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ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα εργασία στόχο είχε να καταλήξει σε συγκεκριμένη, σχετικά εύκολα 

εφαρμόσιμη πρόταση ως προς την ιεράρχηση των κινδύνων στους οποίους είναι 

εκτεθειμένη μια επιχείρηση μέσω των λειτουργιών της εφοδιαστικής της αλυσίδας, 

ούτως ώστε, στη συνέχεια να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες 

για να τους διαχειριστεί.  

 

Αυτό επετεύχθη προσεγγίζοντας τον κίνδυνο μέσα από την έννοια της τρωτότητας 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και χρησιμοποιώντας την Αναλυτική Διαδικασία 

Ιεράρχησης η οποία επιτρέπει τη σύγκριση ανόμοιων παραμέτρων, όχι απαραίτητα 

ποσοτικοποιημένων, παρακάμπτοντας έτσι ένα σύνηθες πρόβλημα που συναντάται 

στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις: την απουσία αξιόπιστων στοιχείων 

δεικτών απόδοσης.  

 

Ταυτόχρονα, μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης, διερευνά μία σειρά 

συνηθισμένων παραγόντων  που επηρεάζουν την «τρωτότητα» της εφοδιαστικής 

αλυσίδας μίας μέσης μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Διατύπωση του προβλήματος 

Ο κεντρικός λόγος ύπαρξης κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας συνυφαίνεται με την 

απαίτηση να αντιμετωπιστεί ένας πολύ συγκεκριμένος και γενικός κίνδυνος: η 

προσφορά ενός προϊόντος να υπολείπεται σημαντικά της ζήτησης ή το αντίθετο. 

Επομένως, οι έννοιες της διαχείρισης κινδύνου και της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ήταν ανέκαθεν αλληλένδετες. Ωστόσο, μόνο πρόσφατα ήρθε στο 

προσκήνιο η σημασία της συστηματικής διαχείρισης κινδύνου μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω συγκεκριμένων συγκυριών που εμφανίζει η εποχή μας: 

παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες, έξαρση της τρομοκρατίας και των ακραίων καιρικών 

φαινομένων, απογύμνωση των αλυσίδων από κάθε επιπλέον δυναμικότητα 

ασφαλείας προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους, κλπ. 

 

Καθώς, λοιπόν, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αρχίζει να στρέφεται πιο 

οργανωμένα στην έννοια του κινδύνου και της διαχείρισής του, αναδύεται η ανάγκη 

εκτίμησης του κινδύνου που συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, με τρόπο 

σχετικά εύκολο και πρακτικό. Κάτι τέτοιο, εκ των πραγμάτων, δεν είναι κάτι απλό, 

ούτε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να θυσιαστεί κάποιο μέρος της ακρίβειας, αφού οι 

κίνδυνοι αυτοί εμφανίζονται με πολλές διαφορετικές μορφές, κάποιοι είναι 

προβλέψιμοι αλλά κάποιοι μπορεί να είναι και αναδυόμενοι, αντιμετωπίζονται σε 

διάφορα επίπεδα (στρατηγικό, τακτικό, λειτουργικό) και οι επιπτώσεις τους μπορεί 

να διαφέρουν πολύ τόσο σε μέγεθος όσο και σε διάρκεια.  Επίσης, καθώς, στο 

πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, ό,τι συνιστά κίνδυνο μπορεί ταυτόχρονα να 

συνιστά και ευκαιρία προς εκμετάλλευση, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι 

αδύνατο) να εκτιμηθεί ο κίνδυνος με αντικειμενικό και μονοσήμαντο τρόπο.  

 

Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί, η σχετικά 

περιορισμένη έως τώρα έρευνα στον χώρο αυτόν έχει αποδώσει κάποια μοντέλα 

εκτίμησης ή ανάλυσης του κινδύνου τα οποία είτε περιορίζονται σε συγκεκριμένες 

περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. στη δραστηριότητα των προμηθειών), είτε 

είναι εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτούν σημαντικό όγκο στοιχείων πολύ καλής 

ποιότητας για να λειτουργήσουν, ή θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν γενικευμένα 

και ακαδημαϊκά και, παρά τη χρησιμότητά τους για την προαγωγή της έρευνας και 

της μάθησης, στην υφιστάμενη μορφή τους, δεν έχουν άμεση πρακτική αξία για τη 

μέση ελληνική επιχείρηση.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καταλήξει σε συγκεκριμένη, 

πρακτική και σχετικά εύκολα εφαρμόσιμη πρόταση ως προς την ιεράρχηση των 

κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη μια επιχείρηση μέσω των λειτουργιών της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας, ούτως ώστε, στη συνέχεια να μπορεί να πάρει τις 

αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να τους διαχειριστεί. Ταυτόχρονα, μέσα από τη 
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μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης, διερευνά μία σειρά συνηθισμένων παραγόντων  

που επηρεάζουν την «τρωτότητα» της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας μέσης 

μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης.  

 

 

1.2 Δομή της εργασίας  

Στην επόμενη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου πραγματοποιείται εκτεταμένη 

βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζονται  αναφορές και προσεγγίσεις όσον αφορά τα θέματα 

του κινδύνου και του κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας πιο εστιασμένα, τη 

μέτρηση, εκτίμηση και αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, καθώς και προηγούμενη 

έρευνα εμβάθυνσης στα θέματα αυτά. Στόχος της βιβλιογραφικής αυτής 

επισκόπησης είναι να ξεδιπλώσει, στην έως σήμερα έκτασή του, το γενικότερο τοπίο 

που αφορά το ευρύ θέμα της διαχείρισης του κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

Μέσα σε αυτό το τοπίο τοποθετείται στη συνέχεια (ενότητα 1.4), με πολύ 

συγκεκριμένη στόχευση και εμβέλεια, η παρούσα εργασία.  

 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται σύντομα η Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

(Analytic Hierarchy Process – AHP) η οποία επιλέχθηκε ως καταλληλότερη για την  

ανάδειξη των τρωτών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή των λειτουργιών 

εκείνων που χρήζουν άμεσης προσοχής σε σχέση με τον κίνδυνο που προκύπτει για 

μια επιχείρηση από την εφοδιαστική της αλυσίδα. Παρατίθενται επίσης οι λόγοι 

στους οποίους βασίστηκε η επιλογή αυτή. 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, ενώ η 

εφαρμογή της ακολουθεί στο κεφάλαιο 4. Σε αυτό παρουσιάζεται η επιχείρηση στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της οποίας εφαρμόστηκε η προτεινόμενη πρακτική, 

αναπτύσσεται το μοντέλο βάσει του οποίου ιεραρχούνται τα τρωτά σημεία αυτής της 

αλυσίδας και πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας σε σχέση με τα αποτελέσματα 

του μοντέλου αυτού. 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, τόσο όσον αφορά την ίδια την επιχείρηση και 

τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, όσο και την ισχύ της προτεινόμενης προσέγγισης, 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται και κάποια θέματα 

για περαιτέρω έρευνα προς την ίδια κατεύθυνση. 
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1.3 Βιβλιογραφική επισκόπηση  

1.3.1 H έννοια του κινδύνου  

Η έννοια του κινδύνου και, μάλιστα, του επιχειρηματικού κινδύνου, είναι γνωστή και 

διαδεδομένη εδώ και δεκαετίες και ορισμοί της συναντώνται σε εκατοντάδες βιβλία 

και άρθρα. Στη βιβλιογραφία, λοιπόν, εμφανίζεται μεγάλος αριθμός εργασιών οι 

οποίες εξετάζουν τον κίνδυνο από διάφορες οπτικές, όπως από την οπτική της 

οικονομικής επιστήμης και της χρηματοοικονομικής (κλασσικές θεωρούνται πλέον  οι 

εργασίες των Markowitz (1952), Tobin (1958) και Sharpe (1964)), της θεωρίας 

αποφάσεων (π.χ. Kahnemann και Tversky, 1979, Tversky και Kahnemann, 1992), της 

στρατηγικής διοίκησης (π.χ. Bettis και Thomas, 1990, Simons, 1999) και της 

διοίκησης διεθνών επιχειρήσεων (π.χ. Miller, 1992, Ting, 1988), κ.ο.κ.  

 

Στις περισσότερες εργασίες, η έννοια του κινδύνου είτε θεωρείται αυτονόητη και δεν 

ορίζεται ρητά ή ορίζεται κατά τρόπο που να συνάδει με τους σκοπούς και την 

προβληματική της εργασίας.  Οι όποιοι ορισμοί πάντως, λιγότερο ή περισσότερο, 

συγκλίνουν προς αυτόν που αναφέρεται από τους Norrman και Lindroth (2004):  

«κίνδυνος είναι η πιθανότητα, σε ποσοτικούς όρους, να συμβεί ένα συγκεκριμένο 
ανεπιθύμητο γεγονός». 

Ή  

«επιχειρηματικός κίνδυνος είναι το επίπεδο έκθεσης σε αβεβαιότητα το οποίο η 
επιχείρηση πρέπει να κατανοήσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά καθώς 
υλοποιεί τις στρατηγικές της για να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους και 
να δημιουργήσει αξία». 

 

Είναι σαφές, επομένως, ότι η έννοια του κινδύνου αφενός μεν συνδέεται με την 

αβεβαιότητα που επιφυλάσσει το μέλλον και, αφετέρου, συνδυάζει ένα μέτρο της 

πιθανότητας να συμβεί κάποιο αντίξοο γεγονός αλλά και ένα μέτρο της έκθεσης σε 

αυτό, δηλαδή των επιπτώσεων του γεγονότος αυτού, εάν συμβεί.  

 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, οι Wheelen και Hunger (2006), συζητώντας για 

τον κίνδυνο που συνοδεύει μια στρατηγική εναλλακτική, συγκεκριμενοποιούν ένα 

μέρος των επιπτώσεων καθώς επισημαίνουν πως ο κίνδυνος αυτός δεν αποτελείται 

μόνο από την πιθανότητα αποτυχίας της στρατηγικής, αλλά και από το ύψος των 

περιουσιακών στοιχείων που η επιχείρηση θα πρέπει να δεσμεύσει σε αυτή τη 

στρατηγική, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν 

θα είναι διαθέσιμα για άλλες χρήσεις.   

 

Ο Holton (2004) παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη προσπάθεια ορισμού της 

έννοιας του κινδύνου, στη γενικευμένη της μορφή. Παρατίθενται εδώ τα κύρια 

σημεία του άρθρου αυτού γιατί διευκρινίζουν τα «σκοτεινά σημεία» της έννοιας του 
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κινδύνου και διαφωτίζουν ως προς συγκεκριμένες παγίδες ή παρανοήσεις κατά την 

μελέτη και μέτρησή του: 

• Ξεκινά από τον κλασσικό ορισμό του Frank Knight (που παρουσιάστηκε το 1921) 

-ο οποίος συνδέει την έννοια του κινδύνου με την ύπαρξη αντικειμενικών 

πιθανοτήτων σε αντιδιαστολή με την έννοια της αβεβαιότητας την οποία συνδέει 

με υποκειμενικές πιθανότητες- και παραθέτει τις ανεπάρκειές του.  

• Επισημαίνει την ύπαρξη ολόκληρου ρεύματος (Ramsey, de Finetti, Savage, κ.α.), 

από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και μετά, το οποίο υποστηρίζει πως δεν 

υπάρχει αντικειμενική θεώρηση της πιθανότητας αλλά πως οι πιθανότητες είναι 

υποκειμενικές πεποιθήσεις των ανθρώπων προκειμένου να χαρακτηρίσουν την 

αβεβαιότητά τους.  

• Συζητά τον τρόπο με τον οποίο ο Harry Markowitz, στην επαναστατική για την 

εποχή εργασία του για τη θεωρία χαρτοφυλακίου, «παρέκαμψε» την έννοια του 

κινδύνου και χωρίς να την ορίσει καθόλου την αντικατέστησε με την 

μεταβλητότητα της αναμενόμενης απόδοσης, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ένα 

μέτρο που δεν μετρά απαραίτητα τον κίνδυνο στο σύνολό του, αλλά τον 

αντικατοπτρίζει επαρκώς για τις ανάγκες του ατόμου που το χρησιμοποιεί.  

• Στη συνέχεια, παραθέτει τους προβληματισμούς του σχετικά με την έννοια της 

αβεβαιότητας, η οποία συνδέεται στενά με την έννοια του κινδύνου: Βάσει της 

κοινής της χρήσης, αβεβαιότητα είναι η κατάσταση στην οποία το άτομο δεν 

γνωρίζει εάν μία θέση είναι αληθής ή ψευδής. Στην πραγματικότητα όμως, 

κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε αβεβαιότητα (απλά δεν το αντιλαμβάνεται)  στην 

περίπτωση που δεν γνωρίζει καν τη συγκεκριμένη θέση. Επομένως, μπορεί μεν να 

χρησιμοποιούμε την πιθανότητα ως μέτρο της αβεβαιότητας, αλλά η χρησιμότητά 

της είναι περιορισμένη. Στην καλύτερη περίπτωση, η πιθανότητα ποσοτικοποιεί 

την αντιλαμβανόμενη αβεβαιότητα.  

• Με παρόμοιο τρόπο σχολιάζει και τη δεύτερη έννοια που συνυφαίνεται με την 

έννοια του κινδύνου, αυτή της έκθεσης σε αυτόν. Όπως η αβεβαιότητα, έτσι και η 

έκθεση είναι προσωπική κατάσταση. Η ερώτηση-κλειδί για να διαπιστώσει 

κανείς την έκθεση σε μία θέση είναι «θα με ένοιαζε;». Η αμεσότητα της έκθεσης 

είναι κρίσιμη: η τρέχουσα έκθεσή μας εξαρτάται από τις τρέχουσες προτιμήσεις 

μας. Η μέτρηση της έκθεσης βασίζεται, επομένως, στη χρησιμότητα (κατά 

Bernoulli, von Neumann, Morgenstern και Savage) ή τις δηλωμένες προτιμήσεις 

(κατά τους Arrow και Debreu). Και οι δύο προσεγγίσεις, ωστόσο, έχουν 

περιορισμένη χρησιμότητα. Στην καλύτερη περίπτωση, χαρακτηρίζουν την 

αντιλαμβανόμενη έκθεση.  

• Επιχειρεί να ορίσει τον κίνδυνο κατά τρόπο γενικευμένο (άσχετα, δηλαδή, από 

την οπτική μέσα από την οποία χρησιμοποιείται): Κίνδυνος είναι η έκθεση σε μία 

θέση/κατάσταση για την οποία κάποιος είναι αβέβαιος. Είναι, λοιπόν, 

απαραίτητο να υπάρχουν ταυτόχρονα και έκθεση και αβεβαιότητα για να 
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υπάρχει κίνδυνος. Θεωρεί, ωστόσο, πως ο ορισμός αυτός είναι μεν 

κατατοπιστικός, αλλά παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό, 

επιστρατεύει την οπερασιοναλιστική προσέγγιση (βλ. παρακάτω). 

• Ταυτόχρονα, επισημαίνει πως ο κίνδυνος, κατά τον τρόπο που έχει οριστεί, είναι 

κατάσταση όντων (ανθρώπων και ζώων) που έχουν αυτεπίγνωση (self-

awareness). Οργανισμοί, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κλπ. δεν έχουν αυτεπίγνωση 

επομένως δεν μπορούν να «βρίσκονται σε κίνδυνο». Δεν είναι παρά οι «αγωγοί» 

μέσω των οποίων τα άτομα – μέλη, επενδυτές, εργαζόμενοι, ψηφοφόροι, κλπ. – 

φέρουν τον κίνδυνο. Υπ’ αυτή την έννοια, είναι διαφωτιστικό να εξετάζει κανείς, 

ποιοι τελικά φέρουν συγκεκριμένους κινδύνους μέσα σε μια επιχείρηση.    

• Παραθέτει τις αρχές του οπερασιοναλισμού (operationalism – με κύριο 

εκπρόσωπο τον Percy Bringman1) βάσει των οποίων προσδιορίζει το «ελάττωμα» 

του ορισμού που αναφέρεται παραπάνω: Ο ορισμός εξαρτάται από τις έννοιες 

αβεβαιότητα και έκθεση, εκ των οποίων καμία δεν μπορεί να οριστεί με 

οπερασιοναλιστικό τρόπο. Στην καλύτερη περίπτωση, ελπίζει κανείς να μπορέσει 

να ορίσει οπερασιοναλιστικά την αντίληψη που έχει για την αβεβαιότητα και την 

έκθεση. Αυτό σημαίνει πως, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει (ορισμένος και 

μετρήσιμος) αληθινός κίνδυνος, αλλά η αντίληψη που έχουμε εμείς για τον 

κίνδυνο. Όσο υπερβολικό και αν φαίνεται αυτό το συμπέρασμα του Holton, 

οδηγεί σε μία πολύ ρεαλιστική και χρήσιμη διαπίστωση: Καθώς δεν μπορούμε να 

ορίσουμε τον κίνδυνο στο σύνολό του παρά μόνο τον κίνδυνο που 

αντιλαμβανόμαστε, προκειμένου να διευκολυνθούμε στη διαχείρισή του, 

μπορούμε να ορίσουμε κάποιες πλευρές του κινδύνου που αντιλαμβανόμαστε. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Markowitz, υιοθετούμε γι’ αυτό το λόγο 

κάποια μέτρα που αντικατοπτρίζουν αυτές τις πλευρές του κινδύνου. Στην 

πραγματικότητα δεν μετρούμε τον κίνδυνο αλλά μια παράμετρο προσεγγιστική 

του κινδύνου (proxy), όπως η αξία σε κίνδυνο (value-at-risk), η μεταβλητότητα 

της αναμενόμενης απόδοσης, κλπ.  Η προσεγγιστική παράμετρος που υιοθετεί 

κάποιος μπορεί να μην ταιριάζει σε αυτό που επιθυμεί να μετρήσει κάποιος 

άλλος. Υπό το φως  όλων των παραπάνω λοιπόν,  

δεν έχει κανένα νόημα να αναρωτιέται κανείς αν το μέτρο που 
χρησιμοποιεί «συλλαμβάνει» επαρκώς τον κίνδυνο. Απλά, θα πρέπει να 
αναρωτιέται εάν είναι χρήσιμο.  

 

Ένα χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού κινδύνου, το οποίο επισημαίνεται από 

πολλούς ερευνητές (π.χ. AIRMIC, 2002, APICS και PROTIVITI, 2004, Peck, 2005) 

αφορά τη διττή φύση του: σε κάθε εγχείρημα, στο ίδιο γεγονός όπου μπορεί να 

                                                        
1 O Bringman, το 1927, υποστήριξε στο βιβλίο-σταθμό «The Logic of Modern Physics» πως αν όλη η 
γνώση στο κόσμο προκύπτει από τις εμπειρίες μας, τότε οι ορισμοί των εννοιών μπορεί να έχουν νόημα 
μόνον εάν αναφέρονται στις εμπειρίες. Πρότεινε να ορίζουμε επισήμως μία έννοια καθορίζοντας ένα 
σύνολο λειτουργιών μέσα από τις οποίες αποκτούμε εμπειρία της έννοιας «The concept is synonymous 
with the corresponding set of operations».  
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ελλοχεύει ο κίνδυνος, μπορεί να ενυπάρχει και μία επιχειρηματική ευκαιρία προς 

αξιοποίηση. Αυτός είναι ο λόγος εξάλλου που οι επιχειρήσεις δέχονται να φέρουν ένα 

βαθμό κινδύνου. Ανάλογα με τον κίνδυνο είναι συνήθως και τα αναμενόμενα κέρδη.  

 

Λόγω αυτής της διττής φύσης του επιχειρηματικού κινδύνου, το πρότυπο διαχείρισης 

κινδύνου που εξέδωσαν από κοινού το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου (Institute of 

Risk Management – IRM) του Ην. Βασιλείου, σε συνεργασία με το ALARM (Εθνικό 

Φόρουμ για τη Διαχείριση Κινδύνου στο Δημόσιο Τομέα) και την Association of 

Insurance and Risk Managers (ΑIRM) της ίδιας χώρας (AIRMIC, ALARM και IRM, 

2002), εξετάζει την διαχείριση του κινδύνου και από τις δύο πλευρές2. Στο ίδιο 

πρότυπο διακρίνονται οι διάφοροι κίνδυνοι σε κατηγορίες χωρίς να γίνεται 

εξαντλητική αναφορά σε όλες, παρά μόνον αναφορά σε κάποιες ενδεικτικές 

κατηγορίες όπως: κίνδυνοι στρατηγικής φύσης, χρηματοοικονομικής φύσης, 

λειτουργικής φύσης, καταστροφών/ατυχημάτων. Αναφέρεται επίσης ότι οι κίνδυνοι 

αυτοί είναι αποτέλεσμα παραγόντων είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών ως προς τον 

οργανισμό. Έτσι: 

• όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αυτοί που σχετίζονται με τις 

μεταβολές των επιτοκίων και των νομισματικών ισοτιμιών εξαρτώνται 

αποκλειστικά από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ κίνδυνοι που σχετίζονται με τις 

ταμειακές ροές και τη ρευστότητα της επιχείρησης εξαρτώνται από εσωτερικούς 

παράγοντες 

• όσον αφορά τους στρατηγικούς κινδύνους, εξωτερικά δημιουργούμενοι είναι όσοι 

σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, τις μεταβολές συμπεριφοράς των πελατών ή του 

κλάδου και τις διακυμάνσεις της ζήτησης· εσωτερικά δημιουργούμενοι είναι όσοι 

σχετίζονται με την έρευνα & ανάπτυξη και το νοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης 

εν γένει, ενώ κίνδυνοι όπως αυτοί που ενσκήπτουν κατά την ενσωμάτωση δύο 

επιχειρήσεων μετά από εξαγορά ή συγχώνευση δημιουργούνται από συνδυασμό 

και εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, κ.ο.κ.  

