  περιλαμβάνει  τις 

διαδικασίες Logistics για την ανάκτηση προϊόντων ύστερα από την ολοκλήρωση του 

κύκλου ζωής τους,  ή  ενδιάμεσων,  σκάρτων κ.λπ.  προϊόντων,  προκειμένου να μην 

καταλήξουν  στις  χωματερές.  H  ανάκτηση  μπορεί  να  αφορά  επίσης  υλικά 

συσκευασίας. Tελικός σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η απομένουσα αξία τους, ώστε να 

προκύψει οικονομικό όφελος για την επιχείρηση, να αποφευχθεί η διάθεσή τους σε 

χωματερές ή η ανάλωση ενέργειας μέσω της διαδικασίας της καύσης ή, αν αυτό δεν 

είναι  δυνατόν,  να  αποφευχθεί  με  ευθύνη  του  παραγωγού  η  ρύπανση  του 

περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση υλικών.

Bασικά χαρακτηριστικά της Aντίστροφης Eφοδιαστικής είναι τα εξής:

1. Eίναι μια συνεχής, εγκατεστημένη διαδικασία, δηλαδή, δεν πραγματοποιείται 

μόνο  μια  φορά  αλλά  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  της  στρατηγικής  μιας 

επιχείρησης. 

2. Περιλαμβάνει  μια  σε  βάθος  επανεξέταση  του  κύκλου  ζωής  του  προϊόντος 

ώστε να καθοριστεί η ποσότητα ενέργειας που αναλώνεται και η ποσότητα 

των απορριμμάτων που παράγονται  σε  κάθε  φάση στη  διάρκεια  ζωής του 
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προϊόντος. Tα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως  σταθερή  βάση  για  το  σχεδιασμό  προγραμμάτων  μείωσης  των 

απορριμμάτων. 

3. Yποστηρίζει τη συνολική περιβαλλοντική αποστολή της επιχείρησης. 'Eτσι, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο marketing. 

4. Yποκινείται από την αυξανόμενη επαγρύπνηση των καταναλωτών, τη διάθεση 

στην αγορά από τους ανταγωνιστές προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 

και τη θεσπιζόμενη νομοθεσία. 

H  εφαρμογή  της  Aντίστροφης  Eφοδιαστικής  αναφέρεται  στα  εξής  στάδια,  που 

αποτελούν την αλυσίδα ανάκτησης του προϊόντος:

• Συλλογή 

• Διαλογή 

• Aποθήκευση 

• Mεταφορά 

• Mείωση όγκου, τεμαχισμός, συμπύκνωση 

• Eπικοινωνία με τους αγοραστές 

• Eπεξεργασία, διήθηση, ανακατασκευή κ.λπ. 
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1.4 Time based logistics

Ένας ορισμός που προτείνεται από το ίδρυμα logistics δηλώνει ότι: ‘Τα logistics είναι 

ο σχετικός με το χρόνο προσδιορισμός θέσης των πόρων’.  Η εμπειρία δείχνει  ότι 

σημαντικά οφέλη απορρέουν με την εστίαση στην αποτελεσματική διαχείριση των 

βασικών  πόρων  της  επιχείρησης.  Το  κλειδί  για  την  επιτυχία  περιλαμβάνει  την 

κατανόηση  για  το  τι  αποτελεί  τη  καλύτερη  πρακτική  στη  διαχείριση  αυτών  των 

πόρων  όσον  αφορά  το  χρόνο  και  πώς  αυτό  μπορεί  να  εφαρμοστεί,  λαμβάνοντας 

υπόψη  τα  μοναδικά  χαρακτηριστικά  μιας  ιδιαίτερης  επιχείρησης.  Εξετάζοντας  τα 

logistics ως στρατηγική βασισμένη στο χρόνο, πολλά οφέλη μπορούν να ληφθούν 

(Andries and Gelders 1995).

1.4.1 Logistics και χρόνος

Η εμπειρία δείχνει ότι σημαντικά οφέλη μπορούν να παραχθούν εστιάζοντας στην 

αποτελεσματική διαχείριση των βασικών πόρων της επιχείρησης. Το κλειδί για την 

επιτυχία περιλαμβάνει την κατανόηση για το τι αποτελεί τη καλύτερη πρακτική για τη 

διαχείριση  αυτών  των  πόρων  σε  σχέση  με  το  χρόνο  και  πώς  αυτό  μπορεί  να 

εφαρμοστεί,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  μοναδικά  χαρακτηριστικά  μιας  ιδιαίτερης 

επιχείρησης. 

Η  αναζήτηση  της  ταχύτητας  έχει  γίνει  η  τελευταία  τάση  στην  αναζήτηση  του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Οι  πελάτες  παίρνουν το χαμηλό κόστος  και  την 

υψηλή ποιότητα δεδομένα, έχοντας πια  την προσοχή τους στη διαθεσιμότητα του 

προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν (Wilding, Newton 1996). 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Είναι πρώτα απαραίτητο να εξετάσει τη φύση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Ο στόχος μιας επιχείρησης είναι να αποκτήσει κέρδος προσφέροντας περισσότερη 

αξία σε έναν πελάτη με παρόμοιο κόστος με τον ανταγωνισμό ή την ίδια αξία με τον 

ανταγωνισμό με χαμηλότερο κόστος. Η αξία βασίζεται στην αντίληψη του πελάτη και 

είναι  ένα  μίγμα  απτών  και  άυλων  οφελών,  συγκεκριμένων  χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων και επίσης της εικόνας, της φήμης και της ανταπόκρισης. 

Εάν  μια  επιχείρηση  είναι  πολύ  αποτελεσματική  να  είναι  δυνατό  να  επιτευχθεί  η 

διαφοροποίηση  (περισσότερη  αξία)  και  ηγεσία  κόστους  (χαμηλότερο  κόστος) 
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συγχρόνως. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην προσέγγιση μεταξύ αυτών δύο στόχων, 

και η επίτευξη και των δύο μακροχρόνια είναι απίθανη. Εντούτοις, η εμπειρία δείχνει 

ότι  η  εστίαση  στον  χρόνο  μπορεί  και  να  παράγει  χαμηλότερο  κόστος  και  να 

προσθέσει  αξία.  Ο χρόνος  γίνεται  σημαντικότερος  στην αντίληψη  αξίας  για  τους 

πελάτες.  Είναι  επίσης  σημαντικός  οδηγός  κόστους.  Αφαιρώντας  χρόνο  από  τις 

διαδικασίες  της  επιχείρησης   μειώνει  το  κόστος.  Οι  βασισμένες  στον  χρόνο 

στρατηγικές  μπορούν  να  αυξήσουν  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  και  στις  δύο 

πλευρές της εξίσωσης (Andries and Gelders 1995).

Αναζήτηση για διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η επιτυχία ή η αποτυχία οποιασδήποτε εταιρίας εξαρτάται από τη δυνατότητά της να 

καθορίσει μια αποτελεσματική στρατηγική, για να επιτύχει τον στόχο της απόκτησης 

βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δυστυχώς, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα 

σπάνια  διαρκούν.  Ο  ανταγωνισμός  μαθαίνει,  καταλαβαίνει  την  προσέγγιση,  την 

εφαρμόζει  και  αυτό  και  γίνεται  ο  κανόνας  της  βιομηχανίας.  Κατά  συνέπεια,  οι 

προσεγγίσεις έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και οι επιχειρήσεις έχουν 

κινηθεί μέσω μιας σειράς στρατηγικών. Τα τελευταία έτη οι επιχειρήσεις κινούνται 

από στρατηγικές που βασίζονται στην ποιότητα σε στρατηγικές που εστιάζουν στον 

πελάτη και καταλήγουν σε στρατηγικές που βασίζονται στον χρόνο.

Έχει  αποδειχθεί  ότι  επιχειρήσεις  που  αναζητούν  και  εκμεταλλεύονται  νέες 

καινοτομίες στη επιχειρησιακή στρατηγική μεγαλώνουν γρηγορότερα και είναι πιο 

κερδοφόρες  από  τους  ανταγωνιστές  τους.  Αυτό  είναι  πιθανώς  περισσότερο  μια 

αντανάκλαση της δυνατότητα της διοίκησης να αναθεωρήσει και να προσαρμόσει την 

τρέχουσα στρατηγική  τους  παρά του γεγονότος  ότι  η  νέα στρατηγική είναι  καλή 

στρατηγική (Andries, Gelders 1995). 

1.4.2 Προσθέτοντας αξία με την εστίαση στο χρόνο 

Η  τεχνολογία  χρησιμοποιείται  για  να  παρέχει  στις  επιχειρήσεις  σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε μερικές αγορές μια ‘σημαντική’ τεχνολογία ή μια 

διαδικασία ακόμα παρέχει αυτό το πλεονέκτημα, αλλά αυτές οι περιπτώσεις γίνονται 

όλο  και  περισσότερο  σπάνιες.  Οι  διαφορές  των  προϊόντων  γίνονται  αρκετά 

δυσδιάκριτες  και  ο  ανταγωνισμός  απομακρύνεται  από  το  ίδιο  το  προϊόν  προς  το 

πλήρες  πακέτο  των  οφελών.  Η  επιχείρηση  που  μπορεί  να  παρέχει  στον  πελάτη 
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περισσότερες επιλογές σε έναν μικρότερο το χρονικό διάστημα με συγκρίσιμο κόστος 

στον ανταγωνισμό θα κερδίσει. 

Συστήματα  βασισμένα  στον  χρόνο  με  έμφαση  στην  επιτάχυνση  του  χρόνου  των 

διαδικασιών  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  μείωση  των  συσσωρευτικών  κρίσιμων 

χρόνων.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα μικρότερα  αποθέματα και  έτσι  μια  περαιτέρω 

μείωση του χρόνου απόκρισης (Andries, Gelders 1995).

1.4.3 Μείωση του κόστους με την εστίαση στο χρόνο

Σύμφωνα με τους Andries και Gelders (1995), Ο χρόνος ως εργαλείο διαχείρισης έχει 

ενσωματωθεί  στη  βιομηχανία  από  την  εμφάνιση  των  αρχών  του  επιστημονικού 

management του  Taylor.  Ο  κρίσιμος  χρόνος,  οι  τυποποιημένες  ώρες,  ο  χρόνος 

χρονομέτρησης, η ρυθμοαπόδοση, οι αναλογίες ταχύτητας, κ.λ.π. είναι μερικά από τα 

μέτρα χρησιμοποίησαν στην παραγωγή από τη δεκαετία του '20. Το λεξιλόγιο του 

χρόνου είναι σε κοινή χρήση, σαφώς κατανοητό και αποτελεί σταθερή βάση για τις 

δραστηριότητες συμπίεσης χρόνου. Η ανάπτυξη μερικών από αυτά τα μέτρα και τις 

έννοιες δίνουν άμεση σημασία στις βελτιώσεις αποδοτικότητας. 

Οι  έρευνες των προηγούμενων δεκαετιών έχουν δείξει ότι δεν είναι ασυνήθιστο ο 

μέσος  χρόνος  που  ξοδεύεται  πραγματικά  στην  ‘πρόσθεση  αξίας’  μέσα  σε  ένα 

περιβάλλον παραγωγής να είναι περίπου στο πέντε τοις εκατό του συνολικού χρόνου 

της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι σε μια τέτοια κατάσταση 

σπαταλάμε το ενενήντα πέντε τοις εκατό του χρόνου. Για την συνολική εφοδιαστική 

αλυσίδα  τα πράγματα είναι γενικά ακόμα χειρότερα, το ένα δέκατο το ένα τοις εκατό 

έχει βρεθεί ότι είναι χρόνος που ‘προσθέτει αξία’

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θα υπαγόρευαν ότι εάν θέλουμε να μειώσουμε τον 

κρίσιμο χρόνο πρέπει να επενδύσουμε περισσότερους πόρους σε μικρότερη χρονική 

περιόδο, και αυτό επομένως θα αυξήσει το κόστος. Εάν θέλουμε να παρέχουμε στον 

πελάτη  περισσότερες  επιλογές  σε  πιο  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  πρέπει  να 

κρατήσουμε περισσότερο απόθεμα περισσότερων προϊόντων για να αυξήσουμε τα 

επίπεδα  εξυπηρέτησης.  Εντούτοις,  οι  μελέτες  σε  αυτήν  την  περιοχή  δεν  το 

υποστηρίζουν αυτό. Στην πραγματικότητα, έχουν καταδείξει διάφορες εκπληκτικές 

τάσεις  στις  επιχειρήσεις  που  εστιάζουν  στην  ανταπόκριση.  Οι  πρωθύστερες 

υποθέσεις  για  τη  συμπεριφορά  του  κόστους  και  των  πελατών  δεν  είναι  ακριβώς 

αληθινές: 

43



• Το  κόστος  δεν  αυξάνεται  όταν  μειώνεται  ο  κρίσιμος  χρόνος.  Αντιθέτως 

μειώνεται.