 

 

1.3.2 Διαχείριση κινδύνου 

Στην πράξη, συναντώνται δύο τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου (Waters, 2007): η 

πρώτη και σχεδόν παραδοσιακή προσέγγιση είναι να τον αγνοείς και να αντιδράς εάν 

και εφόσον συμβεί το ανεπιθύμητο γεγονός. Η λογική πίσω από αυτή την 

αντιμετώπιση σχετίζεται με την πεποίθηση ότι οι πραγματικά προβληματικές 

καταστάσεις εμφανίζονται σπάνια οπότε ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασίζεται στις 

κανονικές συνθήκες και να μη σπαταλώνται πόροι στην προσπάθεια πρόληψης 

γεγονότων τα οποία ενδέχεται να μη συμβούν ποτέ. Τα δύο βασικά μειονεκτήματα 

αυτής της προσέγγισης είναι τα εξής: Κατ’ αρχήν δεν αληθεύει πως μόνο σπάνια 
                                                        
2 εκτός από την περίπτωση που εξετάζονται ζητήματα ασφάλειας (safety), οπότε θεωρείται πως οι 
επιπτώσεις των διαφόρων κινδύνων μπορούν να είναι μόνον αρνητικές και, ως εκ τούτου, η διαχείρισή 
τους εστιάζεται μόνο στην αποφυγή ή στην άμβλυνση της βλάβης. 
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γεγονότα θέτουν τη λειτουργία της επιχείρησης σε κίνδυνο. Γεγονότα όπως η 

καθυστέρηση αποπληρωμής από κάποιον πελάτη ή καθυστέρησης κάποιας 

αποστολής από έναν προμηθευτή «απορυθμίζουν» την ομαλή λειτουργία και 

δημιουργούν προβλήματα τα οποία, ειδικά αν εκληφθούν αθροιστικά, μπορεί να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην  κερδοφορία, την αξιοποίηση των πόρων και, 

εντέλει, στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Από την άλλη πλευρά, αυτή 

η προσέγγιση αντίδρασης είναι συνήθως αρκετά αργή: τα στελέχη της επιχείρησης 

περιμένουν να διαπιστώσουν πώς θα εξελιχθεί η προβληματική κατάσταση, στη 

συνέχεια συνειδητοποιούν πως πρέπει να δράσουν, σχεδιάζουν τον τρόπο 

αντίδρασής τους, τον υλοποιούν και περιμένουν την επανάκαμψη. Ενδέχεται όμως, 

όταν συνειδητοποιούν την ανάγκη αντίδρασης, ήδη η βλάβη να έχει επεκταθεί σε 

σημείο ώστε η ταχεία ανάκαμψη να είναι εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη.  

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά παραδείγματα στα οποία η προσέγγιση της 

αντίδρασης αποδείχτηκε πολύ «ακριβή» έτσι ώστε να θεωρείται προτιμότερος ο 

δεύτερος συναντώμενος τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή ο εκ των προτέρων 

προσδιορισμός των κινδύνων και η προετοιμασία για ενδεχόμενη αντιμετώπισή τους. 

Αυτή είναι η ουσία της διαχείρισης κινδύνου (risk management).  

 

Ως διαχείριση κινδύνου ορίζεται η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί μεθοδικά 

εξετάζουν κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους, με στόχο την 

επίτευξη διατηρήσιμου οφέλους τόσο μέσα σε κάθε δραστηριότητα, όσο και στο 

σύνολο όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (θεωρούμενο ως χαρτοφυλάκιο) 

(AIRMIC, ALARM και IRM, 2002). Η διαδικασία αυτή εστιάζει στην κατανόηση των 

κινδύνων και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους επιδιώκοντας να επηρεάσει  

π.χ. τόσο την πιθανότητα να συμβούν κάποια γεγονότα, όσο και το μέγεθος των 

επιπτώσεων των γεγονότων αυτών (Norrman και Lindroth, 2004). Η σωστή 

διαχείριση κινδύνου προτάσσει την κατανόηση των παραγόντων που δημιουργούν 

τον κίνδυνο, σε σχέση τόσο με τις ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργήσουν, όσο και 

με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους. Αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας και 

μειώνει τις πιθανότητες αποτυχίας, αλλά και την αβεβαιότητα σε σχέση με την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (AIRMIC κ.α. 2002).  

 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαχείριση κινδύνου πρέπει να είναι μια συνεχής και 

εξελισσόμενη διαδικασία η οποία «διατρέχει» τη στρατηγική της επιχείρησης και την 

υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Πρέπει να εξετάζει όλους τους κινδύνους που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, παλαιότερους, παρόντες και, 

κυρίως, μελλοντικούς. Πρέπει να ενσωματώνεται στην κουλτούρα ενός οργανισμού 

μέσω αποτελεσματικών πολιτικών και προγραμμάτων καθοδηγούμενων από την 

ανώτερη διοίκηση. Πρέπει να μεταφράζει τη στρατηγική σε στόχους τακτικού και 

λειτουργικού επιπέδου, κατανέμοντας την ευθύνη σε στελέχη και άλλους 

εργαζόμενους και καθιστώντας τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων μέρος της 

περιγραφής συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Πρέπει να υποστηρίζει την 
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υπευθυνότητα, την μέτρηση επίδοσης και την ανταμοιβή, προάγοντας τη λειτουργική 

αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.  

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η διαχείριση κινδύνου συχνά συγκρίνεται με τη 

διοίκηση αλλαγών (change management) ή θεωρείται ως εκδοχή της (Jüttner, 2005). 

Εξάλλου, σημαντικό μέρος των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός 

συνδέεται με μεταβολές εξωτερικών ή εσωτερικών παραμέτρων στις οποίες θα 

πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά.  

 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου διακρίνονται συνήθως τα εξής βήματα 

(AIRMIC κ.α., 2002): 

1. Καταγραφή των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 

2. Εκτίμηση του κινδύνου, δηλαδή: 

i. Προσδιορισμός των κινδύνων (Risk identification): προτείνεται ο 

προσδιορισμός ανά ομάδα, π.χ. στρατηγικοί, λειτουργικοί, 

χρηματοοικονομικοί, πληροφοριακοί, κίνδυνοι που σχετίζονται με την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική προστασία, την 

προστασία των καταναλωτών, κλπ. 

ii. Περιγραφή των κινδύνων (Risk description): οργανωμένη και δομημένη 

αναφορά σε όλα τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος, όπως εμβέλεια, φύση, 

ομάδες που απειλούνται, μέθοδος ποσοτικοποίησης, βαθμός ανοχής της 

επιχείρησης στο συγκεκριμένο κίνδυνο, μηχανισμοί αντιμετώπισης και 

ελέγχου, πιθανή δράση για βελτίωση, κλπ. 

iii. Εκτίμηση κινδύνων (Risk estimation): προσδιορισμός της πιθανότητας 

εμφάνισης και των επιπτώσεων του κάθε κινδύνου. Εδώ, επειδή 

αναγνωρίζεται ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο  αρνητικές όσο και 

θετικές (απειλές αλλά και ευκαιρίες), συνιστάται ο προσδιορισμός και των 

δύο αλλά και ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων που έχουν και τα δύο είδη να 

εμφανιστούν. 

iv. Αποτίμηση του κινδύνου (Risk evaluation): έχοντας ολοκληρώσει την 

ανάλυση του κινδύνου (βήματα i-iii), συγκρίνονται οι εκτιμώμενοι κίνδυνοι με 

κριτήρια κινδύνου που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση. Αυτά μπορεί να 

περιλαμβάνουν κόστος, οφέλη, νομικές απαιτήσεις, κοινωνικοοικονομικούς 

και περιβαλλοντικούς παράγοντες, συγκεκριμένα ενδιαφέροντα των 

απειλούμενων ομάδων, κλπ. Επομένως, στο στάδιο αυτό, λαμβάνονται 

αποφάσεις σχετικά με την σημασία των κινδύνων για την επιχείρηση και, 

επομένως, για το αν ο κάθε κίνδυνος θα γίνει αποδεκτός ή θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί προληπτικά.  

3. Γνωστοποίηση των κινδύνων (Risk Reporting): δημιουργία των κατάλληλων 

αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Επιχειρησιακές Μονάδες, 

μεμονωμένα άτομα με συγκεκριμένες ευθύνες και συμμετοχή, κλπ. 
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4. Αντιμετώπιση των κινδύνων (Risk Treatment): η διαδικασία επιλογής και 

υλοποίησης μέτρων για την μετατροπή των κινδύνων. Σημαίνει κυρίως τον 

έλεγχο ή την άμβλυνση του κινδύνου (risk control/mitigation). Μπορεί ωστόσο 

να περιλαμβάνει και άλλα μέτρα όπως πλήρη αποτροπή του κινδύνου (risk 

avoidance), μετάθεσή του (risk transfer), πρόνοια για τη χρηματοδότηση των 

πιθανών επιπτώσεών του (risk financing), κλπ. 

5. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και αναπροσαρμογή της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνου.  

 

Σημειώνεται εδώ πως οι Ritchie και Brindley (2004) αναφέρουν κάποιους ερευνητές 

οι οποίοι ορίζουν τον κίνδυνο ως την πλήρη γνώση των δυνατών εκβάσεων μίας 

δεδομένης κατάστασης, της πιθανότητας κάθε έκβασης να συμβεί και των 

επιπτώσεών τους. Αυτός ο ορισμός μειώνει τη διαδικασία λήψης απόφασης στο 

πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου σε μια επιλογή ανάμεσα στις εκβάσεις βάσει των 

προτιμήσεων (utility preferences) αυτού που αποφασίζει. Ωστόσο, ο ορισμός αυτός 

μπορεί να θεωρηθεί πολύ ιδεαλιστικός αφού, στην πράξη, ούτε όλες οι δυνατές 

εκβάσεις μιας κατάστασης είναι απαραίτητα γνωστές, ούτε, βεβαίως, η ακριβής 

πιθανότητα καθεμίας να συμβεί.  

 

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί δεν φαίνεται να 

συνειδητοποιούσαν ως ξεχωριστή κατεύθυνση έρευνας τον κίνδυνο που συνδέεται με 

τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης. Η ίδια η έννοια της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) εξάλλου, έχει 

μόνο σχετικά πρόσφατα οριστεί επίσημα.  

 

 

1.3.3 Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται πολλοί παρεμφερείς ορισμοί της έννοιας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ο καθένας από τους οποίους δίνει έμφαση σε εκείνο το 

χαρακτηριστικό της αλυσίδας που ενδεχομένως ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη 

έρευνα. O Christopher (1998), δίνοντας έμφαση στην αξία που δημιουργείται μέσα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, την ορίζει ως  

ένα δίκτυο οργανισμών οι οποίοι συνδέονται με σχέσεις προμηθευτή (upstream) 
και πελάτη (downstream) μέσα από διάφορες διεργασίες και δραστηριότητες που 
δημιουργούν αξία για τον τελικό πελάτη, υπό τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 Αντίστοιχα, η Peck (2006), δίνοντας έμφαση στη ροή κατά μήκος της αλυσίδας, δίνει 

τον εξής ορισμό:  

H ροή υλικών, αγαθών και πληροφοριών (του χρήματος συμπεριλαμβανομένου) 
διαμέσου και μεταξύ οργανισμών οι οποίοι συνδέονται από μια σειρά 
«ενδιάμεσων» παραγόντων (facilitators), απτών ή άυλων, στους οποίους 
περιλαμβάνονται σχέσεις, διεργασίες, δραστηριότητες και ολοκληρωμένα 
πληροφοριακά συστήματα. 
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Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζεται πως, στο πλαίσιο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας: 

α) υπάρχει ροή υλικών/προϊόντων και πληροφορίας 

β) υπάρχει σύνδεση και αλληλοεξάρτηση μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.  

 

Αυτή τη σύνδεση και αλληλοεξάρτηση αντανακλά και ο όρος «αλυσίδα» ο οποίος 

επικράτησε και συνεχίζει να χρησιμοποιείται, παρότι είναι γενικώς παραδεκτό ότι 

σπάνια μια εφοδιαστική αλυσίδα έχει γραμμική μορφή, ενώ συνήθως έχει μορφή 

δικτύου αφού κάθε οργανισμός μέσα σε αυτή έχει παραπάνω από έναν προμηθευτές 

και παραπάνω από έναν πελάτες. Για τον λόγο αυτό εξάλλου, στη βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν την ίδια έννοια και άλλοι όροι εμπεριέχοντες τη 

λέξη «δίκτυο», όπως εφοδιαστικό δίκτυο (supply network), δίκτυο logistics, κλπ.  

 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως, η Peck (2006) αναφέρει εργασία του Haywood στην 

οποία προκύπτει πως, η ανυπαρξία κοινού για όλους ορισμού του όρου «εφοδιαστική 

αλυσίδα» αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο για τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων 

της αλυσίδας και την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης του κινδύνου. 

 

Αλλά δεν είναι μόνο η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας για την οποία υπάρχει 

πληθώρα ορισμών. Η έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply 

chain management) έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο αρκετής ανάλυσης από 

ακαδημαϊκούς και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Παραμένει δε ακόμη αρκετά 

θολή η σχέση της έννοιας αυτής με την έννοια των logistics. Για παράδειγμα, ο 

Christopher (1998) ορίζει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως τη  

διαχείριση των σχέσεων προς τα επάνω (upstream) και προς τα κάτω 
(downstream) με προμηθευτές και πελάτες ώστε να παρέχεται υπερέχουσα αξία 
στον πελάτη σε χαμηλότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της. 
     

Από την άλλη πλευρά, το Global Supply Chain Forum ορίζει την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ως εξής (Lambert κ.α., 1998):  

Η ολοκλήρωση των κρίσιμων επιχειρησιακών διεργασιών από τον τελικό πελάτη 
μέχρι τους αρχικούς προμηθευτές η οποία έχει ως αποτέλεσμα προϊόντα, 
υπηρεσίες και ροή πληροφορίας που προσθέτουν αξία για τον πελάτη.  

Ο ορισμός αυτός αφήνει περιθώριο για την συμπερίληψη στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλων δραστηριοτήτων πέραν των «κλασσικών» 

δραστηριοτήτων logistics3 (γεγονός που υποβόσκει μεν και στον ορισμό του 

Christopher αλλά δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο), όπως π.χ.  δραστηριοτήτων 

marketing, εξυπηρέτησης πελατών, κλπ. 

 

Στόχος επομένως κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας είναι, εκτός της μετακίνησης υλικών 

και προϊόντων μεταξύ απομακρυσμένων γεωγραφικά λειτουργιών, να δημιουργούν 
                                                        
3 προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, τοπική διανομή 
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τις προϋποθέσεις ώστε να συνταιριάζονται ζήτηση και προσφορά (Waters, 2007).  Ο 

Yücesan (2007), μάλιστα, συγκεκριμενοποιεί περισσότερο αυτόν το στόχο 

διαχωρίζοντας τις δύο κύριες λειτουργίες των εφοδιαστικών αλυσίδων: τη φυσική 

λειτουργία της μετατροπής, αποθήκευσης και μεταφοράς και τη διαμεσολαβητική 

λειτουργία (market mediation function) της ζεύξης ζήτησης και προσφοράς μέσα σε 

ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο και πλήρες αβεβαιότητας περιβάλλον. Όπως είναι 

σαφές, η φυσική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απόρροια της 

διαμεσολαβητικής της λειτουργίας. Ο βασικός στόχος και ανάγκη, δηλαδή, είναι να 

συγχρονιστούν η προσφορά και η ζήτηση και αυτό το στόχο υπηρετεί (ή, 

τουλάχιστον, πρέπει να υπηρετεί) και κάθε φυσική λειτουργία μέσα στην αλυσίδα. 

Για να επιτευχθεί ο συγχρονισμός, πρέπει τα μέλη της αλυσίδας να μπορούν να 

θέσουν σε δεύτερη μοίρα το ατομικό τους συμφέρον και να καταφέρουν να 

συνεργαστούν αποτελεσματικά, προτάσσοντας ως στόχο την επίτευξη καλύτερης 

επίδοσης της αλυσίδας ως σύνολο. Για την ακρίβεια, αυτή είναι και η βασικότερη 

πρόκληση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς τα περισσότερα μέλη 

εστιάζονται στη δική τους επίδοση χωρίς να ενδιαφέρονται επαρκώς για τους 

λοιπούς εταίρους τους στην αλυσίδα.   

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

συνήθως διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά (Geary κ.α., 2002). Τα εσωτερικά 

οφέλη σχετίζονται κυρίως με μείωση του λειτουργικού κόστους και καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων που απασχολούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με την 

καλύτερη αξιοποίηση των πόρων σχετίζεται κατά κύριο λόγο η μείωση του 

αποθέματος, η αύξηση των γυρισμάτων του και η συμπίεση του κύκλου μετατροπής 

μετρητών. Από την άλλη πλευρά, τα εξωτερικά οφέλη σχετίζονται με παραμέτρους οι 

οποίες είναι ορατές στον πελάτη, δηλαδή αξιοπιστία, ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα, επηρεάζοντας τελικά το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία.  

 

Έτσι, οι Geary κ.α. (2002) εκτιμούν τα οφέλη από τη μείωση της αβεβαιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα βάσει τεσσάρων γενικευμένων κατηγοριών: απόθεμα, 

λειτουργικό κόστος, μερίδιο αγοράς, κερδοφορία. 

 

Σήμερα οι εφοδιαστικές αλυσίδες και, επομένως, οι απαιτήσεις διαχείρισής τους 

αλλάζουν συνεχώς. Οι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυτές τις 

αλλαγές είναι πολλοί και διαφορετικοί. Οι κυριότεροι είναι (Waters, 2007): 

• Η αναγνώριση ότι οι αποφάσεις περί την εφοδιαστική αλυσίδα έχουν αντίκτυπο 

σε στρατηγικό επίπεδο στην επιχείρηση 

• Η αναγνώριση ότι οι λειτουργίες που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα 

είναι κοστοβόρες και παρέχουν ευκαιρίες για σημαντικό εξορθολογισμό 

• Η έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη και η αναγνώριση της εξάρτησής της 

από την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
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• Οι νέοι τρόποι λειτουργίας με διαφορετικές απαιτήσεις από την εφοδιαστική 

αλυσίδα, όπως εικονικοί οργανισμοί (virtual organisations), Just-in-Time, μαζική 

εξατομίκευση (mass customization), λιτή λειτουργία (lean operations), συμπίεση 

χρόνων, κλπ.  

• Η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και αγορών 

• Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και κυρίως το Διαδίκτυο και 

η παρελκόμενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

• Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στα μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα 

που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τη μεταφορά 

• Η τάση για ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

κυρίως μέσω στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών 

• Η τάση για συγκέντρωση της ισχύος των εφοδιαστικών αλυσίδων στα χέρια λίγων 

και πολύ μεγάλων σε μέγεθος μελών τους 

• Η τάση ανάθεσης σε τρίτους λειτουργιών που δεν είναι οι βασικές της 

επιχείρησης (outsourcing) 

• Η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος και η 

παρελκυόμενη μεταβολή στη νοοτροπία όσον αφορά απόβλητα, κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, οδοποιία, χρήση των οδών, κλπ. 

• Οι θεσμικές και ρυθμιστικές αλλαγές σε θέματα που αφορούν κυρίως τις 

μεταφορές 

• Ο φόβος ισχυρών τρομοκρατικών χτυπημάτων μετά την 11/9 (Sheffi, 2001).  

 

 

1.3.4 Κίνδυνος στην εφοδιαστική αλυσίδα: ορισμός, εκτίμηση, 

αντιμετώπιση  

Στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, επομένως, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

επιδιώκουν όλες οικονομικό όφελος μέσα από τις συναλλαγές και τις εξαρτήσεις που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ τους. Οι εξαρτήσεις αυτές, ωστόσο, συνεπάγονται και 

κινδύνους τους οποίους κάθε επιχείρηση της αλυσίδας (και ιδεατά όλες μαζί) πρέπει 

να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται ανάλογα. Για παράδειγμα, η στενή συνεργασία 

μπορεί να αποφέρει κάποια οφέλη, καθιστά, ωστόσο, ταυτόχρονα, τον καθένα από 

τους συνεργαζόμενους οργανισμούς «έρμαιο» των επιδόσεων (λειτουργικών, 

οικονομικών αλλά και ηθικών) του άλλου. Αυτό το ενδεχόμενο, σε συνδυασμό με: 

• τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η εφοδιαστική αλυσίδα από το εξωτερικό 

της περιβάλλον,  
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• τις σύγχρονες τάσεις παγκοσμιοποίησής της και απογύμνωσής της από 

οποιαδήποτε περίσσεια (χρόνου, αποθέματος, δυναμικότητας) που θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως προστατευτικό δίχτυ σε περίπτωση διαταραχής, και 

• την αυξανόμενη μεταβλητότητα της ζήτησης που έχει να αντιμετωπίσει 

φέρνουν σήμερα την έννοια του κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας στο προσκήνιο 

και επιβάλλουν τη μέτρηση και γενικότερη διαχείρισή του.   

 

Το πρότυπο διαχείρισης κινδύνου των AIRMIC, ALARM και IRM (2002) κατατάσσει  

τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα στους λειτουργικούς 

κινδύνους που δημιουργούνται τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς 

παράγοντες. Έτσι τους διαχωρίζει από πάσης φύσεως χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες προμηθειών, οι οποίοι μπορεί να 

οφείλονται σε μεταβολές επιτοκίων, νομισματικών ισοτιμιών ή αναξιοπιστία των 

προμηθευτών.  

 

Ο Martin Christopher και οι συνεργάτες του (Jüttner, 2005 και  Jüttner κ.α., 2003) 

ορίζουν τον κίνδυνο στην εφοδιαστική αλυσίδα ως  

τη μεταβλητότητα στην κατανομή των πιθανών αποτελεσμάτων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, την πιθανότητά τους και την υποκειμενική τους τιμή.  

Περιλαμβάνει δε καθετί που απειλεί τις ροές πληροφορίας, υλικών και προϊόντων 

από τον αρχικό προμηθευτή ως την παράδοση στον τελικό χρήστη. Με απλούς όρους, 

ο κίνδυνος στην εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρεται στην πιθανότητα και στο 

αποτέλεσμα της αποτυχίας να συγχρονιστούν η ζήτηση με την προσφορά. Επίσης, 

έχοντας ορίσει ως βασικά συστατικά της έννοιας του κινδύνου: τις πηγές του (risk 

sources), τους παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξή του 

(risk drivers), τις επιπτώσεις του (risk consequences) και τις στρατηγικές άμβλυνσής 

του (risk mitigating strategies), ορίζουν ως τρωτότητα (vulnerability) της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

την τάση των πηγών και των προϋποθέσεων του κινδύνου να υπερακοντίζουν τις 
στρατηγικές άμβλυνσης δημιουργώντας έτσι δυσμενείς επιπτώσεις στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. 

Το Logistics Systems Dynamic Group του Cardiff Business School, μέσα από έρευνα 

που διεξήγε σε εφοδιαστικές αλυσίδες της αυτοκινητοβιομηχανίας (Geary κ.α., 

2002), εδραίωσε την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στη μείωση της αβεβαιότητας, την 

υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας, την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, την επίτευξη εκτεταμένης ορατότητας κατά μήκος της και, τελικά, της 

επιχειρηματικής επιτυχίας. Η ομάδα διακρίνει τέσσερις κατηγορίες αβεβαιότητας 

στην εφοδιαστική αλυσίδα: 

• Αβεβαιότητα στις διεργασίες: επηρεάζει την εσωτερική δυνατότητα ενός 

οργανισμού να ολοκληρώνει συγκεκριμένα τμήματα της παραγωγής μέσα σε 

προκαθορισμένες προθεσμίες-στόχους. Η εκτίμηση αυτής της αβεβαιότητας 
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σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις μαθηματικές παραμέτρους που σχετίζονται με 

την οργάνωση της παραγωγής και την απόδοση των παραγωγικών διεργασιών. 

Ωστόσο, είναι δυνατό ο χρόνος παράδοσης ενός προϊόντος από την παραγωγή να 

επηρεάζεται και από τον «ανταγωνισμό» παράλληλων διεργασιών για την 

αξιοποίηση κάποιων πόρων, γεγονός το οποίο θα πρέπει να μελετάται και να 

συνεκτιμάται.  

• Αβεβαιότητα προμηθειών: προκύπτει από την αδυναμία κάποιων προμηθευτών 

να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του οργανισμού.  

• Αβεβαιότητα ζήτησης: μπορεί να προσεγγιστεί με τη διαφορά  μεταξύ της τελικής 

ζήτησης για ένα προϊόν στην αγορά και των παραγγελιών που θέτουν στον 

οργανισμό που παράγει το προϊόν οι άμεσοι πελάτες του. 

• Αβεβαιότητα ελέγχου: σχετίζεται με τη ροή πληροφορίας και τον τρόπο με τον 

οποίο ένας οργανισμός μετατρέπει τις παραγγελίες των πελατών σε στόχους 

παραγωγής και απαιτήσεις από τους προμηθευτές του. Σε ένα περιβάλλον 

καθαρής ανταπόκρισης στη ζήτηση (pull), η σχέση μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς είναι ξεκάθαρη και η αβεβαιότητα ελέγχου εξαλείφεται. Επειδή 

ωστόσο,  οι οργανισμοί, τυπικά, επεξεργάζονται τις παραγγελίες μαζικά και 

παράγουν σε παρτίδες, η σχέση μεταξύ της παρατηρούμενης ζήτησης και των 

πραγματικών απαιτήσεων προς τους προμηθευτές συσκοτίζεται. 

 

Οι Gaonkar και Viswanadham (2007), συγκεντρώνοντας διάφορες προηγούμενες 

αναφορές, παρέχουν ένα σχετικά πλήρες εννοιολογικό πλαίσιο για την προσέγγιση 

του κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας: 

α) Ως προς τη φύση του κινδύνου, διακρίνουν την περίπτωση ο κίνδυνος να 

προέρχεται (i) από προβληματικές διεργασίες ή αβεβαιότητα μέσα σε μια 

μεμονωμένη επιχείρηση4, (ii) από τη διάδραση μεταξύ των εταίρων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας5 ή (iii) από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται η εφοδιαστική αλυσίδα6. 

β) Ομαδοποιούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο στην εφοδιαστική 

αλυσίδα σε τρεις κατηγορίες: (i) Απόκλισης (Deviation), όταν μία ή περισσότερες 

παράμετροι της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως π.χ. κόστος, 

χρόνος απόκρισης, ζήτηση, αποκλίνουν από τη μέση ή αναμενόμενη τιμή τους 

χωρίς να έχουν επέλθει αντίστοιχες αλλαγές στην υποκείμενη δομή της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. (ii) Διάσπασης της συνέχειας της λειτουργίας της 
                                                        
4 προβλήματα ποιότητας, ελλείψεις αποθεμάτων ή ανταλλακτικών, βλάβες μηχανημάτων, απεργίες 
προσωπικού, κλπ. 
5 οι επιχειρήσεις απειλούνται από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές τους, οι 
πελάτες του, οι μεταφορείς τους, κλπ. Επίσης μπορεί να απειλούνται από την αντικανονική 
συμπεριφορά των εταίρων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ειδικά όταν μοιράζονται με αυτούς 
ευαίσθητα δεδομένα. 
6 εδώ εμπίπτουν παράγοντες όπως οικονομικές κρίσεις, διακυμάνσεις των νομισματικών ισοτιμιών, 
μεταβολές πολιτικής, τρομοκρατικές επιθέσεις, φυσικές καταστροφές ή επιδημίες. 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 15

αλυσίδας (Disruption), όταν η δομή της αλυσίδας μεταβάλλεται ριζικά λόγω της 

μη διαθεσιμότητας κάποιων εγκαταστάσεων παραγωγής/αποθήκευσης/ 

διανομής ή εναλλακτικών μεταφοράς, λόγω αιφνίδιων γεγονότων που 

οφείλονται σε ανθρώπινα ή φυσικά αίτια. (iii) Καταστροφής (Disaster), όταν το 

δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγκάζεται σε προσωρινή πλήρη αναστολή 

της λειτουργίας του λόγω αιφνίδιων καταστροφικών γεγονότων τα οποία το 

επηρεάζουν στο σύνολό του.  Επισημαίνουν επίσης ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες 

πρέπει να είναι ανθεκτικές σε τρία επίπεδα (στρατηγικό, τακτικό, λειτουργικό) 

και πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τόσο μικρότερες λειτουργικές 

αποκλίσεις όσο και μείζονα φαινόμενα δυσλειτουργίας και στα τρία αυτά 

επίπεδα. 

γ) Όσον αφορά τις προσεγγίσεις προς τη διαχείριση του κινδύνου στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, διακρίνουν μεταξύ προληπτικής (preventive) και 

αναχαιτιστικής (interceptive) προσέγγισης. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι 

απαραίτητο να προσδιοριστούν τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, να υπολογιστούν οι πιθανότητες εμφάνισής τους, να 

χαρτογραφηθεί η αλληλουχία των παρελκόμενων προβλημάτων και να 

ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις. Στην προληπτική προσέγγιση, χρησιμοποιείται 

η γνώση των πιθανοτήτων εμφάνισης των προβλημάτων και το μέγεθος των 

επιπτώσεών τους προκειμένου να σχεδιαστούν ανθεκτικές και ευπροσάρμοστες 

εφοδιαστικές αλυσίδες. Στην αναχαιτιστική προσέγγιση, εφόσον εμφανιστεί ένα 

πρόβλημα, με βάση τον χάρτη των παρελκόμενων προβλημάτων  και των 

επιπτώσεων, αναλαμβάνεται δράση έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος.    

 

H Peck (2005), με βάση τη θεωρία συστημάτων, αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο 

πλαίσιο για την ανάλυση των πηγών τρωτότητας (sources) στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και των παραγόντων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξή της 

(drivers). Σε αυτό, πηγές και drivers συνδέονται μεν αξεχώριστα, ως στοιχεία ενός 

συστήματος, αλλά λειτουργούν σε τέσσερα διακριτά επίπεδα: 

• Επίπεδο 1: Ροή/προϊόν αξίας (value stream/product) ή διεργασία (ροή εργασίας 

και πληροφορίας) 

• Επίπεδο 2: Εξαρτήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποδομών 

• Επίπεδο 3: Διεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα (συμβατικές και 

εμπορικές σχέσεις) 

• Επίπεδο 4: Περιβάλλον (κοινωνικό και φυσικό). 

Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύει την εμβέλεια και τη δυναμική φύση του κινδύνου 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διαπιστώνει επίσης πως, αν δεχτούμε την έννοια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ως ένα διεπιχειρησιακό δίκτυο που δραστηριοποιείται μέσα 

σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές μη ελεγχόμενες δυνάμεις, 

τότε θα πρέπει επίσης να δεχτούμε ότι η πολυπλοκότητα και η περιορισμένη 

δυνατότητα ελέγχου αποτελούν δεδομένα για κάθε στέλεχος υπεύθυνο για την  
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εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ’όλα αυτά έχει υποχρέωση, νομική, συμβατική και ηθική, 

να προσδιορίσει και να διαχειριστεί ή αμβλύνει τις επιπτώσεις όλων των  κινδύνων 

που μπορεί να γνωρίζει.  

 

Από διάφορες έρευνες, προκύπτει πως συχνά οι επιχειρήσεις δε μεριμνούν και δε 

σχεδιάζουν επαρκώς για την αντιμετώπιση κινδύνων που ενδέχεται να προέλθουν 

από την εφοδιαστική τους αλυσίδα (Poirier κ.α., 2007). Πιθανολογείται δε, πως αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολος ο υπολογισμός των επιπτώσεων, αλλά 

κυρίως της πιθανότητας να εμφανιστούν διάφοροι κίνδυνοι, επομένως είναι δύσκολο 

να πραγματοποιηθεί ανάλυση κόστους-οφέλους ή ανάλυση της απόδοσης 

επενδύσεων που αφορούν την πρόληψη ή την άμβλυνση του κινδύνου (Tang, 2006). 

Από την άλλη πλευρά, συχνά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των λειτουργικών στόχων 

της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αλλαγών στην οργανωσιακή 

δομή και την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησης αφού σπάνια συναντάται 

υπεύθυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα στα διοικητικά συμβούλια. Κατά συνέπεια, 

οι επιπτώσεις των στρατηγικών αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα συχνά δεν 

αναγνωρίζονται παρά μόνο όταν έχουν πια προκύψει σοβαρά προβλήματα (Peck, 

2005). 

 

Επιπλέον, η μέτρηση –αν θεωρήσουμε πως είναι εφικτή- ή, έστω, η διαχείριση του 

κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί, εκτός των όσων αναφέρθηκαν, και 

πολύ καλή κατανόηση των λόγων για τους οποίους η επιχείρηση επιδιώκει σχέσεις 

μέσα σε μια εφοδιαστική αλυσίδα, αφού οι εφοδιαστικές αλυσίδες βασίζονται στην 

ανταλλαγή και την εξάρτηση μεταξύ των οργανισμών που τις απαρτίζουν και από 

αυτές τις λειτουργίες προέρχεται και σημαντικό μέρος του κινδύνου που εμπεριέχουν 

(Kogan και Tapeiro, 2007).   

 

Ως κυριότεροι παράγοντες που αμβλύνουν τον κίνδυνο στην εφοδιαστική αλυσίδα 

αναφέρονται οι εξής (Faisal κ.α., 2006): 

• Η από κοινού χρήση της πληροφορίας μεταξύ των μελών της 

• Ευελιξία (agility) της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών 

• Συνεργατικές σχέσεις (σε θέματα σχεδιασμού, πρόβλεψης, αναπλήρωσης 

αποθεμάτων, κλπ.) 

• Ασφάλεια της πληροφορίας 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

• Ευθυγράμμιση των κινήτρων και της διανομής των κερδών μέσα στην αλυσίδα 

• Στρατηγικός σχεδιασμός για τον κίνδυνο (strategic risk planning) 

• Κατανομή του κινδύνου μέσα στην αλυσίδα 

• Καλή γνώση των κινδύνων που ενέχουν οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Συνεχής ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου 
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1.3.5 Σχετικές εργασίες  

Αρκετά μοντέλα και τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για την εκτίμηση και διαχείριση του 

κινδύνου που σχετίζεται μόνο με τις Προμήθειες (π.χ. Goh κ.α., 2007, Sinha κ.α., 

2004).  Πρόκειται συνήθως για μαθηματικά μοντέλα και αλγορίθμους με πολύ 

περιορισμένη στόχευση και σημαντικές απαιτήσεις αξιόπιστων δεδομένων. Οι 

Zsidisin κ.α (2004) συνοψίζουν κριτικά πολλά από αυτά.  

 

Μία ακόμη ομάδα εργασιών αφορά την εφαρμογή ή ανάπτυξη τεχνικών ή άλλων 

εργαλείων για τη διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ, συνήθως και 

η εφοδιαστική αλυσίδα είναι συγκεκριμένη και αυτό που θεωρείται «κίνδυνος» είναι 

επακριβώς προσδιορισμένο. Έτσι, π.χ., οι Chappell και Peck (2006) διερευνούν εάν 

και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος six sigma για τη 

μείωση της μεταβλητότητας στις εφοδιαστικές αλυσίδες του στρατού· O Cachon 

(2004), με τη βοήθεια μαθηματικού μοντέλου, διερευνά πώς πρέπει να κατανέμεται 

ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα αποθέματα ώστε να βελτιστοποιείται η 

αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας· η Wilson (2007), χρησιμοποιώντας 

προσομοίωση, εξετάζει τις επιπτώσεις δυσλειτουργιών σε θέματα μεταφοράς στις 

επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας αλυσίδων λιανεμπορίου· Οι Dong και Chen 

(2007) αναπτύσσουν έναν Ποσοτικό  Δείκτη Ανθεκτικότητας (Quantitative 

Robustness Index) με τον οποίο αποτιμούν πόσο «αντέχουν»7 διάφορες παράμετροι 

του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας σε απροσδόκητα συμβάντα· Οι Faisal κ.α. 

(2006) αναπτύσσουν μια τυπολογία για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, βάσει της 

ικανότητάς τους να αμβλύνουν τον κίνδυνο και της ευαισθησίας των πελατών τους, 

δημιουργώντας έναν εννοιολογικό μοντέλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει μια 

επιχείρηση να επιλέξει την κατάλληλη πολιτική σε σχέση με την εφοδιαστικής της 

αλυσίδα.  

 

Ο Tang (2006), συγκεντρώνει και ταξινομεί έναν σημαντικό αριθμό ποσοτικών 

μοντέλων που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην 

πράξη πάντως, τα μοντέλα αυτά δεν αναφέρονται απευθείας στον κίνδυνο, απλά 

παρέχουν μεθόδους αντιμετώπισης συχνών προβλημάτων διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, σε λειτουργικό ή στρατηγικό επίπεδο, π.χ. προβλήματα 

διαμόρφωσης του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας (ποιος προμηθεύει ποιον), 

αξιολόγησης και βέλτιστης επιλογής προμηθευτών, χειραγώγησης της ζήτησης, 

βελτιστοποίησης της πρακτικής της αναβολής (postponement), κοκ. Τις μεθόδους 

αυτές, ο Tang ονομάζει στρατηγικές άμβλυνσης του κινδύνου (risk mitigating 

strategies) και έχει κάποιο ενδιαφέρον η ταξινόμηση που υιοθετεί για αυτές. 

Διακρίνει, λοιπόν, μεθόδους: 
                                                        
7 Στην έννοια της ανθεκτικότητας μάλιστα περιλαμβάνουν τόσο το εύρος απόκλισης της απόδοσης της 
αλυσίδας από την αναμενόμενη, όσο και τον χρόνο που απαιτείται για να επανέλθει στην ομαλή 
λειτουργία μετά την όχληση που δέχεται.  



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 18

α) διαχείρισης των προμηθευτών (αφορούν διαμόρφωση δικτύου, επιλογή 

προμηθευτών, κατανομή παραγγελιών σε προμηθευτές, κατανομή 

κόστους/ρίσκου/οφέλους ανάμεσα σε προμηθευτή και προμηθευόμενο, κλπ.)  

β) διαχείρισης της ζήτησης (μετατόπισης της ζήτησης στο χρόνο, ανάμεσα σε 

αγορές, ανάμεσα σε προϊόντα, υποκατάστασης προϊόντων, «διαμόρφωσης» της 

ζήτησης με την πώληση συνδυασμού προϊόντων, κλπ.) 

γ) διαχείρισης του προϊόντος (αφορούν κυρίως διάφορες παραλλαγές της 

πρακτικής της αναβολής) 

δ) διαχείρισης της πληροφορίας (αφορούν την εφαρμογή και τις επιπτώσεις 

συστημάτων άμεσης ανταπόκρισης (Quick Response - QR), διαχείρισης 

αποθεμάτων από τον προμηθευτή (Vendor Managed Inventory - VMI), από 

κοινού σχεδιασμού,   πρόβλεψης και αναπλήρωσης (Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishement – CPFR), κλπ.)  

 

O Svensson, από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν την έννοια της τρωτότητας 

(vulnerability) για να προσεγγίσουν τον κίνδυνο σε μία εφοδιαστική αλυσίδα, έχει 

ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 

καλύτερης κατανόησης της έννοιας και των μηχανισμών που καθιστούν τις 

επιχειρήσεις τρωτές σε σχέση με τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Στις τέσσερις 

σχετικές εργασίες του (Svensson, 2000, 2002a, 2002b, 2004), εξελίσσει τον ορισμό 

της τρωτότητας για να φτάσει να την ορίσει ως: 

την κατάσταση η οποία επηρεάζει την εκπλήρωση των στόχων μίας επιχείρησης 
εφόσον συμβούν οι αρνητικές επιπτώσεις της όχλησης 

όπου, όχληση είναι: 

η τυχαία ποσοτική ή ποιοτική απόκλιση από το φυσιολογικό ή αναμενόμενο και η 
αρνητική της επίπτωση ως προς την εκπλήρωση ενός στόχου σε σχέση με το 
κόστος, ποσοτικές ή ποιοτικές αποκλίσεις. 

Επιπλέον, θεωρεί πως το θεωρητικό κατασκεύασμα της τρωτότητας αποτελείται από 

δύο διαφορετικά συστατικά (Svensson, 2004): τη χρονική εξάρτηση (time 

dependence) και τη σχεσιακή εξάρτηση (relationship dependence) των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 

εφοδιαστική αλυσίδα. Βάσει των συστατικών αυτών, τελικά ορίζει την τρωτότητα ως: 

την κατάσταση η οποία προκαλείται από τις χρονικές και σχεσιακές εξαρτήσεις 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μέσα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Ο βαθμός της τρωτότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανάλογος προς 
τον βαθμό των εξαρτήσεων αυτών και το μέγεθος της αναμενόμενης αρνητικής 
τους επίπτωσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης προς τους 
προμηθευτές και τους πελάτες της. 

 

Κατά τις προσπάθειές του να αποσαφηνίσει και να δώσει απτή υπόσταση στην 

έννοια της τρωτότητας: 
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1. διακρίνει τις οχλήσεις σε (Svensson, 2000): 

α) ποσοτικές, δηλαδή αυτές που οδηγούν σε ελλείψεις υλικών ή εξαρτημάτων 

σε ακόλουθα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. βλάβες μηχανημάτων, 

καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά, κλπ. 

β) ποιοτικές, αυτές δηλαδή που σχετίζονται με προβλήματα ποιότητας των 

εξαρτημάτων ή υλικών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, π.χ. κακή 

επιφάνεια βαφής, λάθος διαστάσεις εξαρτημάτων, κλπ. 

2. διακρίνει δύο πιθανούς τρόπους προσέγγισης της τρωτότητας (Svensson, 2000): 

α) ατομικιστική προσέγγιση, όταν εξετάζεται η όχληση μέσα σε ένα 

περιορισμένο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (συνήθως αυτό που 

επηρεάζει άμεσα την επιχείρηση ενδιαφέροντος) 

β) ολιστική προσέγγιση, όταν εξετάζεται η όχληση (τόσο από πλευράς αιτίων, 

όσο και αποτελέσματος) στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

3. καταλήγει σε δύο κυρίαρχες διαστάσεις μέσα από τις οποίες πρέπει να 

προσεγγίζεται και να αναλύεται η τρωτότητα: 

α) η πηγή της όχλησης: εάν είναι ατομικιστική (δηλαδή άμεση) ή ολιστική 

(δηλαδή έμμεση ως προς την επιχείρηση ενδιαφέροντος) 

β) η κατηγορία της όχλησης, δηλαδή εάν πρόκειται για ποσοτική ή ποιοτική 

όχληση, σύμφωνα με τους ορισμούς που παρατίθενται παραπάνω. 

και, συνδυάζοντάς τις, καταλήγει στο πλαίσιο ανάλυσης του σχ. 1.1. Αν και δεν τα 

περιλαμβάνει στο βασικό αυτό πλαίσιο, επισημαίνει ότι, στην ανάλυση, ρόλο 

παίζουν επίσης ο χρονικός ορίζοντας της όχλησης και στοιχεία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που συναρτώνται από το είδος του υλικού8 που διακινείται (αξία, ύψος 

αποθεμάτων, χρονισμός παραδόσεων, κλπ.). 

4. προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα «πώς μπορεί να λάβει υπόσταση, να 

μετρηθεί και να αξιολογηθεί η τρωτότητα που εμφανίζουν οι ροές logistics προς 

και από μια επιχείρηση;», επάγει τελικά 4 διαστάσεις (Svensson, 2002a): 

• επίπεδο εξυπηρέτησης: η απουσία οχλήσεων, δηλ. ο βαθμός αξιοπιστίας των 

ροών 

• απόκλιση: η παρουσία οχλήσεων, δηλ. ο βαθμός αναξιοπιστίας των ροών 

• επίπτωση: η αρνητική επίπτωση των οχλήσεων, δηλ. ο βαθμός της αρνητικής 

επίπτωσης στις ροές προς και από την επιχείρηση 

• τάση: η μεταβολή των οχλήσεων, δηλ. η κατεύθυνση της μεταβολής σε σχέση 

με την εμφάνιση οχλήσεων στις ροές προς και από την επιχείρηση. 