• Το κόστος δεν αυξάνεται όταν αυξάνεται η  επένδυση στην ποιότητα, αλλά 

μειώνονται.

• Το κόστος δεν αυξάνεται όταν μεγαλώνει η ποικιλία των  προϊόντων και οι 

κρίσιμοι χρόνοι μειώνονται. 

Εάν ο χρόνος εξετάζεται σοβαρά, η ανταπόκριση βελτιώνεται, τα αποθέματα και οι 

εργασίες μειώνονται  το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται μειώνεται, και μειώνονται οι 

δαπάνες. Στην πραγματικότητα, η εστίαση στον χρόνο επιτρέπει μια επιχείρηση για 

να παρέχει περισσότερη αξία με χαμηλότερο κόστος και ως εκ τούτου να κινείται 

πλησιέστερα στο στόχο του βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

1.4.4 Προσέγγιση 

Η μεθοδολογία συμπίεσης χρόνου, σύμφωνα με τους  Wilding και  Newton (1996), 

περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, την ανάλυση, τον ορισμό του προβλήματος, την 

παραγωγή λύσης, την εφαρμογή, και την  υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων. Αυτή η 

μεθοδολογία  είναι  παρόμοια  με  αυτήν  οποιουδήποτε  προγράμματος  βελτίωσης, 

παρόλα  αυτά  οι  επιχειρήσεις  συχνά  παραλείπουν  ή  αγνοούν  κάποια  βήματα. 

Παραδείγματος  χάριν,  συνήθης  έναρξη  του  προγράμματος  κατά  τη  διάρκεια  των 

αρχικών συνομιλιών είναι ο ‘καθορισμός προβλήματος’, παραλείποντας  τα βήματα 

συλλογής στοιχείων και ανάλυσης. Αυτό συχνά σημαίνει ότι ο αρχικός ορισμός του 

προβλήματος είναι βασισμένος στην αντίληψη παρά την πραγματικότητα.

Πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε ένα στενό μέρος μιας επιχειρησιακής διαδικασίας ή 

στοχεύουν σε χαμηλό επίπεδο στόχων τείνουν να ανακατανείμουν τον σπαταλημένο 

χρόνο /προσπάθεια σε άλλα μέρη της διαδικασίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν 

να επιτύχουν μέχρι πενήντα τοις εκατό βελτίωση στα μέτρα των  διαδικασιών αλλά 

δεν  οδηγούν  σε  συνολικά  οφέλη.  Για  να  επιτύχουν  πραγματική  επιτυχία  τα 

προγράμματα  πρέπει  να  είναι  μέρος  του  συστηματικού  προγράμματος  που 

καλύπτεται μέσα στη βασισμένη στον χρόνο στρατηγική.  

Οι φάσεις συλλογής στοιχείων και ανάλυσης είναι βασικής σπουδαιότητας και έχει 

διαπιστωθεί ότι τα υπόλοιπα στάδια της μεθοδολογία μπορούν να ολοκληρωθούν σε 

εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.  Η φάση συλλογής  στοιχείων χρησιμοποιεί 

44



συχνά  τα  μέτρα  βασισμένα  στον  χρόνο  για  να  αξιολογηθεί  η  απόδοση  των 

διαδικασιών επιχείρησης. Η ανάλυση των στοιχείων λαμβάνει έπειτα τη μορφή ενός 

χάρτη διαδικασίας, ο οποίος προσδιορίζει σαφώς τις διαδικασίες, την προστιθεμένη 

αξία και τις διαδικασίες που δεν προσθέτουν αξία.

1.4.5 Χάρτης διαδικασιών βασισμένος στον χρόνο

Σύμφωνα με τους Wilding και Newton (1996), ένα από τα πρώτα μειονεκτήματα στα 

υπάρχοντα  εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  γενικά  από  τους  διοικητικούς 

συμβούλους για την ανάλυση των logistics και των εφοδιαστικών αλυσίδων ήταν η 

έλλειψη  ενός  εργαλείου  χαρτογράφησης  διαδικασιών  που  να  θέτει  τον  χρόνο  ως 

άξονα. Το IDEFO και άλλα εργαλεία χρησιμοποιούνται συνήθως για να συνδέσουν 

τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες αλλά έχουν διάφορα ελλείμματα. Δεν έχουν 

μια χρονική βάση και είναι επομένως είναι δύσκολα να ελεγχθούν. Αυτό οδηγεί στην 

παραγωγή ενός χάρτη που είναι μια αντανάκλαση των εγχειριδίων διαδικασιών παρά 

αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ δραστηριοτήτων που 

προσθέτουν αξία και της αναμονής,  της επανάληψης, κ.λπ. Επιπλέον, παρατίθενται 

σε  πολλές  σελίδες,  δυσκολεύοντας  στην εστίαση προβληματικών περιοχών.  Απλά 

διαγράμματα Gantt παρέχουν μια καλύτερη αναπαράσταση αλλά, δυστυχώς, η λογική 

των λογισμικών αποτρέπει συχνά απεικόνιση της παράλογης και στριφνής πορείας 

που το πρόγραμμα ή η διαδικασία παίρνει πραγματικά.

Για να υπερνικήσουν αυτά τα προβλήματα αναπτύχθηκε το εργαλείο χαρτογράφησης 

διαδικασίας που βασίζεται  στον χρόνο το οποίο επιτρέπει την αναπαράσταση των 

δραστηριοτήτων σε block. Παρουσιάζει τον χρόνο που προσθέτει αξία και αυτόν που 

δεν προσθέτει, και τον χρόνο της κάλυψης των αποθεμάτων. Μια γρήγορη ανάλυση 

των προστιθεμένης αξίας των blocks και των συνδέσεων τους παρουσιάζει τον πιθανό 

κρίσιμο χρόνο των διαδικασιών.
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Σχήμα 11. Time-based process map (Wilding and Newton 1996)

1.4.6 Επανασχεδιάζοντας την εφοδιαστκή αλυσίδα με βάση τον χρόνο

Μέσα  σε  ένα  περιβάλλον  παραγωγής  είναι  εύκολο  να  εστιάσει  κανείς  στην 

πραγματική διαδικασία παραγωγής. Εντούτοις, αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος από 

τις διαδικασίες που απαιτούνται για μια επιχείρηση ώστε λειτουργεί. Η εξυπηρέτηση 

πελατών, το μάρκετινγκ, οι προμήθειες, κ.λ.π., όλα είναι άμεσα η έμμεσα  δεδομένα 

της   διαδικασίας  παραγωγής.  Η διαδικασία παραγωγής μπορεί  να προσθέσει  αξία 

μόνο στο πέντε τοις εκατό του χρόνου. Γενικά διαπιστώνεται ότι αυτό το γεγονός 

είναι καλύτερο  σε σύγκριση με τις συνολικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

όπου ο χρόνος προστιθέμενης αξίας μπορεί να είναι τόσο χαμηλός όσο το ένα δέκατο 

του ένα τοις εκατό. Παραδείγματος χάριν, ο χρόνος που απαιτείται για να  τεθούν οι 

παραγγελίες  στην  παραγωγή   και  ο  χρόνος  να  αντικατασταθούν  τα  αποθέματα, 

ασκούν σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αυτές  οι  περιοχές  έχουν  γίνει  πρωταρχικές  περιοχές  εστίασης  για  συμπίεση  του 

χρόνου (Wilding and Newton 1996). 

Σύμφωνα με τους  Andries και  Gelders (1995), Εστιάζοντας στη ροή πληροφοριών 

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  προκύπτουν  συχνά   ευκαιρίες  βελτίωσης  του  χρόνο 
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απόκρισης και ως εκ τούτου μείωση των αποθεμάτων, του κεφαλαίου κίνησης και 

επομένως του κόστους.

Σε  μια  μεγάλη  πολυεθνική  επιχείρηση,  οι  ευρωπαϊκές  εταιρίες  πωλήσεων  δεν 

καταλαβαίνουν  τις ανάγκες και τη λειτουργία των εργοστασίων και αντίστροφα. Η 

απλή ανάλυση της εσωτερικής διαδικασίας παραγγελιών  και αντικατάστασης ανοίγει 

τα κανάλια επικοινωνίας, και η επιχείρηση συνολικά έχει ωφεληθεί.

Στην ίδια επιχείρηση, χρησιμοποιήθηκε το κατώτατο σημείο παραγγελίας σε κάθε 

σημείο πωλήσεων. Οι μεγάλες παραγγελίες που αποστέλλονταν  σπάνια στο κεντρικό 

εργοστάσιο  υπερφόρτωναν  συχνά  την  δυναμικότητα  του  εργοστασίου,  των 

αποθηκών,  της  συσκευασίας  και  της  φόρτωσης,  και  προκαλούσαν  μεγάλους  και 

αναξιόπιστους  κρίσιμους χρόνους.  Τα σημεία πωλήσεων έχασαν την  εμπιστοσύνη 

στη  δυνατότητα  του εργοστασίου να  αποστέλλει  στους  αναφερόμενους  κρίσιμους 

χρόνους,  και  οι  σχέσεις  επιδεινώθηκαν  γρήγορα.  Στην  πραγματικότητα,  το 

εργοστάσιο  είχε  την  ικανότητα  να  ικανοποιήσει  την  ζήτηση  των  πελατών.  Τα 

εσωτερικά συστήματα προγραμματισμού αποθεμάτων ήταν αυτά που  προκαλούσαν 

τα προβλήματα.

Μετά  από  μόνο  τρεις  μέρες  συλλογή  στοιχειών  και  ανάλυση  της  ευρωπαϊκής 

εφοδιαστικής της αλυσίδας, χρησιμοποιώντας τον χάρτη διαδικασιών που βασίζεται 

στον  χρόνο,  η  επιχείρηση  μπόρεσε  να  μειώσει  τον  κρίσιμο  χρόνο  από  οκτώ 

εβδομάδες σε λιγότερες από τρεις.
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2. Μέθοδοι AHP, QFD και Benchmarking

2.1 Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP)

H διαδικασία  αναλυτικής  ιεράρχησης  προτάθηκε  από  τον  Τhomas Saaty (1980). 

Αποτελεί ένα πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων  το οποίο οργανώνει δεδομένα σε μία 

συγκεκριμένη ιεραρχία, ώστε να οδηγεί  σε ορθή λήψη αποφάσεων .

Η  ΑΗΡ  λειτουργεί  θέτοντας  προτεραιότητες  τόσο  για  διαφορετικές  εναλλακτικές 

λύσεις,  όσο και για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν οι λύσεις 

αυτές.  Πιο συγκεκριμένα σε πρώτη φάση αξιολογεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί για 

να διαπιστωθεί ο  βαθμός συμβολής του καθενός στην επίτευξη του στόχου. Στη 

συνέχεια αξιολογεί την επίδοση των εναλλακτικών λύσεων για το κάθε ένα από αυτά 

τα κριτήρια.

 Η  μέθοδος  βασίζεται  σε  μια  σειρά  συγκρίσεων  ανά  ζεύγη,  των  υπαρχόντων 

δεδομένων ώστε να καθορισθεί η σχετική τους προτεραιότητα.  Τα κριτήρια με τα 

οποία γίνονται οι συγκρίσεις και η τελική ιεράρχηση που προκύπτει από αυτές δεν 

είναι απαραίτητο σαφώς καθορισμένα.  Είναι πιθανό και αποδεκτό να βασίζονται σε 

μη μετρήσιμους παράγοντες όπως η εμπειρία και η υποκειμενική κρίση. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πιο σημαντικοί παράγοντες έχουν τους υψηλότερους 

συντελεστές βαρύτητας (Bayazit 2005).

Στον  Πίνακα  που ακολουθεί φαίνεται η κλίμακα  αξιολόγησης  που χρησιμοποιείται 

στην ΑΗΡ.