 

 

                                                        
8 Αυτό είναι πολύ φυσικό, αφού η τρωτότητα αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. Και η εφοδιαστική 
αλυσίδα διαφέρει (ή έστω πρέπει να διαφέρει – βλ. Fisher, 1997)) ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των υλικών που διακινούνται μέσα σε αυτή. 
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Σχ. 1.1: Πλαίσιο ανάλυσης της τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας (Svensson, 

2000) 

Quantomistic Qualitomistic

Ποσοτική
(Quantitative)

Ποιοτική
(Qualitative)

Α
το
μ
ικ
ισ
τι
κ
ή

(A
to

m
is

ti
c)

Quantolistic Qualitolistic

Ο
λι
σ
τι
κ
ή

(H
o

li
st

ic
)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Π
Η
Γ
Ε
Σ
Ο
Χ
Λ
Η
Σ
Η
Σ

 

5. συνδυάζοντας την τρωτότητα των ροών προς την επιχείρηση και την τρωτότητα 

των ροών από αυτήν και θεωρώντας πως καθεμία τους μπορεί να πάρει 2 τιμές 

(υψηλή ή χαμηλή), δημιουργεί 4 συνδυασμούς (Svensson, 2002a) (βλ. σχ. 1.2): 

•  υγιής (sound): όταν η τρωτότητα είναι μικρή και προς τις δύο κατευθύνσεις 

• εξαρτώμενη από τον πελάτη (customer-based): η τρωτότητα των ροών από 

την επιχείρηση είναι υψηλότερη από αυτήν των ροών προς την επιχείρηση. 

• εξαρτώμενη από τον προμηθευτή (supplier-based): στην αντίθετη περίπτωση 

από την προηγούμενη 

• προβληματική: όταν η τρωτότητα είναι υψηλή και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

 

Σχ. 1.2: Το μοντέλο μήτρας του Svensson (2002a) αναφορικά με την τρωτότητα των 

ροών προς και από την επιχείρηση  

Υγιής
Εξαρτώμενη 
από τον 
πελάτη

Χαμηλή Υψηλή

Χ
α
μ
η
λή

Εξαρτώμενη 
από τον 

προμηθευτή
Προβληματική

Υ
ψ
η
λή

ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ

Τ
Ρ
Ω
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
Ε
ΙΣ
Ε
Ρ
Χ
Ο
Μ
Ε
Ν
Ω
Ν

 Ρ
Ο
Ω
Ν

 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 21

6. συνδυάζοντας τη χρονική και τη σχεσιακή εξάρτηση, δημιουργεί και πάλι μία 

μήτρα με τέσσερις δυνατούς τύπους τρωτότητας (Svensson, 2002b) (βλ. σχ. 1.3): 

• Δυναμική τρωτότητα, εφόσον τόσο η χρονική όσο και η σχεσιακή εξάρτηση 

που αντιλαμβάνεται η επιχείρηση για τις δραστηριότητές της σε σχέση με 

αυτές των εταίρων της στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι μικρές 

• Ελαστική τρωτότητα, εφόσον η χρονική εξάρτηση είναι μικρή αλλά η 

σχεσιακή είναι υψηλή 

• Ανελαστική τρωτότητα, στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση κατά την οποία η 

χρονική εξάρτηση είναι μεγάλη ενώ η σχεσιακή είναι μικρή 

• Στατική τρωτότητα, κατά την περίπτωση που χρονική και σχεσιακή 

εξάρτηση είναι μεγάλες.  

 

Σχ. 1.3: Τυπολογία σεναρίων τρωτότητας βάσει των αντιλαμβανόμενων χρονικών και 

σχεσιακών εξαρτήσεων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα  
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Τέλος, στην πιο πρόσφατη εργασία του, ο Svensson (2004), ρωτάει ευθέως τα 

στελέχη στα οποία απευθύνεται9 ποιες είναι οι κύριες περιοχές στις οποίες 

εμφανίζεται τρωτή η επιχείρησή τους σε σχέση με την εφοδιαστική της αλυσίδα, 

τόσο προς τα επάνω όσο και προς τα κάτω, ποιες είναι οι αιτίες για αυτή την 

τρωτότητα και με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται. Τα ευρήματά του τα 

κατηγοριοποιεί, σύμφωνα με τα προηγούμενα μοντέλα που ανέπτυξε: 

• ανάλογα με τον τύπο της εξάρτησης που δημιουργεί την τρωτότητα (χρονική, 

σχεσιακή, λειτουργική) 

• ως εσωτερικά ή εξωτερικά της επιχείρησης  

                                                        
9 πάντα από επιχειρήσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Σουηδία 
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• ως ατομικιστικά ή ολιστικά.   

Οι απαντήσεις που συνέλεξε αφορούν περισσότερο εσωτερικά και ατομικιστικά 

θέματα τρωτότητας, κατά πάσα πιθανότητα γιατί οι απαντώντες δεν έχουν επαρκή 

ορατότητα μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να διακρίνουν στον ίδιο βαθμό 

θέματα τρωτότητας εξωτερικά και ολιστικά.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια των Gaudenzi και Borghesi (2006), 

χρησιμοποιώντας την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης (Analytical Hierarchy 

Process - ΑΗΡ), να δημιουργήσουν ένα μοντέλο με το οποίο η διοίκηση μπορεί, αν μη 

τι άλλο, να αντιληφθεί τους κινδύνους που εκπηγάζουν από την εφοδιαστική αλυσίδα 

και να ιεραρχήσει την αντιμετώπισή τους. Ξεκινώντας με δεδομένο ότι κίνδυνος 

υπάρχει σε διάφορα επίπεδα, εντός της επιχείρησης και σε επίπεδο δικτύου και ότι η 

αξιολόγησή του είναι εκ φύσεως υποκειμενική, και υιοθετώντας τον ορισμό του 

Christopher και της ερευνητικής του ομάδας για τον κίνδυνο στην εφοδιαστική 

αλυσίδα (βλ. παραπάνω), οι δύο ερευνητές  προτείνουν μια αναλυτική διαδικασία για 

την ιεράρχηση των στόχων της εφοδιαστικής αλυσίδας, και βάσει αυτών, α) τον 

προσδιορισμό δεικτών κινδύνου και β) την εκτίμηση των δυνατών επιπτώσεων 

αρνητικών συμβάντων και των σχέσεων αιτίου-αιτιατού κατά μήκος της αλυσίδας. 

Θεωρούν ότι η μέτρηση του κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησής της και, ως εκ τούτου, πρέπει να διέπεται από δύο 

βασικές αρχές: 

α) το σύστημα μέτρησης πρέπει να συνδέεται άμεσα με τους στόχους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

β) όλα τα μέλη της αλυσίδας θα πρέπει να συμφωνούν στις διεργασίες, τους 

στόχους και τα μέτρα μέτρησης/αξιολόγησης κατά μήκος της.  

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα διαιρέθηκε σε 5 περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν ροές και 

διεργασίες της αλυσίδας τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές της επιχείρησης 

ενδιαφέροντος: μεταφορές /διανομή, παραγωγή, κύκλος παραγγελίας, αποθήκευση, 

προμήθειες. 

 

Βασικός στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρήθηκε η δημιουργία αξίας για τον 

πελάτη. Αυτή μετριέται με τον λεγόμενο «δείκτη τέλειας παραγγελίας» ο οποίος 

σχηματίζεται από τους υπο-στόχους της αλυσίδας, δηλαδή: 

• έγκαιρη παράδοση (on-time delivery) 

• πληρότητα παραγγελίας (order completeness) 

• ορθότητα παραγγελίας (order correctness) 

• παράδοση χωρίς ζημιές και ελαττωματικά (damage-free and defect free delivery) 

   

Η μέθοδος AHP εφαρμόζεται σε δύο στάδια: 1) για την ιεράρχηση των στόχων της 

αλυσίδας και 2) για την επιλογή των δεικτών κινδύνου. Παρ’ ότι οι συγγραφείς 

επιμένουν στην ανάγκη της ολοκληρωμένης θεώρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η 
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προσέγγιση είναι ατομικιστική (σύμφωνα με τον Svensson παραπάνω), δηλαδή, δεν 

εμπλέκονται σε αυτήν παρά στελέχη της επιχείρησης ενδιαφέροντος και η εμβέλειά 

της φθάνει έως εκεί που η επιχείρηση έχει ορατότητα και δυνατότητα επιρροής. 

 

Για την ιεράρχηση των στόχων της εφοδιαστικής αλυσίδας στελέχη της επιχείρησης 

από διαφορετικές θέσεις εντόπισαν τους λεγόμενους «κρίσιμους παράγοντες» 

(criticalities) δηλαδή τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της σημασίας κάθε υπο-στόχου 

της αλυσίδας αλλά και ως «οδηγοί» (drivers) για την αξιολόγηση των παραγόντων 

κινδύνου. Οι «κρίσιμοι παράγοντες» συνδέθηκαν με κάθε υπο-στόχο. Στη συνέχεια, 

λαμβάνοντάς τους υπόψη, τα στελέχη σύγκριναν τους υπο-στόχους κατά ζεύγη 

αναφορικά με τη σημασία τους για την επίτευξη του κυρίως στόχου, της δημιουργίας 

αξίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ιεραρχήθηκαν οι υπο-στόχοι και συγκρίθηκαν με την 

πραγματική επίδοση της επιχείρησης κατά την εποχή της μελέτης.  

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί ποια μέτρα κινδύνου περιγράφουν καλύτερα τον κίνδυνο 

να μην επιτευχθεί ο στόχος της «τέλειας παραγγελίας», προσδιορίστηκαν, ανά 

περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και υπό-στόχο, όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι 

οποίοι ενδέχεται να δημιουργούν κίνδυνο. Από αυτούς επιλέχθηκαν μόνο μετρήσιμοι 

δείκτες οι οποίοι θεωρήθηκαν από το πάνελ των στελεχών ως αντικειμενικοί και 

κατάλληλοι (παρέχοντες την κατάλληλη πληροφόρηση). Τέλος επιλέχθηκε και ένα 

σετ δεικτών κινδύνου ενδεικτικών των σχέσεων προς τα επάνω και προς τα κάτω 

κατά μήκος της αλυσίδας. Για τους δείκτες που επιλέχθηκαν υπολογίστηκε η 

τρέχουσα τιμή καθώς και η ενδεχόμενη επίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και πιθανές 

συσχετίσεις των δεικτών μεταξύ τους). Βάσει των δύο αυτών μεγεθών επιλέχθηκαν οι 

κρισιμότεροι δείκτες κινδύνου για την επιχείρηση.   

 

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε με επιτυχία σε συγκεκριμένη επιχείρηση 

αποδεικνύοντας πως εκτός από τον εντοπισμό των δεικτών κινδύνου, δημιούργησε 

τις προϋποθέσεις για τη συνεργασία και τελικά συναίνεση των στελεχών διαφόρων 

τμημάτων πάνω σε θέματα που αφορούσαν την εφοδιαστική αλυσίδα, και την 

καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας του κινδύνου.  

 

Εφαρμογή της Αναλυτικής Διαδικασίας Ιεράρχησης σε θέματα εκτίμησης κινδύνου 

στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί και η εργασία των Schoenherr, Tummala και 

Harrison (2008). Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, η μέθοδος εφαρμόζεται 

προκειμένου να επιλεγεί, ανάμεσα από συγκεκριμένες εναλλακτικές προμήθειας 

υλικών από διάφορες χώρες, αυτή που εξασφαλίζει τον μικρότερο κίνδυνο για τη 

λειτουργία της επιχείρησης ενδιαφέροντος.   
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1.4  Στόχος και εμβέλεια της εργασίας 

Στόχο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας πρακτικής και σχετικά εύκολα 

εφαρμόσιμης μεθόδου με την οποία μια επιχείρηση θα μπορεί να ιεραρχήσει τους  

κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η εφοδιαστική της αλυσίδα, ούτως ώστε, 

στη συνέχεια να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να τους 

διαχειριστεί.  

 

Λόγω της πολυπλοκότητας αλλά και της δυσκολίας ορισμού που παρουσιάζει η 

έννοια του κινδύνου, κρίθηκε σκόπιμο αυτή να προσεγγιστεί με την έννοια της 

τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως αυτή ορίζεται από τον Christopher και 

τους συνεργάτες του (βλ. ενότητα 1.3). Επομένως, η προτεινόμενη μέθοδος θα 

αποσκοπεί στον προσδιορισμό των τρωτών σημείων της αλυσίδας ή των παραγόντων 

εκείνων που δημιουργούν τρωτότητα (ό,τι από τα δύο είναι περισσότερο ελέγξιμο 

από την επιχείρηση) και στην ανάδειξη εκείνων που απειλούν περισσότερο την 

επίτευξη των στόχων της αλυσίδας, έτσι ώστε κάθε διορθωτική ή προληπτική 

ενέργεια να μπορεί να κατευθυνθεί προς τις περιοχές που θα αποφέρουν το 

μεγαλύτερο όφελος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες των παραμέτρων που επηρεάζουν την 

τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την απαίτηση για πρακτικότητα και 

εύκολη χρήση και κατανόηση της μεθόδου, η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης 

(ΑΗP) κρίθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο αφού: 

• επιτρέπει την εύκολη σύγκριση μεγάλου αριθμού παραμέτρων, ανόμοιων μεταξύ 

τους 

• δεν απαιτεί ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που συγκρίνονται, επομένως 

παρακάμπτει ένα σύνηθες πρόβλημα που συναντάται στις μικρομεσαίες 

ελληνικές επιχειρήσεις: την απουσία αξιόπιστων στοιχείων δεικτών απόδοσης 

• η εφαρμογή της δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

Παράλληλα με την ιεράρχηση, η προτεινόμενη μέθοδος, ρίχνει φως στους 

μηχανισμούς που δημιουργούν και, ενδεχομένως, πολλαπλασιάζουν την τρωτότητα 

κατά μήκος της αλυσίδας. 

 

Δεδομένης της τεράστιας ποικιλότητας μορφών εφοδιαστικής αλυσίδας και 

δραστηριοτήτων που συναντώνται σε αυτές, η δημιουργία ενός γενικευμένου 

μοντέλου για την ιεράρχηση των κινδύνων θεωρήθηκε εξαιρετικά περίπλοκη για να 

αντιμετωπιστεί επαρκώς στο πλαίσιο μίας διπλωματικής διατριβής. Κρίθηκε, 

επομένως, αποτελεσματικότερη η δόμηση και χρήση του μοντέλου στο πλαίσιο μίας 

καθορισμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, συγκεκριμένης επιχείρησης. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, κατέστη δυνατό να ελεγχθούν σε πραγματικό περιβάλλον τα προβλήματα που 

μπορεί να συνεπάγεται η εφαρμογή της. 
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Όπως αναφέρεται και από τον Svensson (2000, 2002a, 2002b, 2004) η έρευνα πάνω 

στα θέματα της τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αρκετά περιορισμένη. 

Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η έρευνα που εξετάζει και τις δύο πλευρές της 

εφοδιαστικής αλυσίδας -προς τα επάνω  (upstream) και προς τα κάτω (downstream). 

Ακόμη και ο Svensson ο οποίος, στο μεγαλύτερο μέρος της έρευνάς του προσπαθεί να 

ασχοληθεί και με τις δύο πλευρές της εφοδιαστικής αλυσίδας (2002a, 2002b, 2004), 

ουσιαστικά δεν κάνει καμία προσπάθεια να συνδυάσει τις δύο αυτές πλευρές και το 

πόσο μπορεί η τρωτότητα στην μία πλευρά να επηρεάζει την τρωτότητα στην άλλη.  

Η παρούσα εργασία, όχι μόνο εξετάζει την τρωτότητα και από τις δύο πλευρές αλλά, 

μέσω της εξέτασης των μηχανισμών παραγωγής της, διασαφηνίζει πώς ακριβώς 

αλληλοσυσχετίζονται.  

 

Επιπλέον, η προτεινόμενη μέθοδος παρακάμπτει και το σύνηθες σε θέματα 

εκτίμησης κινδύνου πρόβλημα του προσδιορισμού των πιθανοτήτων να συμβεί κάθε 

ανεπιθύμητο γεγονός. Αυτό γίνεται με μετατόπιση της προσοχής από τον 

προσδιορισμό του κινδύνου στον προσδιορισμό των προβλημάτων που η επιχείρηση 

δεν θα επιθυμούσε να αντιμετωπίσει. Με αφετηρία τα προβλήματα είναι δυνατό 

κανείς να προσδιορίσει: 

α) τις επιπτώσεις τους για την επιχείρηση 

β) τις πηγές από τις οποίες μπορεί να προκύψουν, επομένως και τρόπους για να 

αποσοβηθούν ή να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις τους. 

  

Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με το  συμπέρασμα των March και Sharpira (1986) 

πως οι σύγχρονοι managers δεν δείχνουν αρκετά ευαίσθητοι σε εκτιμήσεις 

πιθανοτήτων διαφόρων εκβάσεων και επομένως, φαίνεται πιθανότερο να ορίζουν 

τον κίνδυνο σε σχέση με την έκταση της απώλειας που συνεπάγεται παρά της 

αναμενόμενης απώλειας. Οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν επίσης πως οι managers 

τείνουν να εστιάζουν σε καθοριστικούς στόχους επίδοσης της επιχείρησης, ανάλογα 

με την επίτευξη των οποίων κρίνονται και οι ίδιοι. 

  

Αν εμφανίζουν «μυωπική» αντίληψη της εφοδιαστικής τους αλυσίδας εταιρείες της 

Σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας (Svensson, 2004), ενός κλάδου δηλαδή κατ’ 

εξοχήν προηγμένου σε θέματα συνεργασίας μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα (JIT, 

JIS, lean management, κλπ.) είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι αντίστοιχη στάση 

θα τηρούν και οι, ως επί το πλείστον, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Επομένως κρίθηκε σκοπιμότερο το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την 

ιεράρχηση των σημείων τρωτότητας αυτών των επιχειρήσεων: 

α) να δημιουργηθεί από την οπτική της επιχείρησης ενδιαφέροντος (και όχι του 

συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας) 

β)  να περιοριστεί στην εξέταση των σχέσεων με το πρώτο επίπεδο προμηθευτών 

και πελατών (atomistic approach κατά τον Svensson (2000)) 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 26

 

Τέλος, επισημαίνεται πως η προτεινόμενη μέθοδος αναφέρεται στον λειτουργικό 

κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας και γι’ αυτό εστιάζει στις λειτουργίες logistics της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη μεταφορά, 

αποθεματοποίηση και αποθήκευση των υλικών/προϊόντων μέσα σε αυτή. Δεν 

εξετάζονται επομένως κίνδυνοι που συνδέονται με χρηματοοικονομικούς παράγοντες 

(π.χ. μεταβολές ισοτιμιών νομισμάτων κατά τις προμήθειες), ανταγωνιστικές σχέσεις 

μέσα στην αλυσίδα (π.χ. προσπάθειες εξαπάτησης), κλπ.  
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2 H ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ  

2.1 Γενικά 

Η Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης (Analytic Hierachy Process -ΑΗΡ) αποτελεί 

εφαρμογή της θεωρίας σύμφωνα με την οποία, η ανάλυση και των πιο περίπλοκων 

συστημάτων περιορίζεται σε μια σειρά από συγκρίσεις ανά ζεύγη, πολύ προσεκτικά 

επιλεγμένων στοιχείων των συστημάτων αυτών. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 70 από τον μαθηματικό Thomas Saaty, καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο του Pittsburgh και, ουσιαστικά, αντικατοπτρίζει τον εγγενή τρόπο 

λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου όταν επεξεργάζεται στοιχεία προκειμένου 

να πάρει μία απόφαση: πρώτα αποδομεί το περίπλοκο και, στη συνέχεια, προχωρά 

σε σύνθεση των επιμέρους στοιχείων βάσει σχέσεων που ανακαλύπτει. Όταν ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πληθώρα στοιχείων, 

ελεγχόμενων ή όχι, τα οποία διαμορφώνουν μία περίπλοκη κατάσταση, τείνει να τα 

ομαδοποιεί στη βάση κοινών τους ιδιοτήτων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

επαναλαμβάνεται κατά τρόπον ώστε οι ομάδες αυτές ή, μάλλον, οι ιδιότητες που τις 

χαρακτηρίζουν να αποτελούν τα στοιχεία ενός νέου, «ανώτερου» επιπέδου μέσα στο 

σύστημα. Αυτά τα στοιχεία, με τη σειρά τους, ομαδοποιούνται ανάλογα με  κάποιες 

άλλες ιδιότητές τους, δημιουργώντας έτσι ένα ακόμη «ανώτερο» επίπεδο, έως ότου 

φθάσουμε στο μοναδικό «κορυφαίο» στοιχείο το οποίο, συνήθως προσδιορίζεται ως 

ο στόχος της διαδικασίας λήψης απόφασης. Έτσι διαμορφώνεται μια ιεραρχία, 

δηλαδή ένα διαστρωματωμένο σύστημα επιπέδων, όπου το κεντρικό ερώτημα είναι: 

πόσο έντονα επηρεάζει τον γενικό στόχο (το στοιχείο της κορυφής) κάθε στοιχείο του 

κατώτατου επιπέδου (Saaty, 1996).   

 

Ο Saaty προτιμά να ονομάζει την ένταση της επιρροής κάθε στοιχείου στον τελικό 

στόχο, προτεραιότητα (priority).  Στη θεωρία του, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων 

των στοιχείων του κατώτατου επιπέδου σχετικά με τον στόχο ανάγεται σε μια σειρά 

προβλημάτων καθορισμού προτεραιοτήτων, ένα σε κάθε επίπεδο, ενώ κάθε 

πρόβλημα προτεραιοτήτων ανάγεται σε μια σειρά δυαδικών συγκρίσεων. Αυτές οι 

συγκρίσεις αποτελούν το κεντρικό συστατικό της θεωρίας του Saaty, ακόμη και σε 

περιπτώσεις όπου το αρχικό πρόβλημα περιπλέκεται από σχέσεις αλληλοεπηρεασμού 

μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ή στοιχείων.  

 

Με άλλα λόγια, μέσω της ΑΗΡ, προκύπτουν «συντελεστές βαρύτητας» για 

διάφορους παράγοντες ή εναλλακτικές λύσεις, σε σχέση με κάποια υποκριτήρια και 

στη συνέχεια, ανάλογοι συντελεστές για τα υποκριτήρια σε σχέση με κριτήρια 

υψηλότερου επιπέδου, κ.ο.κ.  Κατά τον ίδιο τον Saaty (1996),  

πρόκειται για αποδόμηση με τη βοήθεια ιεραρχιών και σύνθεση με την εύρεση 
σχέσεων μέσω κρίσεων (judgements) που βασίζονται σε καλή πληροφόρηση.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται προβλήματα συνήθη σε άλλες ανάλογες 

μεθόδους, όπως: 

• Προβλήματα που δημιουργούνται από την εξάρτηση της μεθόδου από τα μεγέθη 

μέτρησης των παραγόντων που αποτελούν το μελετώμενο σύστημα.  

• Αδυναμία διαχείρισης πολιτικών και κοινωνικών αξιών ταυτόχρονα με 

παραμέτρους οι οποίες μπορούν εύκολα να μετρηθούν σε οικονομική ή άλλη 

φυσική κλίμακα. 

• Αδυναμία μέτρησης κάποιων παραμέτρων που δεν μεταβάλλονται απλά μέσα στο 

χρόνο και τον χώρο, αλλά, σε συνάρτηση με άλλες ιδιότητες, μπορεί να αλλάζει το 

ίδιο τους το νόημα. Τέτοιες παράμετροι μελετώνται ή χρησιμοποιούνται κατά 

κόρον στις κοινωνικές επιστήμες. Για παράδειγμα το αίσθημα ευτυχίας και 

πλήρωσης μπορεί να αλλάζει εντελώς ανάλογα με την εποχή, τον τόπο και τις 

γενικότερες συνθήκες διαβίωσης ενός ατόμου.  

• Προβλήματα εξασφάλισης μεγαλύτερης σταθερότητας της μέτρησης στις 

κοινωνικές επιστήμες: θεωρώντας ότι οι παράμετροι ή οι ιδιότητες είναι 

μεταβλητές, είναι δύσκολο να μετρηθεί η επίπτωσή τους σε άλλες παραμέτρους 

υψηλότερου επιπέδου και αυτών στις παραμέτρους του αμέσως υψηλότερου 

επιπέδου κ.ο.κ. Τέτοιου είδους μετρήσεις μπορούν να προκύψουν μόνον μέσω 

σχετικών συγκρίσεων και όχι με απόλυτη μέτρηση.  

 

Λόγω της ευρύτατης χρήσης της, η ΑΗΡ έχει επανειλημμένα τεθεί στο μικροσκόπιο 

διαφόρων ερευνητών και κάθε στοιχείο της έχει εξεταστεί, τεθεί υπό αμφισβήτηση 

και τελικά εξηγηθεί (Saaty, 1994). Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί διάφοροι 

προβληματισμοί  σε σχέση με την εφαρμογή της AHP, για τους οποίους ωστόσο 

έχουν αναπτυχθεί επίσης μέθοδοι αντιμετώπισης. Οι κυριότεροι αφορούν: 

• τη συνέπεια των συγκρίσεων (consistency): Η έννοια της συνέπειας εδώ 

περιλαμβάνει τόσο την απαίτηση για μεταβατικότητα στις προτιμήσεις (αν 

κάποιος προτιμά το Α από το Β και το Β από το Γ, θα πρέπει να προτιμά και το Α 

από το Γ), όσο και την απαίτηση για αναλογικότητα όσον αφορά την ένταση της 

προτίμησης (εάν κάποιος προτιμά 2 φορές περισσότερο το Α από το Β και τρεις 

φορές περισσότερο το Β από το Γ, τότε θα πρέπει να προτιμά 6 φορές το Α από το 

Γ). Η μελέτη της συνέπειας στην AHP από την ομάδα του Saaty απέδειξε πως δεν 

έχει σημασία αν εμφανίζεται ασυνέπεια σε συγκεκριμένες συγκρίσεις, αλλά πόσο 

έντονα παραβιάζεται η συνέπεια αριθμητικά στο σύνολο του προβλήματος που 

μελετάται. Για τον έλεγχο αυτό, εισήγαγε την έννοια του λόγου συνέπειας 

(consistency ratio) για τον οποίο γίνεται πιο εκτεταμένη αναφορά στην ενότητα 

2.4. Εννοείται, βεβαίως, πως μπορεί κάποιος να είναι απόλυτα συνεπής στις 

συγκρίσεις του αλλά, λόγω απειρίας και έλλειψης γνώσης όσον αφορά την ουσία 

του προβλήματος, να οδηγηθεί σε κρίσεις που πόρρω απέχουν από την 

πραγματικότητα, αποτυγχάνοντας να την αποτυπώσει σωστά. 
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• τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων: γενικά αποδεικνύεται ότι όσο η τάξη του 

πίνακα συγκρίσεων παραμένει μικρή, μικρές διαταραχές στις συγκρίσεις δεν  

διαταράσσουν σημαντικά το ιδιοδιάνυσμα, δηλαδή τις προτεραιότητες που 

υπολογίζονται για τις εναλλακτικές (Vargas, 1983 – Bhushan και Rai, 2004) 

• το ενδεχόμενο ανατροπής της ιεράρχησης των εναλλακτικών λύσεων που 

συνδέονται με μια συγκεκριμένη ιεραρχία, όταν μία από τις αρχικές εναλλακτικές 

εκλείψει ή μία νέα εναλλακτική προστεθεί: η σχετική βαθμολόγηση των 

εναλλακτικών συνεπάγεται δύο ιδιότητες που δεν συναντώνται στις απόλυτες 

μετρήσεις· τον αριθμό των εναλλακτικών και το μέρος του όλου που κατέχει κάθε 

εναλλακτική σε ένα κριτήριο. Και οι δύο αυτές ιδιότητες μεταβάλλονται όταν 

προστίθεται ή αφαιρείται μία εναλλακτική. Επιπλέον, στην περίπτωση της 

σχετικής βαθμολόγησης, η κλίμακα της μέτρησης προκύπτει από την σύγκριση 

και δεν είναι προκαθορισμένη όπως στην περίπτωση της απόλυτης μέτρησης. Η 

ανατροπή της κατάταξης, επομένως, είναι φαινόμενο εγγενές της σχετικής 

βαθμολόγησης και, κατά συνέπεια απόλυτα φυσιολογικό και θεμιτό. Υπάρχουν 

βέβαια και ειδικές περιπτώσεις όπου είναι εξ αρχής αποφασισμένο ότι η 

παρουσία επιπλέον εναλλακτικών δεν θα πρέπει να έχει επίδραση στην κατάταξη 

των ήδη υφιστάμενων (π.χ. η κατάταξη των μαθητών που έχουν γίνει ήδη δεκτοί 

σε ένα σχολείο, δεν πρέπει να αλλάξει εάν, για κάποιο λόγο, ακόμη ένας μαθητής 

ζητήσει να γίνει δεκτός). Το ζητούμενο αυτό αντιμετωπίζεται με το να μην 

κανονικοποιούνται οι συντελεστές βαρύτητας των εναλλακτικών αλλά να 

χρησιμοποιείται η λεγόμενη μέθοδος του ιδανικού (ideal mode). Σύμφωνα με 

αυτή, οι συντελεστές βαρύτητας διαιρούνται με τον μεγαλύτερο από αυτούς. 

Έτσι, κάθε νέα εναλλακτική θα πρέπει να συγκριθεί μόνο με το «ιδανικό» για 

κάθε κριτήριο. Έτσι, δεν είναι δυνατό να ανατραπεί η κατάταξη όταν 

προστίθενται οι λεγόμενες «μη σχετικές» (irrelevant) εναλλακτικές (Saaty, 1996).      

• τον τρόπο που αποσπώνται οι κρίσεις από τους εμπλεκόμενους. Ποιος είναι ο 

καταλληλότερος να κρίνει; Τι γίνεται στην περίπτωση που αυτοί είναι πολλοί και 

υπάρχει σύγκρουση ανάμεσά τους; Διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες λήψης κάθε απόφασης. Έτσι, είναι δυνατό οι 

διάφοροι εμπλεκόμενοι να αλληλεπιδράσουν κατά τη διατύπωση των 

προτιμήσεών τους και σταδιακά να καταλήξουν σε συναίνεση ως προς αυτές τους 

τις κρίσεις ή, να διατυπώσει καθένας τις κρίσεις του ξεχωριστά, να καταλήξει σε 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα βάσει αυτών και, στη συνέχεια, συγκρίνοντας τα 

διαφορετικά αποτελέσματα στα οποία οδήγησαν οι διαφορετικές κρίσεις να 

διαπιστωθούν τα σημεία σύγκρουσης και οι επιπτώσεις τους και, τελικά, να 

επιδιωχθεί η συνεργασία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα μέρη (Saaty, 1996). 

Ενδιάμεσες λύσεις αποτελούν επίσης (α) η ψηφοφορία ή ο συμβιβασμός των 

εμπλεκομένων στα θέματα όπου εμφανίζεται η σύγκρουση και (β) ο υπολογισμός 

του γεωμετρικού μέσου των κρίσεων των διαφόρων συμμετεχόντων. Σε κάθε 

περίπτωση, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εφαρμογή της μεθόδου 

έχει διευκολύνει σημαντικά τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Το 
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πρόγραμμα Expert Choice, για παράδειγμα, διαθέτει ειδική λειτουργία για την 

σύνθεση κρίσεων από διαφορετικά άτομα. Η μελέτη των διάφορων περιπτώσεων 

εφαρμογής της AHP παρέχει πληθώρα αποδείξεων πως, όχι απλά μπορούν να 

επιλυθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ομαδική λήψη αποφάσεων 

αλλά ότι η μέθοδος είναι ιδανική για ομαδική λήψη αποφάσεων γιατί (Dyer και 

Forman, 1992): 

α) απομακρύνει συνήθη εμπόδια στην επικοινωνία 

β) παρέχει τη δυνατότητα δόμησης της ανάλυσης έτσι ώστε:  

• όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν πλήρη εικόνα των παραγόντων που 

επηρεάζουν την απόφαση,  

• όλοι να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα 

και την εμπειρία τους 

• να καθίσταται δυνατή η συστηματική διαχείριση του χρόνου και του 

περιεχομένου της συζήτησης 

γ) επικεντρώνει τη διαδικασία λήψης απόφασης στους στόχους και όχι στις 

εναλλακτικές 

δ) δεν υπάρχει λόγος οι συμμετέχοντες να καταφεύγουν σε απλουστευτικές 

στρατηγικές λήψης αποφάσεων, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υφίσταται 

πλήθος πληροφοριών ή αντικρουόμενοι στόχοι   

ε) ένα μοντέλο ΑΗΡ μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί εφόσον προκύψουν νέα 

δεδομένα ή εμπειρίες 

 

 

2.2 Η ιεραρχική μοντελοποίηση 

Ο Saaty (1996) ορίζει την ιεραρχία ως: 

έναν συγκεκριμένο τύπο συστήματος ο οποίος βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 
οντότητες μέσα σε αυτό μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ασύνδετα σύνολα, με τις 
οντότητες μιας ομάδας να επηρεάζουν τις οντότητες μόνο μίας άλλης ομάδας και 
να επηρεάζονται από τις οντότητες μίας μόνον άλλης ομάδας. Τα στοιχεία μίας 
ομάδας (η οποία ονομάζεται επίπεδο ή σύμπλεγμα) θεωρούνται ανεξάρτητα 
μεταξύ τους.   

Διαστρωματώνει, επομένως, τα στοιχεία του συστήματος και θεωρεί10 πως τα 

στοιχεία ενός επιπέδου είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και πως κάθε επίπεδο 

αλληλεπιδρά μόνο με το προηγούμενο και το επόμενο από αυτό. Χρησιμοποιώντας 

κανείς ένα ιεραρχικό μοντέλο αποσκοπεί στο να κατανοήσει τι γίνεται στο 

υψηλότερο επίπεδο, μέσω των αλληλεπιδράσεων των διαφόρων άλλων επιπέδων αντί  

άμεσα από τα στοιχεία των διαφόρων επιπέδων. Η επίδραση ενός επιπέδου στο 

αμέσως ανώτερό του υπολογίζεται από τη σύνθεση των σχετικών συνεισφορών 

                                                        
10 Αρχικά τουλάχιστον, γιατί στη συνέχεια εξετάζει ξεχωριστά τις επιπτώσεις της εξάρτησης μεταξύ των 
στοιχείων ενός επιπέδου και της διάδρασης μεταξύ περισσότερων των δύο επιπέδων.   
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(προτεραιοτήτων) των στοιχείων αυτού του επιπέδου σε σχέση με κάθε στοιχείο του 

ανώτερου επιπέδου. Αυτή η διαδικασία σύνθεσης επεκτείνεται προς τα επάνω σε όλο 

το μήκος της ιεραρχίας.   

 

Κατά τη δόμηση ενός μοντέλου AHP, είναι σημαντικό η ιεραρχία που θα επιλεχθεί να 

περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία ώστε να αντικατοπτρίζει επαρκώς την ουσία του  προς 

επίλυση προβλήματος και, ταυτόχρονα να είναι όσο το δυνατό πιο λιτή, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η κατανόηση και η επεξεργασία του προβλήματος. Ένα άλλο 

σημαντικό δίλημμα, αφορά το αν θα ληφθεί υπόψη η διάδραση μεταξύ διαφορετικών 

επιπέδων ή μόνον η επίδραση του κατώτερου προς το ανώτερο. Ο Saaty απέδειξε 

πως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η παράλειψη της ανάδρασης (feedback) δεν 

δημιουργεί σημαντικά κενά στην απεικόνιση της πραγματικότητας. Υπάρχουν, 

ωστόσο, κάποια προβλήματα των οποίων η πολυπλοκότητα καθιστά την 

μοντελοποίησή τους μέσω μιας ιεραρχίας απατηλά υπεραπλουστευτική.  

 

 Επίσης, ο Saaty  (1996) αποδεικνύει ότι όταν το πρόβλημα περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό στοιχείων στο κατώτερο επίπεδο τα οποία θα πρέπει να ιεραρχηθούν σε 

σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο, η διαδικασία γίνεται 

σημαντικά αποτελεσματικότερη χωρίς να υπολείπεται σε αξιοπιστία και ακρίβεια, 

εάν τα στοιχεία αυτά ομαδοποιηθούν σε ενδιάμεσες ομάδες και αυτές, αν ο αριθμός 

τους το απαιτεί, επίσης ομαδοποιηθούν σε ομάδες ανώτερου επιπέδου, έτσι ώστε 

τελικά σε κανένα επίπεδο να μην υπάρχουν προς σύγκριση περισσότερα από 7 

στοιχεία. Χαρακτηριστικά δίνει το παράδειγμα ενός προβλήματος στο οποίο πρέπει 

να ιεραρχηθούν 98 στοιχεία. Η σύγκριση, ανά ζεύγη, 98 στοιχείων συνεπάγεται τη 

διενέργεια (982-98)/2 = 4.753 συγκρίσεων. Αν όμως τα 98 στοιχεία χωριστούν σε 7 

ομάδες καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει, κατά μέσο όρο, 14 στοιχεία και, στη 

συνέχεια, τα στοιχεία κάθε ομάδας ομαδοποιηθούν περαιτέρω σε 2 ομάδες των 7 

στοιχείων, τότε απαιτούνται: 

• (72-7)/2= 21 συγκρίσεις στο πρώτο επίπεδο των 7 ομάδων 

• μέσα σε κάθε ομάδα, μία σύγκριση των δύο υπο-ομάδων που περιλαμβάνει, 

δηλαδή, συνολικά 1 x 7 =7 συγκρίσεις στο δεύτερο επίπεδο (αφού αυτή η μία 

σύγκριση πρέπει να γίνει σε καθεμία από τις 7 ομάδες του πρώτου επιπέδου) 

• μέσα σε κάθε υπο-ομάδα, (72-7)/2= 21 συγκρίσεις (αφού καθεμία περιλαμβάνει 7 

στοιχεία), επομένως, συνολικά στο τρίτο επίπεδο 21 x 14 = 294 συγκρίσεις (αφού 

περιλαμβάνει 14 υπο-ομάδες). 

 

Συνολικά επομένως, μετά την ομαδοποίηση, θα απαιτηθούν 21 + 7 + 294 = 322 

συγκρίσεις, αριθμός πολύ μικρότερος των 4.753 που θα απαιτούνταν αλλιώς. 

Ταυτόχρονα, αυξάνεται σημαντικά και η συνέπεια των συγκρίσεων γιατί όσο 

λιγότερα είναι τα στοιχεία που συγκρίνονται κάθε φορά, τόσο ευκολότερο είναι για 

αυτόν που συγκρίνει να είναι συνεπής. Για τον λόγο αυτό, ο Saaty, συνιστά 

ανεπιφύλακτα την ομαδοποίηση των στοιχείων σε ομάδες με λιγότερα των 7 
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στοιχείων κατά τη αποτύπωση ενός προβλήματος με τη μορφή της ιεραρχίας. 

Υπολογίζει μάλιστα πως, σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός των απαιτούμενων 

συγκρίσεων μπορεί να μειωθεί κατά n/7 περίπου φορές (όπου n ο αριθμός των 

στοιχείων που πρέπει να ιεραρχηθούν).  Ταυτόχρονα, αποδεικνύει πως η ιεράρχηση 

που απορρέει μετά την ομαδοποίηση δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτήν που 

απορρέει από την απευθείας σύγκριση των n στοιχείων.  

 

 

2.3 Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων σε ιεραρχίες 

Η ιεραρχική μοντελοποίηση ενός συστήματος, αυτή καθαυτή, δεν επιλύει το 

πρόβλημα της λήψης μιας απόφασης. Αυτό που απαιτείται επιπλέον είναι μία 

μέθοδος με την οποία θα προσδιορίζεται η ένταση με την οποία τα διάφορα στοιχεία 

ενός επιπέδου επηρεάζουν τα στοιχεία του ανώτερου επιπέδου, έτσι ώστε τελικά να 

υπολογίζεται η σχετική ισχύς επιρροής καθενός από τα στοιχεία του κατώτερου 

επιπέδου στον συνολικό στόχο του συστήματος. 

 

Στην AHP, αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός τετραγωνικού πίνακα στον 

οποίον περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης, ανά δύο, της έντασης με 

την οποία επηρεάζουν τα στοιχεία ενός επιπέδου ένα συγκεκριμένο στοιχείο του 

ανώτερου επιπέδου. Το (κανονικοποιημένο) ιδιοδιάνυσμα αυτού του πίνακα 

(eigenvector), παρέχει τις «προτεραιότητες» (συντελεστές βαρύτητας) των στοιχείων 

του συγκεκριμένου επιπέδου ως προς την επιρροή που ασκούν στο συγκεκριμένο 

στοιχείο του ανώτερου επιπέδου. Η ιδιοτιμή (eigenvalue) του πίνακα αποτελεί μέτρο 

της συνέπειας αυτής της κρίσης. Για τη σύγκριση της έντασης της επιρροής των 

διαφόρων στοιχείων εφαρμόζεται η παρακάτω κλίμακα: 

• Αν το Α και το Β είναι εξίσου σημαντικά, χρησιμοποιείται η τιμή 1 

• Αν το Α είναι ελαφρά πιο σημαντικό από το Β, χρησιμοποιείται η τιμή 3 

• Αν το Α είναι έντονα πιο σημαντικό από το Β, χρησιμοποιείται η τιμή 5 

• Αν το Α είναι πολύ έντονα πιο σημαντικό από το Β, χρησιμοποιείται η τιμή 7 

• Αν το Α είναι απόλυτα σημαντικότερο του Β (δηλαδή αν η υπεροχή του Α είναι 

τόσο μεγάλη ώστε το Β πρακτικά να αγνοείται), χρησιμοποιείται η τιμή 9 

• Οι άρτιες τιμές 2, 4, 6 και 8 χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν ενδιάμεσες 

καταστάσεις ανάμεσα σε αυτές που περιγράφονται παραπάνω.  

 

Στο κελί του πίνακα που αντιστοιχεί στην αντίστροφη σύγκριση εισάγεται ο 

αντίστροφος αριθμός. Αν, π.χ. από τη σύγκριση προκύπτει πως το Α είναι έντονα πιο 

σημαντικό από το Β, στη θέση όπου συγκρίνεται το Α με το Β εισάγεται η τιμή 5, ενώ 

στη θέση όπου συγκρίνεται το Β με το Α εισάγεται η τιμή 1/5. Εννοείται πως κάθε 

στοιχείο θεωρείται εξίσου σημαντικό με τον εαυτό του, επομένως σε όλες τις θέσεις 

της κυρίας διαγωνίου του μητρώου εισάγεται η τιμή 1.    
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Όσον αφορά την εμφάνιση του πίνακα, ισχύει η σύμβαση ότι τα στοιχεία που 

εμφανίζονται στην αριστερή στήλη του μητρώου, είναι αυτά που συγκρίνονται με τα 

στοιχεία που εμφανίζονται στην άνω σειρά του. Έτσι, οι τιμές της σύγκρισης Α και Β 

του προηγούμενου παραδείγματος θα εμφανιστούν στον πίνακα ως εξής: 

 

(στοιχείο του ανώτερου επιπέδου που 

επηρεάζεται από τα Α-Δ) 
Α Β Γ Δ 

Α 1 5 ... ... 

Β 1/5 1 ... ... 

Γ ... ... 1  

Δ ... ... ... 1 

  

Ο Saaty (1996) προτείνει 4 μεθόδους για την εκτίμηση του ιδιοδιανύσματος, εφόσον 

δεν είναι δυνατή η ακριβής μαθηματική επίλυση: 

α) Προστίθενται τα στοιχεία κάθε σειράς και κανονικοποιούνται διαιρώντας αυτό 

το άθροισμα με το συνολικό άθροισμα όλων των στοιχείων -  αυτή η μέθοδος 

χαρακτηρίζεται ως η πιο χονδροειδής 

β) Προστίθενται τα στοιχεία κάθε στήλης, λαμβάνεται ο αντίστροφος αριθμός κάθε 

αθροίσματος ο οποίος κανονικοποιείται διαιρούμενος με το άθροισμα των 

αντίστροφων – η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως «καλύτερη από την προηγούμενη» 

γ) Πρώτα κανονικοποιούνται τα στοιχεία κάθε στήλης διαιρούμενα με το άθροισμα 

της στήλης. Τα στοιχεία των σειρών που προκύπτουν έτσι προστίθενται και το 

άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των στοιχείων κάθε σειράς 

(υπολογίζεται δηλαδή ο μέσος όρος τους) – η μέθοδος χαρακτηρίζεται καλή 

δ) Αν κάθε σειρά περιλαμβάνει ν στοιχεία, πολλαπλασιάζονται τα στοιχεία της 

σειράς μεταξύ τους και λαμβάνεται η ν-στή ρίζα του γινομένου. Τα 

αποτελέσματα κανονικοποιούνται διαιρούμενα με το άθροισμά τους – και αυτή 

η μέθοδος χαρακτηρίζεται καλή. 