                       

Παράγων  

  A 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παράγων

     Β     
Πίνακας 1. Κλίμακα αξιολόγησης AHP

Οι δύο παράγοντες που υπόκεινται σε σύγκριση τοποθετούνται στα δύο άκρα της 

κλίμακας.  Η  πρώτη  απόφαση  που  λαμβάνεται  από  το  άτομο  που  μετέχει  στη 

διαδικασία είναι  ποιος από τους δύο παράγοντες είναι ο πιο σημαντικός. Η δεύτερη 
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είναι να καθοριστεί  ο βαθμός στον οποίο ο ένας παράγοντας υπερτερεί έναντι του 

άλλου, σύμφωνα με την κλίμακα που ακολουθεί.

1. ΙΣΗ          (οι δύο παράγοντες έχουν την ίδια σπουδαιότητα)

3. ΜΕΤΡΙΑ  (ο ένας παράγοντας υπερτερεί ελαφρώς του άλλου)

1. ΙΣΧΥΡΗ   (ο ένας παράγοντας υπερτερεί ισχυρά του άλλου)

1. ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ (ο ένας παράγοντες έχει πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα)

1. ΑΠΟΛΥΤΗ  (η υπεροχή του ενός παράγοντα είναι τόσο ισχυρή ώστε ο άλλος 

πρακτικά αγνοείται).

Για  τους  άρτιους  αριθμούς  δεν  δίνεται  ορισμός  αλλά   χρησιμοποιούνται  για  την 

ακόμα  πιο ακριβή  απεικόνιση  της ιεράρχησης των δύο παραγόντων.  Επίσης δεν 

υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις στην αξιολόγηση των ζευγών.

Το πρώτο βήμα της AHP είναι η δημιουργία της ιεραρχίας. Η ομαδοποίηση δηλαδή 

των σχετιζόμενων μερών του προβλήματος και η ιεράρχηση τους σε μια σειρά που 

αναπαριστά την εξάρτηση των μερών μεταξύ τους.

Το δεύτερο βήμα αφορά την κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων – παραγόντων του 

προβλήματος με την χρήση της κλίμακας που αναφέρθηκε παραπάνω. Τέλος το τρίτο 

βήμα  αφορά  την  σύνθεση  των  προτεραιοτήτων  για  την  εξαγωγή  της  τελικής 

προτεραιότητας κάθε εναλλακτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της  διαδικασίας  παραθέτεται  ένα παράδειγμα τριών 

παραγόντων και τριών εναλλακτικών.

Έχοντας  ολοκληρώσει  την  σύγκριση  κατά  ζεύγη  των  παραγόντων,  ακολουθεί  η 

συγκέντρωση των συγκρίσεων με τη μορφή του παρακάτω πίνακα:

Παράγοντας Α Παράγοντας Β Παράγοντας Γ
Παράγοντας Α 1 7 3
Παράγοντας Β 1/7 1 1/9
Παράγοντας Γ 1/3 9 1

Πίνακας 2. Μέθοδος AHP
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Ο οποίος  παίρνει  κανονική  μορφή αρχικά  με  τον  υπολογισμό του  συνόλου  κάθε 

στήλης:

Παράγοντας Α Παράγοντας Β Παράγοντας Γ
Παράγοντας Α 1 7 3
Παράγοντας Β 0,14 1 0,11
Παράγοντας Γ 0,33 9 1
Σύνολο 1,47 17 4,11

Πίνακας 3. Μέθοδος AHP

Και με τη διαίρεση κάθε στοιχείου της στήλης με το σύνολο της:

Παράγοντας Α Παράγοντας Β Παράγοντας Γ
Παράγοντας Α 0,68 0,41 0,73
Παράγοντας Β 0,10 0,06 0,03
Παράγοντας Γ 0,22 0,53 0,24

Πίνακας 4. Μέθοδος AHP

Το άθροισμα κάθε  στήλης  στον  κανονικοποιημένο πίνακα ισούται  πάντα  με  ένα. 

Τέλος υπολογίζεται το Μ.Ο κάθε γραμμής του πίνακα, το οποίο αντιστοιχεί και στο 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου.

Παράγοντας Α Παράγοντας Β Παράγοντας Γ Μ.Ο
Παράγοντας Α 0,68 0,41 0,73 0,61
Παράγοντας Β 0,10 0,06 0,03 0,06
Παράγοντας Γ 0,22 0,53 0,24 0,33

Πίνακας 5. Μέθοδος AHP

Τα αποτελέσματα του πίνακα δείχνουν ότι ο παράγοντας Α είναι ο σημαντικότερος 

με συμμετοχή 61% στην τελική απόφαση, ακολουθούμενος από τον παράγοντα Γ , με 

ποσοστό  συμμετοχής  33%,  ενώ ο  λιγότερο  σημαντικός  παράγοντας  είναι  ο  Β  με 

ποσοστό συμμετοχής μόλις 6%. Σε περίπτωση που κάποιος παράγοντας διαιρείται σε 

περισσότερους υπό- παράγοντες η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται  και για τους 

υπό-παράγοντες  ξεχωριστά  και  οι  βαρύτητες  τους  πολλαπλασιάζονται  με  την 

βαρύτητα του παράγοντα στον οποίο ανήκουν. 

Στη συνέχεια γίνεται η κατά ζεύγος αξιολόγηση των εναλλακτικών σε σχέση με τον 

κάθε παράγοντα, Το πόσο υπερτερεί μια εναλλακτική σε σχέση με μια άλλη ως προς 
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έναν παράγοντα. Η διαδικασία είναι ίδια με την αξιολόγηση των παραγόντων. Για τον 

παράγοντα Α οι εναλλακτικές είναι:

Παράγοντας Α Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
Εναλλακτική 1 1 5 1/3
Εναλλακτική 2 1/5 1 1/9
Εναλλακτική 3 3 9 1

Πίνακας 6. Μέθοδος AHP

Όπου:

Παράγοντας Α Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
Εναλλακτική 1 1 5 0,33
Εναλλακτική 2 0,2 1 0,11
Εναλλακτική 3 3 9 1
Σύνολο 4,2 15 1,44

Πίνακας 7. Μέθοδος AHP

Με τελική μορφή του πίνακα:

Παράγοντας Α Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3 Μ.Ο
Εναλλακτική 1 0,24 0,33 0,23 0,27
Εναλλακτική 2 0,05 0.07 0,08 0,07
Εναλλακτική 3 0,71 0,6 0,69 0,66

Πίνακας 8. Μέθοδος AHP

Ομοίως για τον παράγοντα Β ισχύει:

Παράγοντας Β Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
Εναλλακτική 1 1 1/5 3
Εναλλακτική 2 5 1 9
Εναλλακτική 3 1/3 1/9 1

Πίνακας 9. Μέθοδος AHP

Όπου:

Παράγοντας Β Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
Εναλλακτική 1 1 0,2 3
Εναλλακτική 2 5 1 9
Εναλλακτική 3 0,33 0,11 1
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Σύνολο 6,33 1,31 13
Πίνακας 10. Μέθοδος AHP

Με τελική μορφή του πίνακα:

Παράγοντας Β Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3 Μ.Ο
Εναλλακτική 1 0,16 0,15 0,23 0,18
Εναλλακτική 2 0,79 0,77 0,69 0,75
Εναλλακτική 3 0,05 0,08 0,08 0,07

Πίνακας 11. Μέθοδος AHP

Τέλος για τον παράγοντα  Γ ισχύει:

Παράγοντας Γ Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
Εναλλακτική 1 1 9 3
Εναλλακτική 2 1/9 1 1/5
Εναλλακτική 3 1/3 5 1

Πίνακας 12. Μέθοδος AHP

Όπου:

Παράγοντας Γ Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
Εναλλακτική 1 1 9 3
Εναλλακτική 2 0,11 1 0,2
Εναλλακτική 3 0,33 5 1
Σύνολο 1,44 15 4,2

Πίνακας 13 Μέθοδος AHP

Με τελική μορφή του πίνακα:

Παράγοντας Γ Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3 Μ.Ο
Εναλλακτική 1 0,69 0,6 0,71 0,67
Εναλλακτική 2 0,08 0,07 0,05 0,07
Εναλλακτική 3 0,23 0,33 0,24 0,27

Πίνακας 14 Μέθοδος AHP
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Συμπερασματικά για την  εναλλακτική 1 έχουμε: 

0,61* 0,27 +0,06*0,18 +0,33*0,67= 0,48  ,

Για την εναλλακτική 2 έχουμε:

0,61*0,07 +0,06*0,75 +0,33*0,07 =0,10 .

Τέλος για την εναλλακτική 3 έχουμε:

0,61* 0,66+0,06* 0,07+0,33*0,27 =0,42 

Άρα η  καλύτερη εναλλακτική  κρίνεται  η  εναλλακτική 1  με  ποσοστό  48%  στην 

κάλυψη των παραγόντων του προβλήματος, ακολουθούμενη από την εναλλακτική 2 

με ποσοστό 42%.

2.2 Quality Functional Deployment (QFD)

Το Quality Functional Deployment (QFD) αναπτύχθηκε από τους Akao και Mizuno 

(1991), ως ένα εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ή βελτιστοποίησης υπαρχόντων 

προϊόντων. Πολύ σύντομα υιοθετήθηκε από τις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις 

ανά τον κόσμο και απέκτησε πολλούς θερμούς οπαδούς αλλά και εχθρούς.

Το QFD χρησιμοποιείται  συνήθως από ομάδες ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και 

αρμοδιοτήτων (cross functional teams) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. Κατά την διενέργεια του QFD χρησιμοποιούνται μία σειρά πίνακες 

στους  οποίους  εισάγονται  πληροφορίες  για  τις  διάφορες  ιδέες  για  νέα  προϊόντα. 

Μέσω αυτών των πινάκων, είτε επισημαίνονται οι καλύτερες ιδέες για νέα προϊόντα, 

είτε δημιουργείται ένα πλήρες σχέδιο ανάπτυξης της καλύτερης ιδέας από αυτές που 

έχουν εισαχθεί σε νέο προϊόν. Έτσι το QFD δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για την 

γέννηση και  ταξινόμηση  ιδεών  για  νέα  προϊόντα,  αλλά  και  ένα  πλήρες  εργαλείο 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αυτό φαίνεται εξάλλου από την προσεκτική μελέτη των 

παρακάτω βημάτων που περιλαμβάνονται στην μεθοδολογία του QFD.
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• Συλλογή  των  χαρακτηριστικών  υπαρχόντων  προϊόντων  ή  απαιτήσεων 

πελατών για νέα προϊόντα. 

• Ανάπτυξη  ιδεών  για  νέα  προϊόντα  που  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  των 

πελατών ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προϊόντων. 

• Αξιολόγηση κάθε ιδέας για νέο προϊόν. 

• Εξαγωγή των χαμηλών επιπέδου απαιτήσεων του νέου προϊόντος. 

• Εξαγωγή των υψηλών επιπέδου απαιτήσεων του νέου προϊόντος. 

• Σχεδιασμός  της  παραγωγικής  διαδικασίας  του  νέου  προϊόντος  για  την 

ικανοποίηση των χαμηλών και υψηλών απαιτήσεων του νέου προϊόντος. 

• Ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας και του ποιοτικού ελέγχου του νέου 

προϊόντος (Han et al, 2001). 

2.2.1 Εφαρμογή του QFD

Η  εφαρμογή  και  η  επιτυχία  του  QFD  εξαρτάται  από  πολλές  προϋποθέσεις  και 

κρίσιμους παράγοντες, ο πρώτος και βασικότερος παράγοντας είναι η υποστήριξη του 

QFD από ανώτερη διοίκηση. Προκειμένου να είναι ανταγωνιστική μια επιχείρηση 

στην  παγκόσμια  αγορά,  η  ανώτερη  διοίκηση  πρέπει  να  δείξει  έμπρακτα  την 

υποστήριξη της για αυτήν τη νέα προσέγγιση. Είναι επιτακτική ανάγκη η ανώτερη 

διοίκηση να  καταστήσει  σαφές ότι το QFD αποτελεί προτεραιότητα, να καθορίσει 

σαφείς  προτεραιότητες  για  τις  δραστηριότητες  του  QFD,  να   επιμείνει   ώστε  ο 

σχεδιασμός να βασίζεται στις απαιτήσεις του πελάτη και γίνει ηγέτης του QFD παρά 

διαχειριστής. 

Δεύτερος  παράγοντας  είναι   η  απουσία  φόβου στην επιχείρηση.  Ο φόβος  σε  μια 

επιχείρηση  αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη συμμετοχή. Καθιερώνοντας διαδικασίες 

επικοινωνίας, μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο φόβος σε μια επιχείρηση και να αυξηθεί 

ην εμπιστοσύνη.