 

Η ακριβής λύση προκύπτει υψώνοντας το μητρώο σε αυθαιρέτως υψηλές δυνάμεις 

και διαιρώντας το άθροισμα των στοιχείων κάθε σειράς που προκύπτει με το 

άθροισμα του συνόλου των στοιχείων του νέου μητρώου. Εάν το μητρώο είναι  

απόλυτα συνεπές, η λύση που προκύπτει έτσι πρέπει να ισούται με τις λύσεις που 

προκύπτουν εάν εφαρμοστούν οι προηγούμενες τέσσερις προσεγγιστικές μέθοδοι. 

Στην περίπτωση ασυνέπειας ωστόσο η τέταρτη μέθοδος δίνει αποτελέσματα πολύ 

εγγύτερα αυτών της ακριβούς μεθόδου. 

 

Εφόσον η ιεραρχία περιλαμβάνει περισσότερα των δύο επίπεδα, τα διάφορα 

ανύσματα προτεραιοτήτων συνδυάζονται σε μητρώα προτεραιοτήτων από τα οποία 

τελικά προκύπτει το άνυσμα προτεραιοτήτων στο χαμηλότερο επίπεδο.  
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2.4 Έλεγχος συνέπειας 

Προκειμένου να ελεγχθεί ο πίνακας συγκρίσεων για τη συνέπειά του, ο Saaty (1996) 

προτείνει την εξής προσέγγιση: πολλαπλασιάζεται το μητρώο αυτό με το διάνυσμα- 

στήλη των προτεραιοτήτων που έχει υπολογιστεί οπότε προκύπτει ένα νέο διάνυσμα-

γραμμή. Διαιρούμε κάθε στοιχείο αυτού του διανύσματος με το αντίστοιχο στοιχείο 

του μητρώου των προτεραιοτήτων (το πρώτο με το πρώτο, το δεύτερο με το δεύτερο, 

κ.ο.κ). Προσθέτοντας όλα τα στοιχεία του διανύσματος που προκύπτει κατ’ αυτό τον 

τρόπο, και διαιρώντας το άθροισμα με τον αριθμό αυτών των στοιχείων προκύπτει 

μία προσέγγιση της λmax, δηλαδή της μέγιστης (ή κύριας) ιδιοτιμής. Όσο περισσότερο 

πλησιάζει η τιμή αυτή στον αριθμό των δραστηριοτήτων του μητρώου (συμβολίζεται 

ως n), τόσο συνεπέστερο θεωρείται το αποτέλεσμα. Η απόκλιση από την συνέπεια 

αντιπροσωπεύεται από τον λόγο (λmax-n)/(n-1), τον οποίο ο Saaty ονομάζει δείκτη 

συνέπειας (consistency index – C.I.). Τον δείκτη αυτό διαιρεί με τον τυχαίο δείκτη 

(random index – R.I11.) και υπολογίζει τον λόγο συνέπειας (consistency ratio – C.R.). 

Eάν ο λόγος αυτός προκύπτει μικρότερος ή ίσος του 0,10, τότε θεωρείται αποδεκτός. 

Μεγαλύτερες τιμές του λόγου C.R. σημαίνουν ότι οι συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων 

του μητρώου πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η συνέπειά τους.  

 

Με τον λόγο συνέπειας CR εκτιμάται η συνέπεια κάθε σύγκρισης που εκτελείται. Η 

συνολική συνέπεια της ιεραρχίας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον δείκτη 

συνέπειας CI κάθε σύγκρισης με την προτεραιότητα του στοιχείου ως προς το οποίο 

γίνεται η σύγκριση και προσθέτοντας τα αποτελέσματα αυτά για το σύνολο της 

ιεραρχίας. Το σύνολο συγκρίνεται με τον αντίστοιχο δείκτη που προκύπτει 

λαμβάνοντας τυχαίους δείκτες RI, πολλαπλασιάζοντάς τους με τις αντίστοιχες 

προτεραιότητες και προσθέτοντας τα αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίπτωση, ο 

λόγος θα πρέπει να είναι της τάξης του 0.10 ώστε να μην εγείρονται ανησυχίες ως 

προς τη συνέπεια του τελικού αποτελέσματος.  

 

 

2.5 Λόγοι επιλογής της μεθόδου 

Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης προτιμήθηκε για την αντιμετώπιση του 

κεντρικού προβλήματος της παρούσας εργασίας για τους εξής λόγους: 

• η ιεραρχική αναπαράσταση και επεξεργασία του προβλήματος επιτρέπει την 

ολιστική προσέγγιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την καλύτερη κατανόηση 

των παικτών και των παραμέτρων που επηρεάζουν την τρωτότητά της. Οι 

περιορισμοί που αναδύονται σε κάθε επίπεδο ή οι δυνάμεις που δρουν σε αυτό, 

καθώς και οι επιπτώσεις τους, γίνονται καλύτερα αντιληπτοί και κατανοητοί. 

                                                        
11 Ο μέσος R.I. έχει υπολογιστεί για μητρώα τάξης 1-15 και οι τιμές του παρέχονται σε πίνακα 
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• η παραπάνω διαπίστωση επιτρέπει να πειραματιστεί κανείς σχετικά με πώς 

μεταβάλλεται η αντιλαμβανόμενη τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας εάν 

μεταβληθούν οι προτεραιότητες στις παραμέτρους των κατώτερων επιπέδων. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως μπορεί να υπολογιστεί η αντιλαμβανόμενη 

τρωτότητα ανάλογα με τις προτεραιότητες διαφορετικών στελεχών που 

διαθέτουν διαφορετική οπτική, νοοτροπία έναντι του κινδύνου και βαθμό 

ανάμειξης στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι διαφορές των 

αποτελεσμάτων που ίσως προκύψουν έτσι μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση 

προβληματισμού και δημιουργικού διαλόγου και, μέσα από την κατανόηση των 

τρόπων σκέψης και αξιολόγησης των επιμέρους στελεχών, να οδηγήσουν στη 

συναίνεση, στη λήψη πιο ολοκληρωμένων αποφάσεων και στη δημιουργία ενός 

σταθερότερου μοντέλου του συστήματος για μελλοντική χρήση.   

• ταυτόχρονα, ο τρόπος που δομείται το μοντέλο το καθιστά πιο ευέλικτο ώστε 

εύκολα να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιες αλλαγές στο μέλλον. 

• η σύγκριση ανά δύο των παραμέτρων σε κάθε επίπεδο αποδεσμεύει από όλα τα 

προβλήματα εξεύρεσης συμβατών μονάδων μέτρησης, εξομάλυνσης μεγάλων 

διαφορών κλίμακας μεγέθους και, κυρίως, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη 

σημαντικού όγκου ποσοτικών στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, στοιχείων δηλαδή που ούτε η εξεταζόμενη, ούτε η μέση 

ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση διαθέτει συνήθως.  
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

3.1 Προσδιορισμός και ένταξη του προβλήματος στο γενικότερο 

πλαίσιο εμφάνισής του 

Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να εντοπιστούν τα βασικά σημεία στα οποία η 

επιχείρηση μπορεί να εμφανίσει τρωτότητα προερχόμενη από τις λειτουργίες της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας. Η τρωτότητα αυτή μπορεί να δημιουργείται από 

εξαρτήσεις μεταξύ λειτουργιών, είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις της αλυσίδας, είτε 

μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Μπορεί επίσης να δημιουργείται από τον κακό 

σχεδιασμό ή απόδοση συγκεκριμένων ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών. Ένα 

παράδειγμα ενδεχόμενων σημείων εμφάνισης τρωτότητας παρουσιάζεται εποπτικά 

στο σχήμα που ακολουθεί. Τα σημεία τρωτότητας σημειώνονται με κόκκινο χρώμα 

(οι κύκλοι συμβολίζουν βήματα διαδικασιών ενώ τα βέλη τις αλληλεπιδράσεις τους).  

 

Σχ. 3.1: Εποπτική παράσταση ενδεχόμενων σημείων τρωτότητας (παράδειγμα) 

Προμηθευτής

Πελάτης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Christopher (βλ. ενότητα 1.3), η τρωτότητα μπορεί να 

εντοπιστεί στα σημεία όπου οι πηγές του  κινδύνου ή οι παράγοντες που δημιουργούν 

τις προϋποθέσεις για την ύπαρξή του (drivers) υπερτερούν των ενδεχόμενων 

στρατηγικών για την αποσόβησή του με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανεπιθύμητες 

επιπτώσεις του κινδύνου αυτού. Από τα προηγούμενα ωστόσο, είναι σαφές πως οι 

πηγές του κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι πολλές και διαφορετικές, 

κάποιες φορές δε, δεν είναι καν ορατές (αναδυόμενος κίνδυνος). Από την άλλη 

πλευρά, είναι πάντα γνωστές και δεδομένες (ποιοτικά) οι επιπτώσεις του κινδύνου οι 

οποίες είναι ανεπιθύμητες για την επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση, είναι 

συνήθως σε θέση να γνωρίζει τι δεν επιθυμεί να της συμβεί. Με αυτή τη λογική, 

θεωρούμε πως ένας επαρκής τρόπος να προσεγγιστεί η τρωτότητα της επιχείρησης, 

στο επίπεδο που ενδιαφέρει στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, είναι να 

προσδιοριστούν τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στα 

διάφορα βήματα των διεργασιών της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Εάν γίνει αυτό, η 

επιχείρηση μπορεί στη συνέχεια να προσδιορίσει: 
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α) προχωρώντας προς τα πίσω, τις ενδεχόμενες πηγές των προβλημάτων αυτών και 

ενδεχομένως τις πιθανότητες να εμφανιστούν 

β) προχωρώντας προς το εμπρός, τις τελικές επιπτώσεις τους. 

 

Βάσει αυτών μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, καθώς της 

δίνεται η δυνατότητα: 

α)  να εντοπίσει τα προβλήματα εκείνα τα οποία αλληλοσυνδέονται και 

αλληλοεπηρεάζονται 

β) να εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους που αποτελούν πηγές για περισσότερα του 

ενός προβλήματα ή που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα πιο σοβαρά ή ανεπιθύμητα 

προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στην εφοδιαστική της αλυσίδα 

γ) να ιεραρχήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής 

της αλυσίδας, έτσι ώστε να αποφασίσει την έμφαση που θα δώσει στην 

αντιμετώπιση του καθενός 

δ) να καταρτίσει ένα σχέδιο αντιμετώπισής τους, είτε αδρανοποιώντας την πηγή, 

είτε αντιμετωπίζοντας το ίδιο το πρόβλημα.  

 

3.2 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού παραμέτρων που επηρεάζουν την τρωτότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, της ανομοιομορφίας τους και της δυσκολίας μέτρησης και 

αντικειμενικής σύγκρισής τους, η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (ΑΗP) κρίθηκε 

ως η καταλληλότερη για τη δημιουργία ενός σχετικά απλού, κατανοητού, εύχρηστου 

και, ταυτόχρονα, επαρκούς πλαισίου ιεράρχησης των παραγόντων που δημιουργούν 

τρωτότητα.  

 

Ακολουθήθηκε η λογική αλληλουχία που προτείνεται από τον Saaty (1996) για κάθε 

αναλυτική ιεράρχηση. Δηλαδή, έχοντας ήδη προσδιορίσει και εντάξει το πρόβλημα 

στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται: 

1. Προσδιορίστηκαν οι στόχοι της ιεραρχίας, δηλαδή, τα στοιχεία του ανώτατου 

επιπέδου της ιεραρχίας σε σχέση με τα οποία ιεραρχήθηκαν τα στοιχεία των 

κατώτατων επιπέδων.  

2. Προσδιορίστηκαν οι παράγοντες (κριτήρια, με όρους AHP) που καθορίζουν την 

συμπεριφορά του προβλήματος. 

3. Δομήθηκε  η ιεραρχία βάσει της οποίας θα μελετηθεί το πρόβλημα. 

4. Προσδιορίστηκαν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τον τρόπο ιεράρχησης 

των διαφόρων κριτηρίων (criticalities). 

5. Συγκρίθηκαν ανά ζεύγη τα κριτήρια που περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο της 

ιεραρχίας προκειμένου να υπολογιστούν οι συντελεστές βαρύτητας του καθενός 
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και ελέγχθηκε η συνέπεια (consistency) των συγκρίσεων σε όλα τα επίπεδα και 

στο σύνολο της ιεραρχίας.  

6. Ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα της ιεράρχησης όσον αφορά τη λογική ισχύ τους, 

ούτως ώστε να διορθωθούν ενδεχόμενα λάθη (π.χ. χρήση διαφορετικού όρου για 

το ίδιο κριτήριο,  υπερβολική κατάτμηση των κριτηρίων, κλπ.)  

7. Ελέγχθηκε η ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές που μπορεί να 

επέλθουν στη σημασία (βαρύτητα) των στόχων ή υπο-στόχων.  

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε παρουσιάζεται εποπτικά στο σχήμα 

3.2. Με μπλε γραμματοσειρά εμφανίζονται τα βήματα που εμπίπτουν καθαρά στην 

Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης. 

 

Σχ. 3.2: Μεθοδολογική προσέγγιση 

Προσδιορισμός 
προβλήματος –

Ορισμός 
τρωτότητας ΕΑ

Καθορισμός 
στόχων ιεραρχίας

Δομή ιεραρχίας

Προσδιορισμός 
επιπτώσεων των 
προβλημάτων 
στους στόχους

Σύγκριση σημασίας 
κριτηρίων ανά 

ζεύγη - Ιεράρχηση

Απαλοιφή λογικών 
σφαλμάτων

Τελική ιεραρχία

Τρωτά σημεία που 
πρέπει να 

αντιμετωπιστούν 
πρώτα

Ανάλυση 
ευαισθησίας

Καταγραφή 
διεργασιών 
επιχείρησης

Προσδιορισμός 
ενδεχόμενων 
προβλημάτων

Προσδιορισμός 
αιτιών 

προβλημάτων

 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 40 

Δεδομένης της τεράστιας ποικιλότητας μορφών εφοδιαστικής αλυσίδας και 

δραστηριοτήτων που συναντώνται σε αυτές, η δημιουργία ενός γενικευμένου 

μοντέλου για την ιεράρχηση των κινδύνων θεωρήθηκε εξαιρετικά περίπλοκη για να 

αντιμετωπιστεί επαρκώς στο πλαίσιο μίας διπλωματικής διατριβής. Κρίθηκε, 

επομένως, αποτελεσματικότερη η δόμηση και χρήση του μοντέλου στο πλαίσιο μίας 

καθορισμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, συγκεκριμένης επιχείρησης.  

 

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αντίστοιχη των 

Gaudenzi και Borghesi (2006 – βλ. ενότητα 1.3).  Διαφοροποιήθηκε, ωστόσο, αρκετά 

όσον αφορά: 

α) τους στόχους που τέθηκαν για το σύστημα: Οι Gaudenzi και Borghesi θεωρούν ως 

στόχο της εφοδιαστικής αλυσίδας μόνο την επίτευξη της «τέλειας παραγγελίας», 

εστιάζουν δηλαδή μόνον στους πελατοκεντρικούς στόχους της αλυσίδας, 

παραβλέποντας τις χρηματοοικονομικές ή άλλες πτυχές των σχετικών 

αποφάσεων. Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια να καλυφθεί περισσότερο 

και η πλευρά της προσφοράς, περιλαμβάνοντας στους στόχους του συστήματος 

μία παράμετρο που αντικατοπτρίζει τον εξορθολογισμό της.   

β) στο είδος των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση της ιεραρχίας 

και στον αριθμό των επιπέδων στα οποία εκτείνεται: Οι Gaudenzi και Borghesi 

θεωρούν ένα πρώτο επίπεδο με τον βασικό στόχο («τέλεια παραγγελία»), ένα 

δεύτερο με τους 4 υπο-στόχους (τα συστατικά της «τέλειας παραγγελίας»), ένα 

επόμενο με τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και αμέσως μετά το τελικό 

επίπεδο κριτηρίων (αυτά που τελικά ιεραρχούνται ως προς τον στόχο). Τα 

κριτήρια αυτά είναι όλα μετρήσιμοι δείκτες που αντικατοπτρίζουν την απόδοση 

των διαφόρων λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τη δημοσίευση της  

εργασίας δεν καθίσταται καν σαφές εάν τα κριτήρια αυτά ιεραρχήθηκαν με τη 

μέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης. Αντίθετα, φαίνεται πως ιεραρχήθηκαν με 

χρήση AHP μόνο οι υποστόχοι, ως προς τη σημασία τους για την επιχείρηση και 

στη συνέχεια,  δεν είναι σαφές πώς ακριβώς εκτιμήθηκε η σημασία των δεικτών 

του τελευταίου επιπέδου. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί το βασικότερο 

πλεονέκτημα της μεθόδου AHP: την δυνατότητα να συγκριθούν και να 

ιεραρχηθούν παράμετροι ανόμοιοι και, κυρίως, μη μετρήσιμοι. Αυτό θεωρήθηκε 

απαραίτητο καθώς είναι ελάχιστοι οι δείκτες απόδοσης που παρακολουθούνται 

στην πράξη, τόσο από την επιχείρηση που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία, όσο 

και από την πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, 

όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω, η ιεραρχία δομήθηκε σε πολύ 

περισσότερα επίπεδα για είναι λειτουργικότερη, ευκολότερα διαχειρίσιμη και να 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνέπεια κατά την ιεράρχηση.   

γ) στον αριθμό των στελεχών που συμμετείχαν στη διαδικασία του προσδιορισμού 

των προτεραιοτήτων των επιλεγμένων κριτηρίων: στην εργασία των Gaudenzi και 

Borghesi, η ιεράρχηση γίνεται ισότιμα από τέσσερα στελέχη υπεύθυνα για 

κρίσιμες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας: τον διευθυντή logistics, τον 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 41 

υπεύθυνο της αποθήκης, τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών και τον υπεύθυνο 

προμηθειών. Στην παρούσα εργασία, παρ’ όλο που συμμετείχαν στελέχη από 

όλους αυτούς τους χώρους στον προσδιορισμό των προβλημάτων, των αιτιών τους 

και των κρίσιμων παραμέτρων επιρροής τους, τελικά, λόγω φόρτου εργασίας στην 

επιχείρηση, η ιεράρχηση των κριτηρίων που προσδιορίστηκαν έγινε μόνο από ένα 

στέλεχος, τον υπεύθυνο της επιχειρηματικής μονάδας των ανταλλακτικών. Το 

συγκεκριμένο στέλεχος κρίθηκε ως καταλληλότερο γιατί εποπτεύει και έχει πλήρη 

γνώση όλων των λειτουργιών που αφορούν το κύκλωμα logistics των 

ανταλλακτικών (πρόβλεψη ζήτησης, προμήθεια, διαχείριση υλικών, πλήρωση 

παραγγελίας, μεταφορά).     

δ) στον αριθμό των «περιοχών» της εφοδιαστικής αλυσίδας που εξετάστηκαν: η 

αρχική εργασία περιλαμβάνει και το στάδιο της μεταποίησης ως ξεχωριστή 

περιοχή. Το στάδιο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε εδώ, καθώς η δραστηριότητα της 

εξεταζόμενης επιχείρησης είναι αμιγώς εμπορική.  

 

Όπως και στην αρχική εργασία των Gaudenzi και Borghesi, επιλέγεται και εδώ η 

«ατομικιστική» προσέγγιση της τρωτότητας (Svensson, 2000), εξετάζεται, δηλαδή, η 

όχληση μόνο μέσα στο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο επηρεάζει άμεσα 

την επιχείρηση ενδιαφέροντος (άμεσος προμηθευτής – ενδοεπιχειρησιακές 

λειτουργίες – άμεσος πελάτης). 

 

Ο μεγάλος αριθμός κριτηρίων που επηρεάζουν την τρωτότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας κατέστησε απαραίτητη τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την 

καλύτερη διαχείριση της ιεραρχίας και των συγκρίσεων ανά ζεύγη μέσα σε αυτή. Για 

τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Expert Choice το οποίο έχει 

αναπτυχθεί βάσει της Αναλυτικής Διαδικασίας Ιεράρχησης και χρησιμοποιείται 

ευρέως για ανάλογες εφαρμογές μεγάλης εμβέλειας, για περισσότερο από 20 χρόνια.  

 

 

3.3 Μαθηματική αναπαράσταση του προβλήματος – Δόμηση της 

ιεραρχίας 

Στόχος του μοντέλου:  

Να υπολογιστούν συντελεστές βαρύτητας για τις διάφορες δραστηριότητες της 

εταιρείας στο πλαίσιο της εφοδιαστικής της αλυσίδας, οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν 

τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων αυτών στην τρωτότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Δηλαδή, οι δραστηριότητες με την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι αυτές 

που περισσότερο από τις άλλες καθιστούν τρωτή την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Επομένως, οι δραστηριότητες αυτές είναι που θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά 

προτεραιότητα και, ει δυνατόν, να υποβάλλονται σε βελτιώσεις.  Επίσης, στην 

περίπτωση που η επιχείρηση θελήσει να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές δράσεις 

για την καταπολέμηση της τρωτότητας στην εφοδιαστική της αλυσίδα, οι 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 42 

εναλλακτικές αυτές θα μπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση με την επίδραση που 

έχουν στις δραστηριότητες με την υψηλότερη βαθμολογία. 