 Τρίτος παράγοντας για την  επιτυχή ενσωμάτωση του QFD σε μια επιχείρηση είναι η 

εκτενής εκπαίδευση και κατάρτιση της διοίκησης και των εργαζομένων. Η αρχική 

κατάρτιση  είναι  πολύ  σημαντική,  γιατί  είναι  ευκολότερο  να  εκπαιδευθεί  ένας 

υπάλληλος κατάλληλα από να σβηστεί η επίδραση της ανάρμοστης εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην επεξήγηση του 

QFD  στο  εργατικό  δυναμικό.  Εκείνοι  άμεσα  εμπλέκονται  με  την  εφαρμογή  της 
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πρέπει  να είναι σε θέση να κατασκευάσουν, να ερμηνεύσουν, και να εφαρμόσουν τη 

φιλοσοφία του QFD.

Τέταρτος  παράγοντας   είναι  η  δέσμευση  διαχείρισης  με  γεγονότα.  Ελλείψει  των 

γεγονότων, τα άτομα δεν μπορούν να εστιάσουν  στο ίδιο ζήτημα. Κατά συνέπεια, 

μπορεί να καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα και να λαμβάνουν δράσεις που 

να μην είναι συμβατές με τις πράξεις των άλλων. Για το παράδειγμα, άτομα στην 

επιχείρηση  μπορεί  να  είναι  προσπαθούν  για  τη  βελτίωση  της  ικανοποίησης  των 

πελατών χωρίς να γνωρίζουν πώς άλλοι υπάλληλοι η επιχείρηση λειτουργούν για το 

σκοπό αυτόν.

Τέλος  πρέπει  να  εφαρμόζονται  τεχνικές  πολιτικής  διαχείρισης  περισσότερο  από 

τεχνικές  αντικειμενικής  διαχείρισης  (διαχείριση  από  αποτελέσματα).  Η  πρόκληση 

μιας επιχείρησης είναι να ενσωματώσει τις νέες ιδέες στην υπάρχοντα κουλτούρα της. 

Η πολιτική διαχείριση είναι μια στρατηγική που εξασφαλίζει αποτελέσματα με την 

εστίαση  στα  μέσα  σε  αντιδιαστολή  με  τη  μέτρηση  απόδοση  μετά  το  γεγονός. 

Πολιτική διαχείριση και QFD μπορεί να συνδυαστεί χρησιμοποιώντας διαγράμματα ή 

δυαδικούς πίνακες για να αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση των μέσων με τους στόχους 

επιχείρησης (Han et al, 2001).

2.2.2 Συστατικά του QFD 

Το  QFD  είναι  η  πληρέστερη  μεθοδολογία  για  την  ευθυγράμμιση  του 

προγραμματισμού των στόχων ενός  ρεύματος   διαδικασιών  με  την   κάλυωη των 

απαιτήσεων του πελάτη. Η μεθοδολογία του QFD αποτελείται από τον προσδιορισμό 

των στόχων  από τον  τελικό   χρήστη  και  την  διάχυση προς  τα  πάνω αυτών των 

στόχων.  Η  έννοια  του  QFD  είναι  βασισμένη  σε  τέσσερα  βασικά  έγγραφα  ή 

συστατικά: 

• Την γενική μήτρα προγραμματισμού απαίτησης πελατών (overall customer 

requirement planning matrix) - μεταφράζει τις γενικές απαιτήσεις του πελάτη 

που προέρχονται από την έρευνα αγοράς σε  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

τελικών προϊόντων. 

• Πίνακας  ανάπτυξης  χαρακτηριστικών  τελικού  προϊόντος  (final product 

characteristic development metrix)-  μεταφράζει  την  έξοδο  του  πίνακα  σε 

κρίσιμα συστατικά χαρακτηριστικά. 
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• Διαγράμματα διαδικασιών και ποιοτικού ελέγχου (process plan and quality 

control charts)  -  προσδιορίζουν  τον  κρίσιμο  αγωγό,  επεξεργάζονται  τις 

παραμέτρους και αναπτύσουν τα σημεία ελέγχου και τους ελέγχους για αυτές 

τις παραμέτρους. 

• Οδηγίες λειτουργίας (operating instructions) - προσδιορίζουν τις διαδικασίες 

που εκτελούνται  από το προσωπικό για  να εξασφαλιστούν  οι  σημαντικές 

παράμετροι.

Το βασικό εργαλείο του QFD είναι το σπίτι της ποιότητας, ένα είδος εννοιολογικού 

χάρτη που δίνει τα μέσα για τον δια-λειτουργικό προγραμματισμό και επικοινωνίες. 

Εν  ολίγοις,  το  σπίτι  της  ποιότητας  είναι  ένας  λεπτομερής  πίνακας  στον  οποίο  οι 

απαιτήσεις  πελατών  και  τα  προκύπτοντα  βήματα  παραγωγής  ταξινομούνται  και 

αξιολογούνται  σύμφωνα με  τη σχέση τους  με τα υπόλοιπα.  Ο χάρτη του σπιτιού 

ποιότητας περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως: 

• τι θέλουν οι πελάτες;

• είναι όλες οι προτιμήσεις εξίσου σημαντικές; 

• με  την  παράδοση   των  αντιληπτών  αναγκών  μπορεί  να  προκύψει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

• πώς μπορεί να αλλάξει το προϊόν ; 

• πόσο οι μηχανικοί επηρεάζουν αντιληπτή ποιότητα του πελάτη; 

• πώς μια αλλαγή εφαρμοσμένης μηχανικής επηρεάζει άλλα γνωρίσματα; (Han 

et al, 2001).

2.2.3 Μεθοδολογία

Η διενέργεια του QFD απαιτεί τον εντοπισμό και την επισήμανση των απαιτήσεων ή 

αναγκών  των  καταναλωτών  ή  πελατών  όσον  αφορά  διάφορα  χαρακτηριστικά 

προϊόντων μέσω κάποιας έρευνας αγοράς.  Η επισήμανση και ο  εντοπισμός αυτός 

αποτελεί και το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και διενέργειας μιας ανάλυσης βασισμένης 

στο  εργαλείο  QFD.  Είναι  πολύ  σημαντικό  οι  απαιτήσεις  και  οι  ανάγκες  των 

καταναλωτών να εκφράζονται ως απαντήσεις στο ερώτημα ‘ποια είναι η ανάγκη’ και 

όχι στο ερώτημα ‘πως θα ικανοποιηθεί η ανάγκη’. Για αυτό το λόγο το προσωπικό 

του  τμήματος  μάρκετινγκ  μίας  επιχείρησης,  το  οποίο  θα  συλλέξει  αυτές  τις 
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πληροφορίες, πρέπει να κάνει πάντα την ερώτηση ‘γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη’ για 

να κατανοηθούν πλήρως οι βασικές ανάγκες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές δεν 

είναι  η  μόνη  μερίδα  ανθρώπων  από  τους  οποίους  μπορούν  να  συγκεντρωθούν 

πληροφορίες για  τις  ανάγκες και  τις  απαιτήσεις  τους  από νέα προϊόντα.  Το QFD 

μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει έχοντας τέτοιου είδους πληροφορίες προερχόμενες 

από  τους  προμηθευτές  και  τους  μεσάζοντες  μίας  επιχείρησης  (Δεν  πρέπει  να 

λησμονείται  το  γεγονός  ότι  αυτές  οι  κατηγορίες  επαγγελματιών  μπορούν  να 

συμβάλουν σημαντικά στην γέννηση ιδεών).

Όταν  όλες  οι  πληροφορίες  για  τις  ανάγκες  των  καταναλωτών  για  νέα  προϊόντα 

συλλεχθούν,  θα  πρέπει  να  οργανωθούν  και  να  μπουν  με  κάποια  σειρά 

προτεραιότητας, ώστε να είναι πιο εύκολή η εισαγωγή όλων των στοιχείων στους 

πίνακες  του  εργαλείου  QFD.  Μόλις  επιτευχθεί  το  παραπάνω,  ανταγωνιστικά 

προϊόντα  που  κατέχουν  χαρακτηριστικά  που  ικανοποιούν  τις  ανάγκες  των 

καταναλωτών που έχουν συλλεχθεί, θα πρέπει να βρεθούν. 

Το τρίτο στάδιο της διενέργειας QFD βοηθά στον εντοπισμό πιθανών μορφολογικών 

χαρακτηριστικών  και  τεχνικών  προδιαγραφών  του  νέου  προϊόντος  ώστε  να 

ικανοποιηθούν τα κριτήρια ανάπτυξης του προϊόντος όπως αυτά θεσπίστηκαν από 

τον προηγούμενο πίνακα. Αυτό βοηθά στην επισήμανση κρίσιμων χαρακτηριστικών 

του νέου προϊόντος πριν ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής του. 

Το τέταρτο και τελικό στάδιο είναι ο εντοπισμός των διαδικασιών ανάπτυξης που θα 

ικανοποιήσουν όλα τα παραπάνω (Politis, 2005).

2.3 Benchmarking

To benchmarking είναι  μια  διαδικασία  που  χρησιμοποιείται  στο  management και 

ιδιαίτερα  στο  στρατηγικό  management,  στην  οποία  οι  επιχειρήσεις  αξιολογούν 

διάφορες  πτυχές  των  διαδικασιών  τους  σε  σχέση  με  τις  καλύτερες  πρακτικές, 

συνήθως  στο  πλαίσιο  του  τομέα  τους.  Αυτό  επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  να 

αναπτύσσουν  σχέδια  για  το  πώς  θα  υιοθετήσει  μια  τέτοια  καλύτερη  πρακτική, 

συνήθως με στόχο την αύξηση κάποιας πτυχής της απόδοσης της επιχείρησης.  To 

benchmarking αντιμετωπίζεται  συχνά  ως  συνεχής  διαδικασία  στην  οποία  οι 

επιχειρήσεις επιδιώκουν συνεχώς να θέσουν σε πρόκληση τις πρακτικές τους.
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Το  benchmarking με  απλούς  όρους  είναι  η  διαδικασία  όπου  συγκρίνεται  μια 

διαδικασία με μία καλύτερη από αυτήν και γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν τα 

πρότυπα  της  διαδικασίας  που  ακολουθούνται  για  να  βελτιωθεί  η  ποιότητα  του 

συστήματος, του προϊόντος, των υπηρεσιών κ.λ.π. (Anand  and Kondali, 2008)

2.3.1 Διαδικασία 

Δεν  υπάρχει  καμία  διαδικασία  benchmarking που  έχει  υιοθετηθεί  παγκοσμίως.  Η 

ευρεία αποδοχή του benchmarking έχει οδηγήσει στη δημιουργία διάφορων μεθόδων 

benchmarking. 

Η  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενη  μεθοδολογία  είναι  η  μεθοδολογία  των  δώδεκα 

σταδίων.  Σύμφωνα  με  τον  Camp (1989),  Η  μεθοδολογία  των  δώδεκα  σταδίων 

αποτελείται  από :

1. Επιλογή του θέματος 

2. Καθορισμός της διαδικασίας

3. Προσδιορισμός των πιθανών συνεργατών 

4. Προσδιορισμός των πηγών των δεδομένων

5. Συλλογή δεδομένων και επιλογή συνεργατών 

6. Προσδιορισμός του χάσματος 

7. Καθορισμός των διαφορών των διαδικασιών 

8. Στόχευση στη μελλοντική απόδοση 

9. Επικοινωνία

10. Ρύθμιση του στόχου 

11. Ενσωμάτωση  

12. Αναθεώρηση 

Μια συντομότερη εκδοχή των δώδεκα σταδίων είναι:

• Προσδιορισμός  των  προβληματικών  περιοχών  -  επειδή  το  benchmarking 

μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή διαδικασία ή λειτουργία, 

απαιτείται   μια  σειρά  ερευνητικών τεχνικών.  Αυτές  περιλαμβάνουν:  άτυπες 

συνομιλίες  με  τους  πελάτες,  τους  υπαλλήλους,  ή  τους  προμηθευτές, 

διερευνητικές  ερευνητικές  τεχνικές  όπως  οι  ομάδες  εστίασης  ή  σε  βάθος 

έρευνα μάρκετινγκ, ποσοτική έρευνα, έρευνες, ερωτηματολόγια, ανάλυση  re-

engineering, χαρτογράφηση διαδικασιών, αναφορές μεταβλητότητας ποιοτικού 
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ελέγχου, ή ανάλυση οικονομικών δεικτών. Πριν την έναρξη  της σύγκρισης με 

άλλες  επιχειρήσεις  είναι  απαραίτητη  η  γνώση  της  λειτουργίας  των  ιδίων 

διαδικασιών.

• Προσδιορισμός άλλων βιομηχανιών που έχουν παρόμοιες διαδικασίες.

• Προσδιορισμός  των  επιχειρήσεων  που  είναι  ηγέτες  σε  αυτές  τις  περιοχές. 

Εύρεση των επιχειρήσεων ηγετών στον κλάδο σε όλες της χώρες. Η έρευνα 

πρέπει  να  γίνει  με  την  συμβολή  των  πελατών,  των  προμηθευτών,  των 

οικονομικών αναλυτών, των εμπορικών ενώσεων και των σχετικών περιοδικών 

για τον καθορισμό των επιχειρήσεων που  είναι αντάξιες της μελέτης.

• Αξιολόγηση  των  επιχειρήσεων  με  μετρήσιμους  δείκτες.  Οι  επιχειρήσεις 

στοχεύουν  σε  συγκεκριμένες  διαδικασίες  χρησιμοποιώντας  λεπτομερείς 

έρευνες για να προσδιορίσουν εναλλακτικές διαδικασίες και εταιρίες ηγέτες

• Επίσκεψη της ‘καλύτερης’ επιχειρήσεις για να προσδιοριστούν οι πρακτικές 

αιχμής  -  οι  επιχειρήσεις  συμφωνούν  να  ανταλλάξουν  αμοιβαία  ευεργετικές 

πληροφορίες με όλα τα συμβαλλόμενα μέλη της ομάδας benchmarking και να 

μοιραστούν τα αποτελέσματα μέσα στην ομάδα. 

• Εφαρμογή  των  νέων  και  βελτιωμένων  επιχειρηματικών  πρακτικών  – 

απαραίτητη  είναι  η  ανάπτυξη  σχεδίων  εφαρμογής  που  περιλαμβάνουν  τον 

προσδιορισμό  των  συγκεκριμένων  ευκαιριών  και   η  χρηματοδότηση  του 

προγράμματος. 

2.3.2 Κόστος 

Το  benchmarking είναι  μια  σχετικά  ακριβή  διαδικασία,  αλλά  οι  περισσότερες 

επιχειρήσεις  διαπιστώνουν η  απόδοση της  επένδυσης είναι  συμφέρουσα.  Οι  τρεις 

κύριοι τύποι δαπανών σύμφωνα με τον Camp (1989) είναι: 

• Δαπάνες επίσκεψης - αυτό περιλαμβάνει το κόστος ξενοδοχείου, τις δαπάνες 

ταξιδιού, τα γεύματα, ένα συμβολικό δώρο, και το χαμένο χρόνο εργασίας. 

• Χρονικές δαπάνες - τα μέλη της ομάδας benchmarking θα επενδύουν χρόνο σε 

έρευνα,  βρίσκοντας  τις  ‘καλύτερες’  επιχειρήσεις  για  να  μελετήσουν,  σε 

επισκέψεις, και στην εφαρμογή. 

• Δαπάνες βάσης δεδομένων  benchmarking - οι επιχειρήσεις έχουν θεσμό το 

benchmarking στις καθημερινές διαδικασίες τους βρίσκουν ότι είναι χρήσιμο 
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να  δημιουργηθεί  και  να  διατηρηθεί  μια  βάση  δεδομένων  των  καλύτερων 

πρακτικών και των επιχειρήσεων που συνδέονται με κάθε καλύτερη πρακτική. 

2.3.3 Τύποι benchmarking

Σύμφωνα με τους Anand και Kondali (2008) οι τύποι του Benchmarking είναι:

Benchmarking διαδικασιών - η εταιρία στρέφει την παρατήρηση και την έρευνα για 

επιχειρησιακές διαδικασίες με στόχο τις καλύτερες πρακτικές από μια ή περισσότερες 

εταιρίες.  Απαιτείται   ανάλυση  δραστηριοτήτων  με   στόχο  το  benchmarking του 

κόστους και της αποδοτικότητας 

Οικονομικό  benchmarking -  εκτέλεση  οικονομικής  ανάλυσης  και  σύγκριση  των 

αποτελεσμάτων σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η γενική ανταγωνιστικότητα. 

Benchmarking απόδοσης  -  επιτρέπει  στην  εταιρία  για  να  αξιολογήσει  την 

ανταγωνιστική θέση της συγκρίνοντας τα προϊόντων και τις υπηρεσίες με εκείνα των 

εταιριών στόχων. 

Benchmarking προϊόντων  -  η  διαδικασία  σχεδιασμού  νέων  προϊόντων  ή  η 

αναβάθμιση των υπαρχόντων. Αυτή η διαδικασία μπορεί μερικές φορές να περιλάβει 

την  αντίστροφη  μηχανική  που  παίρνει  χώρια  τα  προϊόντα  ανταγωνιστών  για  να 

επισημάνει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες. 

Στρατηγικό  benchmarking -  περιλαμβάνει  την  παρατήρηση  του  τρόπου 

ανταγωνισμού  των  άλλων  εταιριών.  Αυτός  ο  τύπος  δεν  αφορά  συνήθως  τον 

συγκεκριμένο  κλάδο  που  ανήκει  η  επιχείρηση,  είναι  προτιμότερο  να  γίνεται  σε 

διαφορετικούς κλάδους.

Λειτουργικό benchmarking - μια επιχείρηση στρέφει το benchmarking  σε μια ενιαία 

λειτουργία  προκειμένου  να  βελτιωθεί  εκείνη  η  ιδιαίτερη  λειτουργία.  Οι  σύνθετες 

λειτουργίες όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η οικονομική διοίκηση και η 

λογιστική είναι απίθανο να είναι άμεσα συγκρίσιμες σε κόστος και αποδοτικότητα 

και  πρέπει να αποσυντεθούν σε διαδικασίες ώστε να γίνει έγκυρη σύγκριση. 
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3. Μελέτη περίπτωσης: EXPOSYSTEM S.A.

3.1 Παρουσίαση της εταιρίας

Η  Εταιρία  Exposystem Α.Ε  με  πλήρη  επωνυμία  “ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

Α.Ε” ιδρύθηκε το 1993 και έδρα της είναι ο Δήμος Εχεδώρου, Οικισμός Σίνδου στο 

Νομό Θεσσαλονίκης. 

3.1.1 Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

• Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση εκθεσιακών περιπτέρων, 

τυποποιημένων  δομών  εκθέσεων,  βελτιωμένων  δομών  εκθέσεων,  η 

κατασκευή γραφικών και επιγραφών, η βιομηχανική κατασκευή επιπλώσεων 

περιπτέρων  και  εκθεσιακών  χώρων,  η  παροχή  ηλεκτρολογικών  και 

τηλεπικοινωνιακών  παροχών,  η  προμήθεια,  εμπορία  και  διενέργεια 

61



επιστρώσεων μοκετών, η κατασκευή υπαίθριων κατασκευών, οι κατασκευές 

ειδικού  σχεδιασμού,  η  προμήθεια  οπτικοακουστικών  μέσων,  η  εκμίσθωση 

εξοπλισμού και επίπλων, η διενέργεια πλήρους καθαρισμού χώρων, η φύλαξη 

χώρων,  η  ενοικίαση  φυτών,  η  παροχή  υπηρεσιών  μετάφρασης  και 

γραμματειακής  υποστήριξης,  η  ανάληψη  μεταφορών  και  λοιπών  συναφών 

εργασιών με εκθετήρια σε εκθεσιακούς και συνεδριακούς χώρους. Επίσης ο 

σχεδιασμός  και  η  οργάνωση  εκθέσεων,  συνεδρίων  και  εκδηλώσεων, 

εμπορικών και ψυχαγωγικών, γενικού ενδιαφέροντος. 

• Η ανάλυση και εκπόνηση μελετών εκτελέσεως και επιβλέψεως πάσης φύσεως 

διακοσμητικών,  ξυλουργικών  εργασιών  και  συναφών  κατασκευαστικών 

έργων,  την  εμπορία  και  αντιπροσώπευση  διακοσμητικών  και 

κατασκευαστικών  υλικών,  καθώς  και  υπηρεσίες  ηλεκτρονικού  εμπορίου 

πάσης δραστηριότητας που περιγράφεται στο παρόν.

• Η καλλιτεχνική επιμέλεια,  μελέτη και δημιουργία γραφικών ή εικόνων για 

οποιαδήποτε διαφημιστική εφαρμογή. 

• Η εκτύπωση και αναπαραγωγή κάθε είδους εντύπων, γραφικών ή εικόνων.

• Η κατασκευή κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και μη.

• Η επιμέλεια, μελέτη και δημιουργία διαφημίσεων.

• Η επιμέλεια, μελέτη και οργάνωση εκδηλώσεων θεάματος.

• Κάθε  εργασία  και  δραστηριότητα  συναφή  προς  τους  παραπάνω 

αναφερόμενους σκοπούς.

Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

• Να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οίκους εξωτερικού ή του εσωτερικού 

που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να 

συνεργάζεται με τους οίκους αυτούς.

• Να συμμετέχει  σε  οποιαδήποτε  επιχείρηση με  όμοιο ή  παρεμφερή σκοπό 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

• Να  συνεργάζεται  με  οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  με 

οποιονδήποτε τρόπο.

• Γενικά  να  ασκεί  κάθε  συναφή  εργασία  και  δραστηριότητα  που  είναι 

αναγκαία ή υποβοηθά στην προώθηση του εταιρικού της σκοπού.
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• Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα 

στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα 

σχετικά με το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρίας, που ανατίθεται 

σε οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

• Να ιδρύει  υποκαταστήματα σε  άλλες  πόλεις  του  εσωτερικού  ή  σε  άλλες 

χώρες  του  εξωτερικού  και  να  συμμετέχει  ως  εταίρος  σε  οποιαδήποτε 

επιχείρηση  του  εσωτερικού  ή  του  εξωτερικού,  ή  να  κοινοπρακτεί   με 

οποιαδήποτε επιχείρηση εσωτερικού ή εξωτερικού.

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ανέρχεται  σε  3.155.143€  διαιρούμενο  σε 

5.347.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59€ η κάθε μία.

3.1.2 Ιστορικό

Η  εταιρία  EXPOSYSTEM Α.Ε.  ιδρύεται  το  1993  με  έδρα  την  Θεσσαλονίκη.  Η 

ίδρυση της εταιρίας είναι το αποτέλεσμα μιας πιο διευρυμένης δραστηριότητας στο 

χώρο  των  εκθεσιακών  και  συνεδριακών  κατασκευών  και  της  αφομοίωσης  του 

ανθρώπινου  δυναμικού,  εγκαταστάσεων  και  τεχνογνωσίας  της  εταιρίας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία υπηρετούσε τον χώρο 

από  το  1983  ως  αποκλειστικός  ανάδοχος  των  τυποποιημένων  εκθεσιακών 

κατασκευών του μεγαλύτερου εκθεσιακού φορέα της Ελλάδας, της HELEXPO A.E . 

Η  εταιρία  από  την  αρχή  της  ίδρυσης  της  συνεργάζεται  αποκλειστικά  με  τη 

HELEXPO στην κατασκευή των τυποποιημένων δομών.

Στις αρχές του 1998 ιδρύεται η INTEREXPO ΑΕ., θυγατρική εταιρία της ΔΕΘ ΑΕ. 

Στο χώρο των εκθεσιακών εφαρμογών, και στην οποία η EXPOSYSTEM συμμετείχε 

στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 20%.

Το 2000 η εταιρία αρχίζει  να δραστηριοποιείται και στην πόλη της Αθήνας όπου 

ανέλαβε  να  διεκπεραιώσει  ένα  σημαντικό  αριθμό  εκθέσεων  στο  Μεσογειακό 

Εκθεσιακό  Κέντρο  (ΜΕΚ)  στην  Παιανία.  Στη  συνέχεια  συνάπτεται  συμφωνία 

αποκλειστικής  συνεργασίας  της  EXPOSYSTEM με  τις  Μεσογειακές  Εμπορικές 

Διεθνείς Εκθέσεις (ΜΕΔΕ), εταιρίας διαχείρισης του εκθεσιακού κέντρου.

Για την  υλοποίηση των στόχων της  εταιρίας  στο  Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο 

(ΜΕΚ) λειτουργεί γραφείο για την άρτια υποστήριξη εκθέσεων.
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Το ίδιο έτος η εταιρία αναλαμβάνει σχεδόν όλες τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται 

στο  νέο  Εκθεσιακό  &  Συνεδριακό  κέντρο  Αττικής  (ΕΣΚΑ),  της  HELEXPO και 

συγχρόνως  υλοποιεί  μερικές  από  τις  μεγαλύτερες  εκθέσεις  της  πόλης,  όπως  τη 

“Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας” και το “Τουριστικό Πανόραμα” σε 

άλλα εκθεσιακά κέντρα.