 

Στόχος της ιεραρχίας: 

Η ανάδειξη (και, παρελκόμενα, παρακολούθηση) των τρωτών σημείων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Των στοιχείων, δηλαδή, εκείνων τα οποία κινδυνεύουν 

περισσότερο να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία της αλυσίδας είτε γιατί είναι τα πιο 

προβληματικά, είτε γιατί έχουν αντίκτυπο σε πολλά και σημαντικά σημεία της 

αλυσίδας, είτε γιατί ο αντίκτυπός τους θεωρείται πιο σημαντικός για τον σκοπό που 

επιτελεί η εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

Πώς όμως ορίζεται ο σκοπός και, επομένως, η «ορθή λειτουργία» της εφοδιαστικής 

αλυσίδας; Στόχος κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας είναι να συμβάλλει τόσο στην 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη (συνέπεια, ταχύτητα, ορθότητα, 

κλπ.), όσο και στους χρηματοοικονομικούς στόχους των επιχειρήσεων που την 

απαρτίζουν, δηλαδή στην αύξηση των πωλήσεων, στη μείωση του λειτουργικού 

κόστους και στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης των πόρων που 

η αλυσίδα χρησιμοποιεί. Επομένως, θα ήταν αναμενόμενο όλα τα παραπάνω να 

τοποθετηθούν ως στόχοι της ιεραρχίας που θα χρησιμοποιηθεί.  

 

Ωστόσο, κάθε επιχειρηματικός κίνδυνος (ρίσκο) έχει διττή φύση: πρόκειται 

ουσιαστικά για ένα νόμισμα στην μία πλευρά του οποίου υπάρχει ο κίνδυνος, ενώ 

στην άλλη μια ευκαιρία προς αξιοποίηση. Το χαρακτηριστικό αυτό του κινδύνου, 

στην περίπτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγεί ακριβώς στη γνωστή νοοτροπία 

των αντισταθμισμάτων: για παράδειγμα, η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού 

κόστους ή της καλύτερης αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων πόρων με τη μείωση 

του επιπέδου του διατηρούμενου αποθέματος, αποτελεί μεν μια επιχειρηματική 

ευκαιρία αλλά, ταυτόχρονα, εγείρει τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων που έχουν 

τεθεί σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Το μοτίβο αυτό είναι φυσιολογικό και 

σύνηθες μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επομένως, είναι ίσως μάταιο να 

συμπεριλαμβάνει κανείς και τις δύο κατηγορίες παραπάνω στόχων στο ίδιο μοντέλο, 

αφού η μία κατηγορία επηρεάζει, άμεσα και συχνά αντίστροφα, την άλλη. Έτσι, 

λοιπόν, κρίθηκε ως επαρκής αναπαράσταση της πραγματικότητας, να θεωρήσει 

κανείς ως στόχο της εφοδιαστικής αλυσίδας την εκπλήρωση της, κατά Yücesan 

(2007), διαμεσολαβητικής της λειτουργίας, δηλαδή του συγχρονισμού προσφοράς 

και ζήτησης.  

 

Η πλευρά της ζήτησης, δηλαδή η πλευρά που αφορά την ικανοποίηση του πελάτη, 

μπορεί να αποτυπωθεί με την έννοια της «τέλειας παραγγελίας» (perfect order) όπως 

χρησιμοποιείται και από τους Gaudenzi και Borghesi, περαιτέρω κατατμημένη στα 4 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 43 

χαρακτηριστικά12 της «τέλειας παραγγελίας» (στη συνέχεια αναφέρονται ως υπο-

στόχοι ή, για συντομία, στόχοι), δηλαδή: 

• Έγκαιρη παράδοση (on-time delivery): η παράδοση γίνεται στον σωστό 

(προσυμφωνημένο) χρόνο. 

• Πλήρης παραγγελία (order completeness): η παραγγελία περιλαμβάνει τους 

σωστούς κωδικούς στις σωστές ποσότητες. 

• Ορθή παράδοση (order correctness): η παράδοση γίνεται στο σωστό 

(προσυμφωνημένο) μέρος, συνοδεύεται από σωστά και πλήρη έγγραφα και δεν 

περιλαμβάνει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιστροφές ή ανάγκη 

περαιτέρω συνεννοήσεων. 

• Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα. 

Η τρωτότητα εδώ δημιουργείται από ό,τι μπορεί να δημιουργήσει προσφορά 

υποδεέστερη της ζήτησης. 

 

Η πλευρά της προσφοράς, αυτή δηλαδή που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης, 

μπορεί να αποτυπωθεί με το επίπεδο του διατηρούμενου αποθέματος. Η τρωτότητα, 

σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται από οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει 

προσφορά υπερβάλλουσα της ζήτησης.  

 

Οι στόχοι/υπο-στόχοι της ιεραρχίας παρουσιάζονται εποπτικά στο σχήμα που 

ακολουθεί. 

Σχ. 3.3: Οι στόχοι/υπο-στόχοι της ιεραρχίας 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκαιρη
παράδοση

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑ

(στοιχείων που αποσυγχρονίζουν
ζήτηση-προσφορά)

ΤΕΛΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κίνδυνος μη επίτευξης:

Πλήρης 
παραγγελία

Ορθή 
παράδοση

Παράδοση χωρίς
ελαττωματικά/ 
κατεστραμμένα

 
 

Υιοθετώντας τη ρήση του Holton (2004), σύμφωνα με την οποία, δεν έχει νόημα να 

αναρωτιέται κανείς εάν το μέτρο που χρησιμοποιεί «συλλαμβάνει» επαρκώς τον 

κίνδυνο, αλλά εάν είναι χρήσιμο, η παραπάνω προσέγγιση κρίνεται επαρκής: Στην 

                                                        
12 Επισημαίνεται πως οι τέσσερις υπο-στόχοι χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά της τέλειας 
παραγγελίας (δηλαδή ως ενδείξεις ότι το σωστό προϊόν, φθάνει στο σωστό πελάτη, με τον σωστό 
χρονισμό, στη σωστή ποσότητα και κατάσταση και συνοδευόμενο από τα σωστά έγγραφα) και όχι ως 
μετρήσιμοι αριθμοδείκτες (KPIs).  
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πράξη, η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται τόσο να μετρήσει τον κίνδυνο όσο να 

εξασφαλίσει ανθεκτικότητα της αλυσίδας, τουλάχιστον για τα τμήματα που είναι πιο 

ευπαθή, είτε γιατί περιλαμβάνουν αδύναμους κρίκους είτε γιατί εκτίθενται σε 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα. 

 

Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που θα βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο της 

ιεραρχίας: 

Πρόκειται για τις δραστηριότητες που θα ιεραρχηθούν τελικά. Προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι δραστηριότητες αυτές, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

1. Καταγράφηκαν οι διεργασίες της επιχείρησης που εμπίπτουν στην εφοδιαστική 

της αλυσίδα.  

2. Για κάθε επιμέρους δραστηριότητα κάθε διεργασίας, καταγράφηκαν τα 

προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν, καταγράφηκε δηλαδή, τι θα ήθελε η 

επιχείρηση, ιδεατά, να μην συμβεί ποτέ. Η καταγραφή αυτή έγινε με τη βοήθεια 

των στελεχών που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση κάθε λειτουργίας αλλά και με 

ταυτόχρονη εμπλοκή της γράφουσας σε αυτή, ώστε να γίνουν περισσότερο 

κατανοητοί οι μηχανισμοί τόσο της διεκπεραίωσης όσο και της 

δημιουργίας/αποφυγής προβλημάτων. Η εμπειρική αυτή προσέγγιση βοήθησε 

επίσης στην πληρέστερη καταγραφή των κρισίμων παραμέτρων που επηρεάζουν 

τη διεκπεραίωση και την αποφυγή προβλημάτων σε κάθε στάδιο (criticalities). Σε 

κάθε δραστηριότητα κάθε διεργασίας, εντοπίστηκαν τα ενδεχόμενα προβλήματα 

που μπορούν να αφορούν είτε την ίδια την υλοποίησή της, είτε τις 

προδιαγραφόμενες εισροές ή εκροές της (οι οποίες αντανακλούν τις εξαρτήσεις 

μεταξύ δραστηριοτήτων ή μεταξύ επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας).  

3. Για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα που καταγράφηκε, προσδιορίστηκαν οι πιθανές 

επιπτώσεις, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα τελικά καταλήγουν σε κάποιους από τους 

υπο-στόχους που τέθηκαν για την εφοδιαστική αλυσίδα. Ταυτόχρονα, 

προσδιορίστηκε ο τρόπος με τον οποίον κάποια από τα προβλήματα μπορεί να 

αλληλοεπηρεάζονται.  Για μεγαλύτερη εποπτικότητα, τα αποτελέσματα αυτού 

του σταδίου αποτυπώθηκαν διαγραμματικά. Σημειώνεται ότι, σε μια γενικευμένη 

καταγραφή αντίστοιχων ενδεχόμενων προβλημάτων, καθένα από αυτά θα 

μπορούσε να οδηγήσει στις αντίστοιχες επιπτώσεις, ενδέχεται όμως και όχι. Αυτό 

εξαρτάται συνήθως από το βαθμό «λιτότητας» της εφοδιαστικής αλυσίδας, και 

πιο συγκεκριμένα από το βαθμό στον οποίο έχει απαλειφθεί κάθε ενδιάμεση 

περίσσεια αποθέματος, χρόνου ή δυναμικότητας η οποία θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας. Επομένως, κατά την προσπάθεια 

προσδιορισμού των σημείων τρωτότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης, τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν εξετάστηκαν σε συνάρτηση με την ύπαρξη ή όχι 

της αντίστοιχης αυτής περίσσειας αλλά και σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες για 

την επιχείρηση κρίσιμες παραμέτρους επηρεασμού της λειτουργίας της και 

επομένως του κινδύνου (criticalities). 
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4. Για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα που καταγράφηκε προσδιορίστηκαν  επίσης οι 

πιθανές αιτίες στις οποίες μπορεί να οφείλεται. Σε πολλές περιπτώσεις, η αιτία 

μπορούσε να κατατμηθεί περαιτέρω σε βαθύτερες αιτίες κ.ο.κ. Έτσι, 

προχωρώντας από το πρόβλημα προς τα πίσω, δημιουργήθηκαν «δένδρα» των 

οποίων όλα τα παρακλάδια αποτελούν τελικά τα κριτήρια που απαρτίζουν την 

ιεραρχία. Τα δε παρακλάδια του πιο υψηλού επιπέδου, δηλαδή οι βαθύτερες 

αιτίες των προβλημάτων, αποτελούν τα κριτήρια του κατώτατου επίπεδου της 

ιεραρχίας, τα κριτήρια δηλαδή τα οποία τελικά ιεραρχούνται. Ο τρόπος με τον 

οποίον λειτουργεί η μέθοδος ΑΗΡ δεν επιβάλλει να φθάνουν όλα τα παρακλάδια 

των δένδρων αυτών στο ίδιο βάθος. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, 

καταγράφονται προβλήματα των οποίων η αιτία μπορεί να είναι άμεση (π.χ. για 

την αδυναμία αξιοποίησης των παραλαμβανομένων ειδών, άμεση αιτία είναι η 

λάθος καταχώρηση των παραλαμβανομένων στο πληροφοριακό σύστημα) και 

άλλα προβλήματα για τον προσδιορισμό των αιτίων των οποίων απαιτείται 

διερεύνηση σε βάθος δύο ή τριών επιπέδων (π.χ. για την ελλιπή προμήθεια 

μπορεί να ευθύνεται ο κακός προγραμματισμός, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί 

να οφείλεται σε λάθος πρόβλεψη ζήτησης, η οποία μπορεί να οφείλεται τελικά 

είτε σε ανεπαρκή στοιχεία, είτε σε μεταπτώσεις της ζήτησης, είτε σε χρήση λάθος 

μεθόδου πρόβλεψης). Ενώ στην περίπτωση του πρώτου παραδείγματος, είναι η 

παράμετρος (κριτήριο) του πρώτου επιπέδου του δέντρου (λάθος καταχώρηση 

των παραλαμβανομένων στο πληροφοριακό σύστημα) που εμφανίζεται στο 

κατώτερο  επίπεδο της ιεραρχίας, στην περίπτωση του δεύτερου παραδείγματος, 

στο κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας εμφανίζονται οι παράμετροι του τρίτου 

επιπέδου του δένδρου (ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης - μεταπτώσεις της ζήτησης -

χρήση λάθος μεθόδου πρόβλεψης) ενώ οι παράμετροι πριν από αυτό το επίπεδο 

δεν εμφανίζονται στην τελική ιεράρχηση.  

Δόμηση της ιεραρχίας: 

Πέραν της προσπάθειας να δομηθούν τα προς ιεράρχηση κριτήρια με τρόπο 

ουσιαστικό και εποπτικό, το κυριότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

κατά τη δόμηση της ιεραρχίας αφορούσε τον αριθμό των κριτηρίων που θα 

συγκρίνονταν μεταξύ τους.  Το πρόβλημα εγείρεται από το γεγονός ότι οι 

δραστηριότητες που εμπλέκονται σε μία εφοδιαστική αλυσίδα είναι πάρα πολλές, 

ενώ κατά την εφαρμογή της AHP, οι δραστηριότητες που συγκρίνονται καλό είναι να 

μην ξεπερνούν τις 15. Κατά τον Saaty μάλιστα, είναι καλύτερο κάθε δέσμη κριτηρίων 

που θα συγκριθούν ανά δύο μεταξύ τους, να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 

επτά κριτήρια, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει η συνέπεια των συγκρίσεων και να 

είναι η δέσμη ευκολότερα διαχειρίσιμη από το ανθρώπινο μυαλό. Είναι σαφές πως, 

όσο αυξάνονται τα στοιχεία που πρέπει να συγκριθούν σε ένα επίπεδο, τόσο πιο 

επίπονη και αναξιόπιστη γίνεται η σύγκριση αλλά και η παρακολούθηση αυτών των 

στοιχείων κατά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.  
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Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε εν τη γενέσει του λόγω της μεθόδου με την 

οποία προσδιορίστηκαν τα προς ιεράρχηση κριτήρια. Όπως προκύπτει από το βήμα 

4 της διαδικασίας που παρουσιάζεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των 

κριτηρίων, κάθε τελική πιθανή αιτία προβλήματος μπορεί να ομαδοποιηθεί κάτω από 

μία γενικότερη αιτία υψηλότερου επιπέδου λεπτομέρειας κι αυτή κάτω από μία 

ακόμη πιο γενικής φύσης αιτία ακόμη υψηλότερου επιπέδου κ.ο.κ. Οι αιτίες του 

ανώτερου επιπέδου ομαδοποιούνται κάτω από συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία, 

τελικά, ομαδοποιούνται κάτω από τις τέσσερις κύριες «περιοχές κινδύνου» στις 

οποίες διαχωρίστηκαν εξ αρχής οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(προμήθειες, πλήρωση παραγγελίας, διαχείριση υλικών, αποστολή). Συνδυάζοντας 

τα βήματα 3 και 4 της διαδικασίας προσδιορισμού των κριτηρίων, κάθε κριτήριο του 

τελικού επιπέδου, μέσω του προβλήματος στο οποίο αντιστοιχεί, μπορεί να 

αντιστοιχηθεί τελικά και με κάποιον ή κάποιους από τους υποστόχους της ιεραρχίας. 

Η κατάτμηση είναι τόσο έντονη που, τελικά, καμία ομάδα κριτηρίων σε κανένα 

επίπεδο να μην ξεπερνά σε αριθμό τα πέντε.   

 

Οι ομάδες που απαρτίζουν στην ιεραρχία στην τελική της μορφή παρουσιάζονται 

εποπτικά στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

Σχ. 3.4: Σχηματική παράσταση της δομής της ιεραρχίας 

 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Υπο-στόχοι

Περιοχές 
κινδύνου

Ενδεχόμενα 
προβλήματα

Αιτίες 
προβλημάτων

Βαθύτερες 
αιτίες 
προβλημάτων  

 

 

3.4 Σύνθεση 

Ως σύνθεση νοείται η διαδικασία προσδιορισμού συντελεστών βαρύτητας 

(προτεραιοτήτων, με όρους AHP) σε όλα τα κριτήρια που απαρτίζουν το μοντέλο έτσι 

ώστε να προκύψει, ως τελικό αποτέλεσμα, η ιεράρχηση των κριτηρίων του 

χαμηλότερου επιπέδου.    
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Σε κάθε ομάδα κριτηρίων συγκρίθηκαν τα κριτήρια που την απαρτίζουν, ανά δύο, 

ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους σε σχέση με το κριτήριο ή στόχο κάτω από το 

οποίο πραγματοποιήθηκε η ομαδοποίηση. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε από τον 

Υπεύθυνο της Επιχειρηματικής Μονάδας των Ανταλλακτικών και τα αποτελέσματά 

της εισήχθησαν στο πρόγραμμα Expert Choice. Το πρόγραμμα υπολόγιζε αυτόματα 

τον λόγο συνέπειας (Consistency Ratio – C.I.) της συγκεκριμένης σύγκρισης. Στις 

περιπτώσεις που ο λόγος αυτός λάμβανε τιμή μεγαλύτερη του 0,1 (βλ. ενότητα 2.4), 

ζητούνταν από το στέλεχος της εταιρείας να επαναλάβει τη σύγκριση ενώ, 

ταυτόχρονα, γίνονταν προσπάθεια να προσδιοριστεί και να απαλειφθεί ο λόγος της 

εμφανιζόμενης ασυνέπειας. Όταν όλοι οι επιμέρους C.I. αλλά και ο συνολικός C.I. της 

ιεραρχίας εμφάνισαν τιμές μικρότερες του 0,1, η διαδικασία των κατά ζεύγη 

συγκρίσεων θεωρήθηκε τελική. Η σύγκριση της σπουδαιότητας πραγματοποιήθηκε 

στη βάση της κλίμακας που προτείνει ο Saaty όπως παρατίθεται στην ενότητα 2.3. 

 

Η σύγκριση των κριτηρίων πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους 

κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και, 

επομένως, τον κίνδυνο που ενέχει. Πρόκειται για τους παράγοντες οι οποίοι στην 

εργασία των Gaudenzi και Borghesi αναφέρονται ως criticalities, ενώ η Jüttner 

(2005) αναφέρει ως risk drivers. Περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο που δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την ύπαρξη κινδύνου και μπορεί να αφορούν την οργάνωση, τις 

πρακτικές, τους πόρους (υλικούς, ηλεκτρονικούς, ανθρώπινους), και το περιβάλλον 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Και αυτοί οι παράγοντες προσδιορίστηκαν από τα 

στελέχη της επιχείρησης, με τη μέθοδο του brainstorming, και ταυτόχρονη εμπλοκή 

της γράφουσας στη διεκπεραίωση των διαφόρων λειτουργιών.   

 

Οι κατά ζεύγη συγκρίσεις ξεκίνησαν από τις ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλότερα 

επίπεδα και προχώρησαν προς αυτές των ανώτερων επιπέδων (bottom up) γιατί 

κρίθηκε πως έτσι, ήταν ευκολότερο για τον «βαθμολογητή» να λαμβάνει υπόψη του 

την ουσία μιας ομάδας (όπως εκφράζεται από τα περιεχόμενά της σε χαμηλότερα 

επίπεδα) όταν θα συνέκρινε τον αντίστοιχο κόμβο του μοντέλου με άλλους του ιδίου 

επιπέδου.    

 

Οι τελικές προτεραιότητες για κάθε κριτήριο προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας την 

«τοπική» προτεραιότητα κάθε κόμβου με την γενικότερη του κόμβου του αμέσως 

ανώτερου επιπέδου από τον οποίον εξαρτάται στην ιεραρχία. Οι υπολογισμοί αυτοί 

γίνονται αυτόματα από το Expert Choice εφόσον, για κάθε κριτήριο, υπάρχει η 

σύγκρισή του σε σχέση με τα υπόλοιπα της ομάδας του. Σημειώνεται εδώ πως το 

πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης με δύο τρόπους: 

• «Ιδανικό» (ideal mode), όπου το σημαντικότερο κριτήριο κάτω από έναν στόχο 

(ή κριτήριο ανωτέρου επιπέδου) λαμβάνει την προτεραιότητα του στόχου αυτού 

και κάθε άλλο κριτήριο μέσα στην ίδια ομάδα λαμβάνει ένα ποσοστό αυτής της 

προτεραιότητας, αναλογικά με τον λόγο της σημασίας του κριτηρίου σε σχέση με 

αυτήν του σημαντικότερου κριτηρίου (επομένως, πριν την κανονικοποίηση, το 
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άθροισμα των προτεραιοτήτων των κριτηρίων μίας ομάδας προκύπτει 

μεγαλύτερο της προτεραιότητας του στόχου/κριτηρίου από τον οποίο εξαρτώνται 

αυτά στην ιεραρχία)  

• «Διανεμητικό» (distributive mode), όπου η προτεραιότητα του στόχου/κριτηρίου 

από τον οποίο εξαρτάται η ομάδα κατανέμεται σε όλα τα κριτήρια που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα κατ’ αναλογία με τη σημασία τους μέσα στην 

ομάδα (οπότε οι προτεραιότητες όλων των κριτηρίων της ομάδας αθροίζονται 

στη μονάδα). 

 

Οι δύο μέθοδοι δίνουν παρόμοια αποτελέσματα, ωστόσο, η «διανεμητική» μέθοδος 

ενδείκνυται περισσότερο για περιπτώσεις στις οποίες οι προτεραιότητες των 

κριτηρίων περιορίζονται από την ανεπάρκεια κάποιου πόρου (scarcity) (π.χ. 

υπολογισμός προτεραιοτήτων για  υποψήφιους σε εκλογές, οι οποίοι μοιράζονται 

συγκεκριμένο αριθμό ψήφων, ή για ανταγωνιστικά προϊόντα σε συγκεκριμένης 

δυναμικότητας αγορά, κλπ.) οπότε η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή 

της κατάταξης αν προστεθεί ή αφαιρεθεί ακόμη και ένα σχετικά «άσχετο» κριτήριο 

(φαινόμενο που πρέπει να αποτυπώνεται στο μοντέλο εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια). 

Στην αντίθετη περίπτωση, ενδείκνυται η «ιδανική» μέθοδος. Καθώς επομένως, στην 

εξεταζόμενη ιεραρχία, δεν τίθεται θέμα ανεπάρκειας κάποιου πόρου, προτιμήθηκε η 

«ιδανική» μέθοδος σύνθεσης.   