Κατά το έτος 2003 ιδρύεται η  EXPOWORK Α.Ε. , η τεχνική και κατασκευαστική 

εταιρία του νέου εκθεσιακού κέντρου  ExpoAthens στην Ανθούσα Αττικής, όπου η 

EXPOSYSTEM συμμετέχει ως βασικός μέτοχος με ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% 

ανήκει στους ιδιοκτήτες του εκθεσιακού κέντρου.

Το 2004 ιδρύεται η εταιρία  EXPOLIGHT ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα και σκοπό την 

κάλυψη των ηλεκτρολογικών αναγκών των εκθεσιακών περιπτέρων στα εκθεσιακά 

κέντρα  EXPOATHENS Και ΜΕΚ. Η  EXPOLIGHT ΕΠΕ ανήκει κατά 100% στην 

EXPOSYSTEM.

Το 2004 η EXPOSYSTEM εξαγοράζει το 100% των μετοχών της EXPOMASTER  η 

οποία  δραστηριοποιείται  στην  κατασκευή  ξύλινων  εκθεσιακών  περιπτέρων  σε 

ενοικιαζόμενες  εγκαταστάσεις  στα  Οινόφυτα Βοιωτίας,  για  την  εξυπηρέτηση των 

εκθέσεων που διοργανώνονται στα εκθεσιακά κέντρα EXPOATHENS και ΜΕΚ.

Διαδραματίζοντας πλέον ένα σημαντικό ρόλο στο εκθεσιακό  γίγνεσθαι στη πόλη της 

Αθήνας,  στις  αρχές  του  2003,  η  EXPOSYSTEM αποφασίζει  την  δημιουργία  και 

λειτουργία γραφείων για την πιο άμεση και οργανωμένη εξυπηρέτηση των πελατών-

συνεργατών της.

Η EXPOSYSTEM πρωτοπορεί έχοντας εγκαταστήσει μηχανογραφημένο πρόγραμμα 

επικοινωνίας  (ERP)  μεταξύ  των  τμημάτων  της  από  τις  αρχές  του  2003,  με 

αποτέλεσμα την ομαλή μεταβίβαση πληροφοριών για την τελική μορφοποίηση του 

προϊόντος.

Παράλληλα, η εγκατάσταση και η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 

κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, που κατοχύρωσε η εταιρία κατά το τέλος 

του 2004, ενίσχυσαν την αύξηση της παραγωγής.

Η εταιρία έχοντας δεδομένη την καλή συνεργασία των πελατών-συνεργατών της, έχει 

υπερκεράσει  τεχνικά  και  κατασκευαστικά  προβλήματα  και  είναι  σε  θέση  να 

αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στη βελτίωση των υπηρεσιών της και στην αναβάθμιση της 

εικόνας και της αισθητικής των εκθεσιακών-συνεδριακών γεγονότων.
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Το 2005 η  EXPOSYSTEM αποχώρησε από την  INTEREXPO ΑΕ και συμμετείχε 

στην νεοϊδρυθείσα εταιρία Ελληνικές Εκθεσιακές Παραγωγές ΑΕ (HELEXPRO AE) 

με ποσοστό 15%. Στην εταιρία αυτή συμμετέχουν επίσης η HELEXPO ΑΕ (ποσοστό 

συμμετοχής 70%), η ARCHISTRUCTURE ΑΕ (5%), η TETRAGON ΑΕ (5%) και η 

ΔΕΚΑ ΑΕ (5%).

Αποτελεί πρόκληση  για την EXPOSYSTEM η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών 

με  τη  βοήθεια  του  οποίου  θα  παρέχονται  όλες  οι  αναγκαίες  υπηρεσίες  για  μια 

σύγχρονη  έκθεση  ή  εκδήλωση,  χωρίς  να  απαιτείται  από  πλευράς  οργανωτή  ή 

συμμετέχουσας εταιρίας χρονοβόρα και εξαντλητική έρευνα

Η  EXPOSYSTEM συνεχίζοντας  την  επιτυχημένη  πορεία  της  διαμορφώνει 

παράλληλα  και  το  αυριανό  της  πρόσωπο,  αποσκοπώντας  να  συνεχίσει  να 

διαδραματίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στο εγχώριο και διεθνές εκθεσιακό 

και επιχειρησιακό γίγνεσθαι,  αποτελώντας αδιαμφισβήτητο πόλο έλξης,  για όλους 

εκείνους που αναζητούν την τελειότητα στη παρουσίαση και προβολή των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών τους στο ευρύ κοινό, μέσα από τις δυνατότητες μίας έκθεσης, ενός 

συνεδρίου ή μιας εκδήλωσης.

3.1.3 Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν το εργοστάσιο παραγωγής και τις κεντρικές 

αποθήκες της εταιρίας, βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη 

Σίνδο.  Σε  έκταση  οικοπέδου  10.000  τ.μ.   οι  κτιριακές  εγκαταστάσεις  καλύπτουν 

επιφάνεια  6.500  τ.μ.  όπου  στεγάζεται  και  λειτουργεί  το  παραγωγικό  τμήμα,  που 

διαθέτει  πλήρως  εξοπλισμένη  μονάδα  παραγωγής  ξύλινων  κατασκευών  και 

ολοκληρωμένο  τμήμα  προετοιμασίας  κατασκευών  αλουμινίου.  Η  υλοποίηση  των 

κατασκευών στηρίζεται  στις  μελέτες  του σχεδιαστικού τμήματος  της  εταιρίας.  Σε 

νεόκτιστο  κτήριο  στεγάζονται  τα  τμήματα πωλήσεων,  λογιστηρίου,  σχεδιαστικού, 

γραφικών εφαρμογών, καθώς και το ηλεκτρολογικό τμήμα.

Ακόμη υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που χρησιμεύουν για την αποθήκευση 

του εξοπλισμού και των κατασκευών. Για την μεταφορά τους σε όλη την Ελλάδα, 

αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. 
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Παράλληλα, η εταιρία διατηρεί γραφεία στην Ανθούσα Αττικής, όπου στεγάζονται 

τμήματα διοίκησης, πωλήσεων και σχεδιασμού σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο των 1.200 τ.μ.

Πρόσφατα η εταιρία προχώρησε στην αγορά έκτασης 6.000 τ.μ. στη Βιομηχανική 

Περιοχή  Θεσσαλονίκης,  με  στόχο  την  εγκατάσταση μονάδας  παροχής  υπηρεσιών 

εφοδιαστικής  αλυσίδας  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  δικής  της 

δραστηριότητας και των συνδεόμενων  εταιριών.

3.1.4 Λειτουργία της επιχείρησης

Για την κατασκευή ενός εκθεσιακού περιπτέρου, συνήθως ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία:

1. Ο πελάτης (  συνήθως ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιος φορέας )  θέτει  στο 

τμήμα σχεδιασμού της  EXPOSYSTEM τις προδιαγραφές του περιπτέρου οι 

οποίες  προκύπτουν  από  το  χώρο  τον  οποίο  έχει  μισθώσει  στο  εκθεσιακό 

κέντρο στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχει και από το είδος των εκθεμάτων 

τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει στο περίπτερο.

2. Το  τμήμα  σχεδιασμού  σε  συνεργασία   με  το  τμήμα  Marketing ή  /  και 

Δημοσίων  Σχέσεων  του  πελάτη,  συζητούν  και  καθορίζουν  τα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά του περιπτέρου. Συνήθως ένα περίπτερο αποτελείται από:

• Δομικά υλικά ( ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, πλέξιγκλας κτλ)

• Έπιπλα και σκεύη

• Ηλεκτρολογικό υλικό

• Οπτικοακουστικό  υλικό  (  τηλεοράσεις,  ηχητική  εγκατάσταση, 

αφίσες, επιγραφές κτλ)

1. Όταν τα δύο μέρη συμφωνήσουν τα τεχνικά στοιχεία του περιπτέρου, γίνεται 

η κοστολόγηση του και το τμήμα πωλήσεων της EXPOSYSTEM αποστέλλει 

στον πελάτη την προσφορά και επιτυγχάνεται συμφωνία. 

2. Το  τμήμα  σχεδιασμού  στέλνει  στο  τμήμα  παραγωγής  τα  σχέδια  για  την 

κατασκευή  των  δομικών  υλικών.  Επίσης  στέλνει  στην  αποθήκη  τους 

κωδικούς των απαραίτητων στοιχείων ( επίπλων, συσκευών, ηλεκτρολογικού 

υλικού  κτλ  ).  Για  τα  στοιχεία  τα  οποία  δεν  υπάρχουν  στις  αποθήκες  της 
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EXPOSYSTEM,  υπάρχει  εκτεταμένο  δίκτυο  συνεργατών  σε  Αθήνα  και 

Θεσσαλονίκη, με το οποίο η  EXPOSYSTEM συνεργάζεται ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του περιπτέρου.

3. Ειδικό  συνεργείο  της  EXPOSYSTEM συναρμολογεί  το  περίπτερο  στο 

εκθεσιακό κέντρο 3-4 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης και 

το  αποσυναρμολογεί  μετά  το  πέρας  της  έκθεσης.  Όσα  υλικά  δεν  έχουν 

υποστεί φθορές, επιστέφονται στις αποθήκες της EXPOSYSTEM

Γίνεται  κατανοητό  λοιπόν  ότι  η  EXPOSYSTEM παρά  το  γεγονός  ότι  είναι 

μεταποιητική  επιχείρηση  και  έχει  παραγωγικές  εγκαταστάσεις,  τελικά  παρέχει 

υπηρεσίες προς τους πελάτες και δεν πωλεί προϊόντα.

3.2 Μεθοδολογία

Η  παρακάτω  έρευνα  έγινε  με  τη  βοήθεια  του  διοικητικού  συμβουλίου  της 

EXPOSYSTEM Α.Ε,  του  διευθύνοντος  συμβούλου,  του  γενικού  διευθυντή,  του 

τμήματος πωλήσεων Θεσσαλονίκης και του τμήματος Logistics της εταιρίας 

Το τμήμα πωλήσεων συνεργάστηκε κατά την διαδικασία ιεράρχησης των απαιτήσεων 

των πελατών. Εναλλακτικός τρόπος ιεράρχησης είναι η αποστολή ερωτηματολογίων 

απ’  ευθείας  σε  πελάτες  της  εταιρίας  ώστε  οι  ίδιοι  να  προσδιορίσουν  την 

σημαντικότητα των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρεάζουν την ικανοποίηση τους. 

Ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε το τμήμα πωλήσεων είναι η από κοινού εκτίμηση 

της σημαντικότητας των κριτηρίων που ενδιαφέρουν τους πελάτες της εταιρίας. Για 

τον συγκεκριμένο σκοπό επιλέχθηκε το τμήμα πωλήσεων καθώς είναι το τμήμα που 

έχει  άμεση επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης. Η αξιολόγηση των κριτηρίων 

έγινε  κατά  ζεύγη  αξιολογώντας  με  μια  κλίμακα  από  το  1  έως  το  9  το  πόσο 

σημαντικός είναι ένας παράγοντας σε σχέση με έναν άλλον.

Για  την  μέθοδο  QFD συνεργάστηκαν  ο  γενικός  διευθυντής  με  τον  διευθύνοντα 

σύμβουλο  της  εταιρίας  και  τον  προϊστάμενο  του  τμήματος  Logistics ώστε  να 

βαθμολογήσουν την επιρροή των στρατηγικών logistics σε κάθε ένα από τα κριτήρια 

ικανοποίησης των πελατών. Η βαθμολόγηση έγινε με μια κλίμακα από 1 έως 9 ενώ η 

τυχόν αρνητική επιρροή  βαθμολογήθηκε με τον αντίστροφο του βαθμού. 

Για τον πίνακα του Benchmarking συνεργάστηκαν επίσης ο γενικός διευθυντής και το 

διοικητικό  συμβούλιο.  Εξ’  αιτίας  της  έλλειψης  στοιχείων  του  κλάδου  το 
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Benchmarking έγινε  εμπειρικά  και  μέσω  παρατήρησης  ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. Συνεπώς τα αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως εκτίμηση και 

μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματικότητα. Η ευκολία εφαρμογής κάθε μεθόδου 

βαθμολογήθηκε με τη χρήση κλίμακας από 1 έως 5 με το 5 να δηλώνει την εύκολη 

εφαρμογή και το 1 την δυσκολία εφαρμογής. Η εκτίμηση έγινε από τον προϊστάμενο 

του  τμήματος  Logistics.  Η  ευκολία  δηλώνει  την  συμμόρφωση  της  παρούσας 

λειτουργίας της επιχείρησης με την λειτουργία που υπαγορεύει η  κάθε στρατηγική.

3.3 Ιεράρχηση απαιτήσεων πελατών

Οι Lu, Madu, Kuei και Winokur το 1994 όρισαν ότι η  ικανοποίηση του πελάτη για 

την αγορά ενός προϊόντος εξαρτάται από τα εφτά παρακάτω κριτήρια: 

• Τιμή

• Εξυπηρέτηση 

• Διανομή

• Χαρακτηριστικά 

• Απόδοση 

• Ποικιλία

• Αξιοπιστία

Η  αναγωγή  των  κριτηρίων  αυτών  στα  πλαίσια  της  δραστηριότητας  της 

EXPOSYSTEM πραγματοποιήθηκε από τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο της εταιρίας και 

αντιπροσωπεύει  την  θεώρηση  της  ικανοποίησης  του  πελάτη  από  ολόκληρη  την 

εταιρία. 

Η τιμή  αφορά το  χρηματικό αντίτιμο που απαιτεί  η  εταιρία για  να παρέχει  στον 

πελάτη  τις  ζητούμενες  υπηρεσίες.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  ο  τρόπος 

τιμολόγησης και το χρονικό περιθώριο εξόφλησης της οφειλής.

Η  εξυπηρέτηση   είναι  η  προθυμία  της  εταιρίας  να  ικανοποιήσει  επιθυμίες  των 

πελατών  πέρα  των  συμφωνημένων,  η  διάθεση  των   στελεχών  της  εταιρίας  να 

κατανοήσουν τις  ανάγκες των πελατών τους  και  η  διαθεσιμότητα τους  προς  τους 

πελάτες.

Με τον όρο διανομή εννοείται η άρτια και έγκαιρη παράδοση του προϊόντος στον 

πελάτη χωρίς αυτό να υπόκειται σε φθορές. Η έγκαιρη παράδοση επιβάλλεται καθώς 
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ο  χρόνος  χρήσης  του  προϊόντος  είναι  στενά  καθορισμένος  και  η  οποιαδήποτε 

καθυστέρηση  αποφέρει  προβλήματα  στην  εικόνα  της  εταιρίας  του  πελάτη  και 

δυσχεραίνει την προβολή αυτού.

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι ο  σχεδιασμός του περιπτέρου, δηλαδή το 

αισθητικό  αποτέλεσμα  της  κατασκευής  καθώς  και  η  χρηστικότητα  και 

λειτουργικότητα των στοιχείων του.

Με  τον  όρο  απόδοση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  εννοείται  το  συνολικό 

αποτέλεσμα των εργασιών της EXPOSYSTEM και οι δυσκολίες που έχουν αποφέρει 

οι αστοχίες στον πελάτη. Αφορά την συνολική συμμετοχή όλων των τμημάτων να 

ικανοποιήσουν τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Η  ποικιλία  αφορά  τις  επιλογές  των  πελατών  σε  επίπεδο  προϊόντος  αλλά  και 

υπηρεσιών  καθώς  και  εναλλακτικές  στον  τρόπο  και  στον  χρόνο  διανομής, 

παραγγελίας κτλ.

Τέλος αξιοπιστία είναι η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες στην EXPOSYSTEM 

ώστε  να  της  αναθέσουν  την  οργάνωση  των  συγκεκριμένων  γεγονότων  προβολής 

αλλά  και  η  αφοσίωση  που  δείχνουν  διατηρώντας  μια  μακροχρόνια  σχέση 

συνεργασίας. 

Ο προϊστάμενος Πωλήσεων της EXPOSYSTEM σε συνεργασία με το προσωπικό του 

τμήματος  Πωλήσεων  αξιολόγησαν  κατά  ζεύγη  την  σπουδαιότητα  κάθε  ενός 

κριτηρίου  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα,  όπως  τα  αντιλαμβάνονται  οι  πελάτες  της 

εταιρίας. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Τιμή Εξυπηρέτηση Διανομή Χαρακτηριστικά Απόδοση Ποικιλία Αξιοπιστία

Τιμή 1 3 1/3 5 1/5 7 1

Εξυπηρέτηση 1 1/3 5 1/3 5 3

Διανομή 1 7 1/3 9 1/3

Χαρακτηριστικά 1 5 7 1/5

Απόδοση 1 7 1/5

Ποικιλία 1 7
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Αξιοπιστία 1

Πίνακας 15. Αξιολόγηση Κριτηρίων AHP

 

Συμπληρώνοντας  τον  πίνακα  σύμφωνα  με  την  μέθοδο  AHP οδηγούμαστε  στον 

παρακάτω πίνακα:

 Τιμή Εξυπηρέτηση Διανομή Χαρακτηριστικά Απόδοση Ποικιλία Αξιοπιστία

Τιμή 1,00 3,00 0,33 5,00 0,20 7,00 1,00

Εξυπηρέτηση 0,33 1,00 0,33 5,00 0,33 5,00 3,00

Διανομή 3,00 3,00 1,00 7,00 0,33 9,00 0,33

Χαρακτηριστικά 0,20 0,20 0,14 1,00 5,00 7,00 0,20

Απόδοση 5,00 3,00 3,00 0,20 1,00 7,00 0,20

Ποικιλία 0,14 0,20 0,11 0,14 0,14 1,00 7,00

Αξιοπιστία 1,00 0,33 3,00 5,00 5,00 0,14 1,00

Σύνολο 10,68 10,73 7,92 23,34 12,01 36,14 12,73
Πίνακας 16. Αξιολόγηση Κριτηρίων AHP

Διαιρώντας το κάθε κελί με το σύνολο της στήλης και έπειτα υπολογίζοντας το μέσω 

όρο κάθε γραμμής εξάγουμε τον τελικό πίνακα της μεθόδου:

 Τιμή Εξυπηρέτηση Διανομή
Χαρακτηριστικ

ά Απόδοση Ποικιλία
Αξιοπιστί

α Βαρύτητα
Τιμή 0,09 0,28 0,04 0,21 0,02 0,19 0,08 0,131

Εξυπηρέτηση 0,03 0,09 0,04 0,21 0,03 0,14 0,24 0,112
Διανομή 0,28 0,28 0,13 0,30 0,03 0,25 0,03 0,184

Χαρακτηριστικ
ά 0,02 0,02 0,02 0,04 0,42 0,19 0,02 0,103

Απόδοση 0,47 0,28 0,38 0,01 0,08 0,19 0,02 0,204
Ποικιλία 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,55 0,092

Αξιοπιστία 0,09 0,03 0,38 0,21 0,42 0,00 0,08 0,174
Πίνακας 17. Αξιολόγηση Κριτηρίων AHP

Τα  αποτελέσματα  της  AHP δίνουν  την  εξής  κατάσταση  σπουδαιότητας  των 

κριτηρίων με το αντίστοιχο βάρος:
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1. Απόδοση (0,204)

2. Διανομή (0,184)

3. Αξιοπιστία (0,174)

4. Τιμή (0,131)

5. Εξυπηρέτηση (0,112)

6. Χαρακτηριστικά (0,103)

7. Ποικιλία (0,092)

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το σημαντικότερο κριτήριο για την ικανοποίηση των πελατών 

της επιχείρησης είναι η απόδοση της εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής στην τελική 

απόφαση 20,4%, ακολουθεί η διανομή με ποσοστό 18,4% με λιγότερο σημαντική την 

ποικιλία με ποσοστό 9,2%.  

Στο  σημείο  αυτό  διακόπτεται  η  εφαρμογή της  μεθόδου  AHP ώστε  να  επιλεγεί  η 

κατάλληλη στρατηγική μέσω του πίνακα QFD. Εναλλακτικά μπορεί να υπολογιστεί 

με όμοιο τρόπο για κάθε κριτήριο ο πίνακας  AHP των εναλλακτικών στρατηγικών 

logistics και να επιλεγεί με τη χρήση μόνο αυτής της μεθόδου η βέλτιστη στρατηγική.

3.4 Επιλογή στρατηγικής Logistics 

Η διεύθυνση του τμήματος Logistics της εταιρίας EXPOSYSTEM σε συνεργασία με 

τις  υπόλοιπες  διευθύνσεις  αξιολόγησε  τη  συσχέτιση  των  τεσσάρων  κύριων 

στρατηγικών  Logistics με τα κριτήρια ικανοποίησης των πελατών. Σε μία κλίμακα 

από 1 έως 9, ο αριθμός 1 δηλώνει πιθανή συσχέτιση, ο αριθμός 5 μερική συσχέτιση 

και ο αριθμός 9 ισχυρή συσχέτιση. Οι αντίστροφοι των αριθμών αυτών εκφράζουν 

τον βαθμό της αρνητικής συσχέτισης.

Για την απόδοση θεωρήθηκε ότι  οι  τρεις στρατηγικές,  lean,  agile και  time based, 

έχουν μερική συσχέτιση καθώς οι πελατο-κεντρικές αυτές στρατηγικές αφορούν τις 

συνεχείς  επενδύσεις  σε  ποιότητα  και  την  άμεση  απόκριση  των  αναγκών  των 

εσωτερικών και  εξωτερικών πελατών μιας επιχείρησης.  Αντίθετα η  environmental 

στρατηγική  με  περιορισμένη  αλληλεπίδραση  στον  τομέα  της  απόδοσης  και 

εστιασμένη  σε  εσωτερικές  πρακτικές  της  επιχείρησης  θεωρήθηκε  ότι  έχει  πιθανή 

συσχέτιση με την απόδοση.

Όσων αφορά την διανομή,  κρίθηκε ότι  οι  δύο κύριες  στρατηγικές,  lean και  agile 

σχετίζονται  μερικώς με αυτήν καθώς  μέρος των στρατηγικών αυτών είναι η  JIT 
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διανομή και η γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Τα  environmental logistics κρίθηκαν 

να σχετίζονται αρνητικά με την διανομή καθώς η στρατηγική αυτή αποτρέπει τις 

συχνές και όχι πλήρης αποστολές προς τους πελάτες. Τέλος τα time- based logistics 

έχουν ισχυρή συσχέτιση με τη διανομή καθώς η φιλοσοφία συμπίεσης έχει  κύριο 

αντίκτυπο στην άμεση παράδοση.

Οι  lean και  environmental στρατηγικές φαίνεται να έχουν πιθανή συσχέτιση με την 

αξιοπιστία καθώς χαρακτηρίζονται ως ‘δύσκαμπτες’ στρατηγικές με δυσκολία στην 

ικανοποίηση  των  διαφορετικών  και  μεταβαλλόμενων  αναγκών.  Αντίθετα  τα  agile 

logistics φαίνεται να έχουν ισχυρή συσχέτιση καθώς η ικανοποίηση διαφορετικών 

αναγκών  των  πελατών  δημιουργεί  αφοσίωση  στην  εταιρία.  Τέλος  τα  time-based 

logistics φαίνεται  να  έχουν μερική συσχέτιση  καθώς επηρεάζουν μερικώς  κάποια 

κριτήρια αξιοπιστίας.

Τα  lean και  time-based logistics κρίνεται ότι έχουν ισχυρή συσχέτιση με την τιμή 

καθώς  η  συνεχής  αύξηση  της  αξίας  των  διαδικασιών  επηρεάζει  την  τιμή  του 

προϊόντος. Ισχυρή αρνητική συσχέτιση φαίνεται να έχουν τα agile logistics καθώς η 

διαφοροποίηση η οποία επιζητούν παραδοσιακά θεωρείται ότι  επιδρά στην τελική 

τιμή του προϊόντος. Τα environmental logistics κρίνεται ότι έχουν μερική συσχέτιση 

καθώς σε μικρότερο βαθμό επιτυγχάνουν μείωση του κόστους σε διάφορους τομείς 

της επιχείρησης.

Μερική συσχέτιση με την εξυπηρέτηση θεωρήθηκε να έχουν όλες οι εξεταζόμενες 

στρατηγικές,  διότι  στοχεύουν  στη  βελτίωση  τους  με  διαφορετικό  τρόπο  και  σε 

διαφορετικές  παραμέτρους  της,  εκτός  από  τα  environmental logistics τα  οποία 

φαίνεται να έχουν πιθανή συσχέτιση.

Τα  agile logistics επιδρούν  θετικά  στα  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  καθώς 

προσφέρουν  σχετικά  μεγαλύτερη  ελευθερία  στην  εταιρία  να  ικανοποιήσει  τις 

αισθητικές  και  λειτουργικές  απαιτήσεις  των  πελατών  της  έχοντας  περισσότερες 

επιλογές  δράσης  για  κάθε  απαίτηση.  Τα  environmental logistics επηρεάζουν 

αρνητικά το κριτήριο αυτό καθώς απαγορεύουν την χρήση υλικών τα οποία δεν είναι 

φιλικά προς το περιβάλλον ή δεν είναι ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα τα 

οποία όμως είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα και αισθητική του προϊόντος. 

Τα  lean και  time-based logistics δεν  φαίνεται  να  έχουν  άμεση  συσχέτιση  με  το 

συγκεκριμένο κριτήριο.

Τέλος  το  κριτήριο  της  ποικιλίας  φαίνεται  να  επηρεάζεται  αρνητικά  από  τα 

‘τυποποιημένα’  lean logistics και  τα ‘περιοριστικά’ environmental logistics. τα time-
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based logistics  δεν φαίνεται να σχετίζονται με την ποικιλία ενώ τα agile όπως έχει 

αναλυθεί και παραπάνω φαίνεται να έχουν θετική συσχέτιση.

Λόγω έλλειψης δεδομένων του κλάδου αξιολογήθηκε με υποκειμενικό τρόπο  από τη 

διοίκηση η θέση της εταιρίας σε σχέση με τους δύο κύριους ανταγωνιστές της καθώς 

και η ευκολία εφαρμογής της κάθε στρατηγικής σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει η 

EXPOSYSTEM. Με το γράμμα Α φαίνεται η θέση της εταιρίας σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές Β και C, ενώ με κλίμακα από 1 έως 5 φαίνεται η ευκολία εφαρμογής με 

το ένα να χαρακτηρίζει την δύσκολη εφαρμογή και το 5 την εύκολη.

Τα  αποτελέσματα  της  παραπάνω  ανάλυσης  φαίνονται  στον  παρακάτω  συνολικό 

πίνακα της μεθόδου:

Lean 

Logistics

Agile 

Logistics

Environmenta

l Logistics

Time 

based 

Logistics
Απόδοση 0,204 5 5 1 5     C B      A
Διανομή 0,184 5 5 1/5 9 B         A  C

Αξιοπιστία 0,174 1 9 1 5 B     C      A
Τιμή 0,131 9 1/9 5 9 A B      C

Εξυπηρέτηση 0,112 5 5 1 5 C     B      A
Χαρακτηριστικ

ά
0,103 1 5 1/5 1        B   A C

Ποικιλία 0,092 1/9 5 1/5 1   C   A  B 
Σύνολο 

στήλης
3,97 5.06 1,22 5,48 1- 2- 3- 4-5

Ευκολία 

εφαρμογής
3 3 4 2

Σύνολο 11,9 15,17 4,88 10,96
Βαθμολογί

α
2 1 4 3

Πίνακας 18. Συνδυασμένη Μέθοδος AHP, QFD, Benchmarking

Τα στοιχεία της  γραμμής ‘Σύνολο στήλης’  υπολογίζονται  από την  πρόσθεση των 

στοιχείων  κάθε  στήλης  μετά  την  εφαρμογή  της  αντίστοιχης  βαρύτητας  κάθε 

κριτηρίου.  Έπειτα  το  γινόμενο του  συνόλου  στήλης  και  της  ευκολίας  εφαρμογής 

αντιστοιχεί σε έναν αριθμό από τον οποίο εξάγεται η βαθμολογία κάθε στρατηγικής.

Συμπερασματικά  η  πρώτη  επιλογή  στρατηγικής  logistics της  εταιρίας 

EXPOSYSTEM είναι  η  agile στρατηγική  logistics με  δεύτερη  επικρατέστερη την 

lean. 

Ο βαθμός ευκολίας εφαρμογής της στρατηγικής δηλώνει ότι ενώ η εταιρία έχει τα 

μέσα  και  να  εφαρμόσει  μια  περιβαλλοντική  στρατηγική,  δηλαδή την  δυνατότητα 
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εύρεσης προμηθευτών, οικολογικών υλικών, μείωσης των μεταφορών και όλων των 

πρακτικών που αναφέρθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο, αυτό θα λειτουργούσε εις βάρος 

της  εταιρίας  καθώς  με  τα  δεδομένα  κριτήρια  η  στρατηγική  των  environmental 

logistics δεν συνάδει με τα κριτήρια της ικανοποίησης των πελατών.

 Χαρακτηριστική  είναι  η  θέση  της  εταιρίας  σε  σχέση  με  τον  ανταγωνισμό  στα 

κριτήρια της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της εξυπηρέτησης,  κριτήρια τα οποία 

αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας. Τέλος η τιμή του προϊόντος 

είναι το στοιχείο το οποίο η εταιρία πρέπει να βελτιώσει καθώς κατέχει την χειρότερη 

θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεί σημαντικό εργαλείο στρατηγικών αποφάσεων για 

κάθε εταιρία καθώς πλήθος συμπερασμάτων και απαραίτητων ενεργειών απορρέουν 

από αυτόν σε στρατηγικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο.
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4. Συμπεράσματα

Ο στρατηγικός σχεδιασμός logistics έχει αδιαμφισβήτητη σημασία για την διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης καθώς η ικανοποίηση του πελάτη συνδέεται 

άμεσα με την επιλογή της εκάστοτε στρατηγικής. Ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, οι προμήθειες, η διανομή και η διακίνηση, η θέση των εγκαταστάσεων και 

ένα  σύνολο  άλλων  λειτουργικών  διαδικασιών  και  αποφάσεων  ρυθμίζονται  και 

λειτουργούν στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής logistics. 

Η επιλογή  της  στρατηγικής  που θα  ακολουθήσει  μια  επιχείρηση στον  τομέα των 

logistics αποτελεί ένα περίπλοκο πρόβλημα με πολλές παραμέτρους. Εταιρίες που 

ενδιαφέρονται  για  την  απόκτηση  και  διατήρηση  ενός  ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος  πρέπει  να  επιλέξουν  την  στρατηγική  αυτή  που  θα  οδηγήσει  στο 

συγκεκριμένο στόχο. 

Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάστηκε  ένας  τρόπος  σύνδεσης  των  βασικών 

στρατηγικών  logistics με τις απαιτήσεις του πελάτη και μία μέθοδος επιλογής της 

κατάλληλης στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία με την συνδυασμένη 

χρήση των μεθόδων AHP, QFD και Benchmarking. Αυτό το εύχρηστο και αναλυτικό 

εργαλείο  αποτελεί κλειδί στην διαμόρφωση μιας εταιρικής στρατηγικής στον τομέα 

των logistics.

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η περαιτέρω κατάτμηση των ανωτέρω στρατηγικών σε 

λειτουργίες logistics και η επιλογή συγκεκριμένων λειτουργιών χωρίς την δέσμευση 

μιας στρατηγικής. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η συσχέτιση λειτουργιών με το 

σύνολο  ή  μέρος  των  κριτηρίων  ικανοποίησης  πελατών  και  η  επιλογή  μιας 

75



εξατομικευμένης  στρατηγικής  logistics σύμφωνα  με  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  των 

πελατών κάθε επιχείρησης. 

Άλλες  χρήσεις  του  εργαλείου  αυτού  είναι  η  επιλογή  στρατηγικής  marketing,  η 

επιλογή  λειτουργίας  παραγωγής,  τιμολογιακής  πολιτικής  καθώς  και  οποιαδήποτε 

επιλογή καλείται να κάνει μια επιχείρηση και εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια.

5. Βιβλιογραφία

Akao Yoji and Mizuno Shigeru (1991), ‘Quality Function Deployment: Integrating 
Customer Requirements Into Product Design,  

Anand G and Kondali Rambabu (2008), ‘Benchmarking: The benchmarking models’ 
Benchmarking: An International Journal, Vol. 15 No. 3, 2008, pp. 257-291
Andries  B.  and  Gelders  L.  (1995),‘Time-based  manufacturing  logistics’  Logistics 

Information Management, Vol. 8 No. 6, 1995, pp. 25-31
Aronsson Hakan, Brodin Maria Huge (2006) ‘The environmental impact of changing  

logistics structures’,   The International Journal of Logistics Management, Vol. 17 
No. 3, 2006 pp. 394-415

Bayazit Ozden (2005), ‘Use of AHP in decision-making for flexible manufacturing  
systems’, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 16 No. 7, 2005 
pp. 808-819

Bhasin  Sanjay,  Burcher  Peter  (2006),  ‘Lean  viewed  as  a  philosophy’ Journal  of 
Manufacturing Technology Management, Vol 17 No 1, 2006 pp 56-72

Camp,  R.  (1989).  ‘The  search  for  industry  best  practices  that  lead  2  superior  
performance. Productivity Press’

Christopher Martin and Towill R Denis. (2000), ‘Supply chain migration from lean 
and  functional  to  agile  and  customised’,  Supply  Chain  Management:  An 
International Journal Volume 5 . Number 4 . 2000 . pp. 206-213

Domingo Rosario, Alvarez Roberto, Pena Marta, Calvo Roque (2007) ‘Materials flow 
improvement in a lean assembly line’ Assembly Automation 27/2 (2007) pp. 141-
147 

Han S. Bruce, Chen K. Shaw, Embrahimpour Maling, Sodhi S. Manbir (2001), ‘A 
conceptual QFD planning model’,  International journal of Quality & Reliability 
Management, Vol 18. No 8, 2001, pp 796-812.

Hines Peter,  Holweg Matthias, Rich Nick (2004), ‘Learning to evolve, a review of  
contemporary lean thinking’,  International Journal  of Operations & Production 
Management, Vol 24, No 10, 2004, pp. 994-1011.

Hines Peter, Taylor David (2000), ‘Going lean’ Lean enterprise research center, 2000
Jones T. Daniel, Hines Peter and Rich Nick (1997), ‘Lean Logistics’, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 27 No. 3/4, 1997

76



Murphy  R.  Paul.,  Poist  F.  Richard  (2003),  ‘Green  perspectives  and  practices:  a  
comparative logistics study’  Supply chain management: An international journal, 
Vol 8 No 2 2003 pp 122-131

Porter E. Michael (1985),  ‘Competitive Advantage: creating and sustaining superior 
performance’
Politis  D.  John  (2005),  ‘QFD,  organizational  productivity  and  creativity’  

,International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 22 No. 1, 2005, 
pp. 59-71

Prater  Edmund,  Biehl  Markus,  Smith  Michael  Alan  (2001),  ‘International  supply 
chain agility Tradeoffs between flexibility and uncertainty’  International Journal 
of Operations & Production Management, Vol. 21 No. 5/6, 2001, pp. 823-839.

Ramesh G., Devadasan S.R. (2007), ‘Literature review on the agile manufacturing 
criteria’ Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 18 No. 2, 2007, 
pp. 182-201

Saaty Τhomas (1980), ‘The analytical hierarchy process: Planning, Priority, Setting’
Shanchez  M.  Angel  and  Perez  P.  Manuela  (2001),  ‘Lean  indicators  and 

manufacturing  strategies’,  International  Journal  of  Operations  &  Production 
Management, Vol 21, No 11, 2001, pp. 1433-1451.

Waters Donald,Richmond,  Parkes  and Wright  (2003)  ‘Development  and trends in 
supply chain management’ Global logistics and distribution planning, Institute of 
Logistics and Transport 2003.

Wilding  D.  Richard,  Newton  J.  Michael  (1996),   ‘Enabling  time-based  strategy  
through logistics – using time to competitive advantage’  Logistics Information 
Management, Volume 9 · Number 1 · 1996 · pp. 32–38

Wu  C.  Yen  (2003),  ‘Lean  manufacturing:  a  perspective  of  lean  suppliers’  
International Journal of Operations & Production Management, Vol 23, No 11, 
2003, pp. 1349-1376.

Wu  Haw-Jan,   Dunn  C.  Steven  (1995),  ‘Environmentally  responsible  logistics 
systems’, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 
Vol. 25 No. 2, 1995, pp. 20-38.

Zhang Z.,  Sharifi H. (2000), ‘A methodology for achieving agility in manufacturing 
organisations’  International  Journal  of  Operations  & Production  Management, 
Vol. 20 No. 4, 2000, pp. 496-512.

http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_function_deployment
http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking

77

http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_function_deployment
http://www.simonsays.com/book/default_book.cfm?isbn=0684841460