   

Το πρόγραμμα υπολόγισε την τελική βαθμολογία των κριτηρίων του τελικού 

επιπέδου οπότε, σύμφωνα με αυτή, έγινε κατάταξή τους ως προς το πόσο μπορεί 

καθένα από αυτά να επηρεάσει την τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

επιχείρησης. Από την κριτική θεώρηση των πρώτων αποτελεσμάτων προέκυψε πως 

κάποιοι από τους εξεταζόμενους παράγοντες κατατάσσονταν σε αφύσικα χαμηλές 

θέσεις. Μετά από συζήτηση με τα στελέχη της επιχείρησης προέκυψε πως αυτό 

μπορεί να συμβαίνει λόγω υπερβολικής κατάτμησης των αιτιών των προβλημάτων. 

Έτσι, κάποια από τα κριτήρια του τελευταίου επιπέδου τα οποία παρουσίαζαν 

σημαντική συγγένεια συσσωματώθηκαν και η λογική της ιεραρχίας 

αποκαταστάθηκε.    

 

 

3.5 Ανάλυση ευαισθησίας 

Σκοπός της ανάλυσης ευαισθησίας είναι να διερευνηθεί γραφικά πόσο μεταβάλλεται 

η σπουδαιότητα καθενός από τα κριτήρια του τελευταίου επιπέδου όταν 

μεταβάλλεται η βαρύτητα που αποδίδεται στους στόχους ή υπο-στόχους.  

 

Το Expert Choice παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας 5 διαφορετικών τύπων 

ανάλυσης: 
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• Ευαισθησία απόδοσης (performance sensitivity): Παρέχει, για κάθε κριτήριο, ένα 

στιγμιότυπο της σπουδαιότητάς του και πώς αυτή κατανέμεται σε σχέση με τους 

στόχους ή υπο-στόχους.  Μεταβάλλοντας τη σχετική βαρύτητα των στόχων είναι 

δυνατό να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη βαρύτητα των τελικών 

κριτηρίων. 

• Δυναμική ευαισθησία (dynamic sensitivity): απλά παρουσιάζει ταυτόχρονα σε 

ραβδωτό διάγραμμα τις βαρύτητες των στόχων/υπο-στόχων και τις βαρύτητες 

των κριτηρίων του τελικού επιπέδου, ούτως ώστε, μεταβάλλοντας τις σχετικές 

βαρύτητες των στόχων, να λαμβάνει κανείς μία εποπτική εικόνα της μεταβολής 

στις σχετικές βαρύτητες των κριτηρίων. 

• Ευαισθησία βαθμιαίας μεταβολής (gradient sensitivity): Παρουσιάζει σε 

διάγραμμα τις βαρύτητες των τελικών κριτηρίων σε σχέση με έναν στόχο/υπο-

στόχο κάθε φορά. Η βαρύτητα του συγκεκριμένου στόχου εμφανίζεται ως 

κατακόρυφη ευθεία η οποία τέμνει τις ευθείες επάνω στις οποίες μπορεί να 

μεταβληθεί η βαρύτητα κάθε κριτηρίου. Τα σημεία τομής της κατακόρυφης 

αυτής με τις ευθείες που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια αντιπροσωπεύουν 

τις βαρύτητες των κριτηρίων για δεδομένη βαρύτητα του στόχου. Επομένως, 

μετακινώντας την κατακόρυφη που αντιστοιχεί στον στόχο (μεταβάλλοντας, 

δηλαδή, τη βαρύτητά του), μπορεί κανείς να διαπιστώσει εάν υπάρχει μεταβολή 

στην τελική κατάταξη των κριτηρίων. 

• Άμεση αντιπαράθεση 2 κριτηρίων (head-to-head sensitivity): στην 

πραγματικότητα δεν πρόκειται για ανάλυση ευαισθησίας αλλά για σύγκριση της 

σχετικής σπουδαιότητας δύο κριτηρίων σε σχέση με τους στόχους. Δείχνει υπό 

μορφήν ραβδωτού διαγράμματος το ποσοστό κατά το οποίο η μία παράμετρος 

είναι σημαντικότερη από την άλλη, τόσο στο σύνολο της ιεραρχίας, όσο και σε 

σχέση με κάθε στόχο/υπο-στόχο ξεχωριστά. 

• Ευαισθησία δύο διαστάσεων (two-dimensional sensitivity): Αυτό το γράφημα 

απεικονίζει την σχετική σπουδαιότητα των κριτηρίων του τελευταίου επιπέδου σε 

σχέση με δύο στόχους/υπο-στόχους. Οι δύο στόχοι τοποθετούνται σε δύο 

κάθετους άξονες (ο καθένας από τους οποίους εκφράζει τη βαρύτητα σε σχέση με 

τον αντίστοιχο στόχο), οπότε το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια. 

Όσο δεξιότερα και υψηλότερα βρίσκεται ένα κριτήριο μέσα σε αυτό το γράφημα, 

τόσο μεγαλύτερη η σημασία του. Κριτήρια που βρίσκονται είτε στο επάνω 

αριστερό είτε στο κάτω δεξί τεταρτημόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση κρίσιμων αντισταθμισμάτων σε περίπτωση «σύγκρουσης» 

μεταξύ των δύο στόχων.   

 

Σχηματικά παραδείγματα της μορφής καθενός από τους 5 αυτούς τύπους 

παρουσιάζονται στα σχήματα που ακολουθούν. 
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Σχ. 3.5: Ευαισθησία απόδοσης με το Expert Choice 

 
 

 

 

Σχ. 3.6: Δυναμική ευαισθησία με το Expert Choice 
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Σχ. 3.7: Ευαισθησία βαθμιαίας μεταβολής με το Expert Choice 

 
 

 

 

Σχ. 3.8: Άμεση αντιπαράθεση 2 κριτηρίων με το Expert Choice 
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Σχ. 3.9: Ευαισθησία δύο διαστάσεων με το Expert Choice 

 
 

 

Από τους πέντε αυτούς τύπους ανάλυσης, ο πρώτος και ο δεύτερος καταλήγουν σε 

εξαιρετικά πολύπλοκα και δυσερμήνευτα αποτελέσματα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

κριτηρίων (52) που ιεραρχούνται τελικά. Για τον ίδιο λόγο, και η ανάλυση 

ευαισθησίας δύο διαστάσεων δεν έδωσε χρησιμοποιήσιμα αποτελέσματα: οι 

συντελεστές βαρύτητας κατανεμήθηκαν στον μεγάλο αριθμό κριτηρίων, με 

αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία τους, αν όχι όλες, να αποτυπώνονται στο 

κάτω αριστερά τεταρτημόριο. Η άμεση αντιπαράθεση δύο κριτηρίων δεν θεωρήθηκε 

ότι επιτελεί στον σκοπό της επιχειρούμενης εδώ ανάλυσης ευαισθησίας. Έτσι, τελικά, 

κρίθηκε ως μόνη κατάλληλη η ευαισθησία της βαθμιαίας μεταβολής η οποία και 

χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων του 

μοντέλου σε σχέση με τη βαρύτητα που αποδόθηκε στους δύο στόχους («τέλεια» 

παραγγελία και «βέλτιστο» απόθεμα) και στους 4 υπο-στόχους που εξαρτήθηκαν 

από τον στόχο «τέλεια» παραγγελία.    

 

 

 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 53 

4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

4.1 Η επιχείρηση και το κύκλωμα logistics της 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην εμπορία και επισκευή δομικών μηχανημάτων 

και εξοπλισμού για τον κατασκευαστικό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, της είναι 

απαραίτητο ένα ισχυρό κύκλωμα logistics ανταλλακτικών για τα μηχανήματα τα 

οποία εμπορεύεται. Είναι σαφές πως τα δύο κυκλώματα logistics, αυτό που αφορά τα 

μηχανήματα και αυτό που αφορά τα ανταλλακτικά, είναι τελείως διαφορετικά τόσο 

ως προς τα χαρακτηριστικά τους, όσο και ως προς τη λειτουργία τους. Το κύκλωμα 

logistics των ανταλλακτικών εμφανίζει σαφώς μεγαλύτερη τρωτότητα λόγω του 

μεγάλου αριθμού κωδικών που περιλαμβάνει, των απαιτήσεων ταχυκινησίας τους (η 

αντίστοιχη ανάγκη του πελάτη μπορεί να προκύψει ξαφνικά και να πρέπει να 

καλυφθεί άμεσα γιατί η μη κάλυψή της μπορεί να συνεπάγεται ακινητοποίηση 

κάποιου πολύ σημαντικού μηχανήματος και την καθυστέρηση των εργασιών σε 

ολόκληρα εργοτάξια), αλλά και την αναξιοπιστία που εμφανίζει η απόδοση των 

βασικών προμηθευτών. Η παρούσα εργασία επομένως, θέλοντας να δώσει έμφαση 

στον καθαρά λειτουργικό κίνδυνο, εστιάζεται σε αυτό το κύκλωμα θεωρώντας πως η 

διακίνηση των μηχανημάτων απειλείται περισσότερο από παράγοντες 

επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής, παρά λειτουργικής φύσης.  

 

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα ενώ αναπτύσσεται συνεχώς, μέσω 

θυγατρικών της, στο εξωτερικό και κυρίως στα Βαλκάνια.  Ο κύκλος εργασιών της 

ανήλθε, το 2007, περίπου στα € 40 εκ., ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής της 

κατά την τετραετία 2004-2007 ήταν 35%.  

 

Στρατηγική επιλογή της επιχείρησης, στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του 

ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος, είναι να βασίζει την ικανοποίηση των πελατών 

της στην υψηλή διαθεσιμότητα αποθεμάτων, ώστε να μπορεί  να εγγυηθεί τη 

μικρότερη δυνατή ακινησία των μηχανημάτων τους. Μια ακόμη στρατηγική επιλογή 

της επιχείρησης, όσον αφορά ειδικά την επιχειρησιακή μονάδα (SBU) των 

ανταλλακτικών είναι η παροχή της υψηλότερης δυνατής σχέσης παρεχόμενης 

ποιότητας και τιμής. Αυτό σημαίνει την ανάληψη δραστικών ενεργειών για την 

μείωση του κόστους των ανταλλακτικών (σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί το 

κόστος logistics) αλλά και για την εξασφάλιση της έγκαιρης, πλήρους, ορθής και 

απαλλαγμένης από ελαττωματικά/κατεστραμμένα παράδοσης κάθε παραγγελίας 

στον πελάτη (αφού τα στοιχεία αυτά συνιστούν σημαντικό στοιχείο «της ποιότητας» 

του «προϊόντος» του συγκεκριμένου SBU, σύμφωνα και με τις έρευνες ικανοποίησης 

πελατών που διενεργεί η επιχείρηση σε ετήσια βάση).  

 

Στο τέλος του 2007, η επιχείρηση είχε καταχωρημένους στο πληροφοριακό της 

σύστημα περίπου 50 χιλ. κωδικούς ανταλλακτικών, εκ των οποίων μόνο οι 6,5 χιλ. 
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ήταν ενεργοί. Οι ενεργοί κωδικοί προέρχονται από 20 συνολικά προμηθευτές, ενώ 

εμφανίζεται η τάση να εξασφαλιστούν και εναλλακτικοί προμηθευτές για ολοένα 

αυξανόμενο ποσοστό των διακινούμενων κωδικών. Η συνολική κίνηση 

ανταλλακτικών μέσα στην τετραετία 2004-2007 εμφανίζει μια σαφή ανοδική τάση, 

γεγονός που είναι εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

της επιχείρησης. H μερίδα του λέοντος των ανταλλακτικών παραγγέλλεται στο 

εξωτερικό. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές ωστόσο βρίσκονται στην Ελλάδα, ή στις 

χώρες όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι θυγατρικές της επιχείρησης (καθένας από 

αυτούς εξυπηρετεί τις ανάγκες της θυγατρικής που βρίσκεται στην ίδια χώρα).   

 

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις, όπου διατηρείται και το μεγαλύτερο μέρος του 

αποθέματος της επιχείρησης, υπάρχουν γι’ αυτό το σκοπό αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις  1000 τ.μ. περίπου.  

 

Το κύκλωμα logistics των ανταλλακτικών της επιχείρησης περιλαμβάνει τέσσερις 

βασικές διεργασίες: 

1. Προμήθειες: πρόκειται για τη διεργασία μέσα από την οποία ανανεώνονται τα 

αποθέματα της επιχείρησης. Η σημασία της έγκειται στην άμεση σχέση που έχει, 

αφενός μεν, με την ικανοποίηση των πελατών (εξασφάλιση διαθεσιμότητας), 

αφετέρου δε, με τη διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους αλλά και την 

αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας (ύψος διατηρούμενου αποθέματος, 

δεσμευμένο κεφάλαιο, απόθεμα που απαξιώνεται,κλπ.). Σε αυτήν 

περιλαμβάνεται και η κρίσιμη λειτουργία της πρόβλεψης της ζήτησης.    

2. Πλήρωση παραγγελίας: Ξεκινά με την θέση παραγγελίας από την πλευρά του 

πελάτη και ολοκληρώνεται όταν η παραγγελία είναι πλέον έτοιμη προς αποστολή. 

3. Διαχείριση υλικών: πρόκειται για την εσωτερική διεργασία μέσω της οποίας 

εξασφαλίζεται ότι τα διατηρούμενα αποθέματα είναι σωστά και αποτελεσματικά 

αποθηκευμένα, έτσι ώστε να μην καταστρέφονται, χάνονται ή απαξιώνονται και 

να διακινούνται εσωτερικά με τρόπο ασφαλή, οικονομικό και αποτελεσματικό. 

4. Αποστολή: Ξεκινά από το σημείο στο οποίο καταλήγει η «Πλήρωση 

Παραγγελίας» και καταλήγει στην επιβεβαίωση της παραλαβής του 

ανταλλακτικού από τον πελάτη.  

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα τα βήματα που περιλαμβάνει κάθε 

διεργασία. Τα προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν σε αυτή περιγράφονται 

στην ενότητα 4.2 κατά τρόπο ώστε από αυτά να προκύψουν οι παράγοντες που 

δημιουργούν τρωτότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης και οι οποίοι 

πρόκειται να ιεραρχηθούν μέσω του μοντέλου που αναπτύσσεται στη συνέχεια.  
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Προμήθειες 

Η διεργασία περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους λειτουργίες/διαδικασίες: 

1. Συγκέντρωση παραγγελιών από πελάτες 

2. Πρόβλεψη ζήτησης 

3. Έλεγχος αποθεμάτων 

4. Αξιολόγηση προμηθευτών 

5. Επιλογή προμηθευτή 

6. Διαμόρφωση παραγγελίας 

7. Έγκριση παραγγελίας 

8. Θέση παραγγελίας 

9. Επιβεβαίωση παραγγελίας 

10. Προετοιμασία για παραλαβή 

11. Παρακολούθηση παραγγελίας 

12. Εκφόρτωση 

 

Οι κύριες εισροές της διεργασίας περιλαμβάνουν: 

1. Αποτελέσματα πρόβλεψης ζήτησης 

2. Ενδείξεις (flags) για χαμηλό απόθεμα ασφαλείας ανταλλακτικών 

3. Παραγγελίες πελατών 

4. Προσφορές από προμηθευτές 

5. Συμφωνίες με προμηθευτές 

6. Στοιχεία ανταποκρισιμότητας προμηθευτών, όπως προκύπτουν από την 

διαδικασία αξιολόγησής τους 

7. Στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες (καιρός, υποδομές, απεργίες, 

κλπ.) 

 

Οι κύριες εκροές της διεργασίας είναι οι εξής: 

1. Δελτίο παραγγελίας ανταλλακτικών 

2. Αίτηση προσφοράς σε προμηθευτή 

3. Παραγγελίες ανταλλακτικών εκφορτωμένες στην αποθήκη 

4. Στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση του προμηθευτή, όπως προκύπτουν από τη 

διαδικασία παρακολούθησης των παραγγελιών που έχουν τεθεί. 

 

Στόχος της διεργασίας είναι να τροφοδοτείται η επιχείρηση με τα απαραίτητα 

αποθέματα, έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να μην χάνονται πωλήσεις.   

 

Πλήρωση παραγγελίας 

Η διεργασία περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους λειτουργίες: 

1. Παραγγελιοληψία – Διάγνωση ανάγκης πελάτη για ανταλλακτικά 

2. Έλεγχος  όρων πληρωμής πελάτη 
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3. Διαχείριση σχέσεων με πελάτες 

4. Έλεγχος  εκκρεμουσών πληρωμών πελάτη 

5. Έλεγχος  διαθεσιμότητας ανταλλακτικού 

6. Διαμόρφωση προσφοράς 

7. Έγκριση προσφοράς από πελάτη 

8. Οριστικοποίηση παραγγελίας - Εισαγωγή στο πλ. σύστημα 

9. Συλλογή παραγγελίας 

10. Τιμολόγηση-έκδοση συνοδευτικών εγγράφων 

11. Συσκευασία αποστολών 

 

Ως κύριες εισροές της διεργασίας καταγράφηκαν οι εξής: 

1. Δελτίο παραγγελίας ανταλλακτικών 

2. Ύψος αποθέματος ανταλλακτικών 

3. Πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη 

4. Πληροφορίες σχετικά με μόνιμες συμφωνίες με πελάτες – Τιμολογιακή πολιτική 

5. Τιμοκατάλογοι προμηθευτών 

6. Ανταλλακτικά τακτοποιημένα στις αντίστοιχες θέσεις αποθήκευσης ή υπό 

παραλαβή 

 

Αντίστοιχα, οι κύριες εκροές της διεργασίας είναι οι εξής: 

1. Προσφορά ανταλλακτικών 

2. Συσκευασμένες παραγγελίες, έτοιμες προς αποστολή 

3. Συνοδευτικά έγγραφα αποστολής  

4. Στοιχεία σχετικά με ζήτηση ανταλλακτικών 

5. Στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών 

της αποθήκης. 

 

Στόχος της διεργασίας είναι η αποτελεσματική προετοιμασία των παραγγελιών των 

πελατών για αποστολή, δηλαδή να προετοιμάζονται γρήγορα, σωστά και κατά τον 

«φθηνότερο» τρόπο.   

 

Διαχείριση υλικών 

Η διεργασία περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους λειτουργίες: 

1. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος παραλαμβανομένων 

2. Αποδοχή - Καταχώρηση παραλαβής 

3. Τακτοποίηση παραλαμβανομένων 

4. Ανατακτοποίηση 

5. Ανάκτηση ειδών και αντίστοιχη ενημέρωση  

6. Απογραφή 

7. Διόρθωση φυσικού-λογιστικού αποθέματος 
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Η διεργασία απαιτεί τις εξής κύριες εισροές: 

1. Εκκρεμείς παραγγελίες σε προμηθευτές 

2. Παραλαμβανόμενα είδη 

3. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής παραλαμβανομένων ειδών 

4. Προδιαγεγραμμένες θέσεις ανά κωδικό 

5. Υφιστάμενο απόθεμα ανταλλακτικών 

 

Ως κύριες εκροές της διεργασίας καταγράφονται οι εξής: 

1. Ενημερωμένο απόθεμα στο πληροφοριακό σύστημα 

2. Διακινούμενα είδη στις θέσεις αποθήκευσής τους ή όπου αλλού απαιτείται  

3. Στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση του προμηθευτή όπως προκύπτουν από τον 

έλεγχο των παραλαμβανομένων και των συνοδευτικών εγγράφων 

4. Στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά απωλειών/καταστροφών στην αποθήκη 

5. Στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών 

της αποθήκης. 

 

Πρόκειται για μία απολύτως εσωτερική και υποστηρικτική διεργασία, στόχος της 

οποίας είναι να εξασφαλιστεί η άριστη κατάσταση των διατηρούμενων αποθεμάτων, 

η ορθή γνώση της ποσότητάς τους και η αποτελεσματική και αποδοτική κίνηση των 

ειδών μέσα στην αποθήκη.  

 

Αποστολή - μεταφορές 

Η επιχείρηση δεν διατηρεί ίδια μέσα μεταφοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των 

αποστολών γίνεται με κούριερ ή ΚΤΕΛ. Ένα μικρότερο μέρος τους, το οποίο συνήθως 

αφορά ή μεγάλες αποστελλόμενες ποσότητες ή σχετικά βαρείς ή ογκώδεις κωδικούς 

γίνεται σε συνεργασία με εταιρείες μεταφορών. Έτσι, η διεργασία, η οποία αφορά 

κυρίως τις ενέργειες που προηγούνται της φόρτωσης, περιλαμβάνει τις εξής 

επιμέρους λειτουργίες: 

1. Συγκέντρωση παραγγελιών προς αποστολή 

2. Επιλογή τρόπου μεταφοράς 

3. Επιλογή μεταφορέα 

4. Φόρτωση-Αποστολή 

5. Επιβεβαίωση παραλαβής από πελάτη 

6. Παρακολούθηση-αξιολόγηση μεταφορέων 

 

Κυριότερες εισροές της διεργασίας θεωρούνται οι εξής: 

1. Συσκευασμένες προς αποστολή παραγγελίες 

2. Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας 

3. Καρτέλα αξιολόγησης μεταφορέα 

 

Ως εκροές της διεργασίας θεωρούνται τα εξής: 
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1. Παράδοση παραγγελίας έγκαιρα, χωρίς λάθη, απώλειες, κατεστραμμένα 

2. Στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση των μεταφορέων 

 

Στόχος της διεργασίας είναι να φθάσουν τα αποστελλόμενα είδη στον πελάτη, στον 

προδιαγεγραμμένο χρόνο και χωρίς καταστροφές ή απώλειες.  

 

Οι τέσσερις διεργασίες παρουσιάζονται εποπτικά στο ακόλουθο σχήμα. Η ένδειξη 

ΕΔ σε κάποια λειτουργία σημαίνει πως αποτελεί μέρος εσωτερικής διαδικασίας της 

επιχείρησης. Οι ενδείξεις ΔΠρ και ΔΠλ δηλώνουν ότι στα σημεία αυτά υπάρχει 

διάδραση με τον Προμηθευτή ή τον Πελάτη της επιχείρησης αντίστοιχα. Τέλος, οι 

ενδείξεις Πρ και Πλ  χρησιμοποιούνται όταν η έκβαση της συγκεκριμένης 

λειτουργίας όπου χρησιμοποιούνται εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και τη 

γενικότερη ποιότητα λειτουργίας του Προμηθευτή ή του Πελάτη της επιχείρησης 

αντίστοιχα. 
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Σχ. 4.1: Οι βασικές διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης 

 

Συγκέντρωση 
παραγγελιών από 

πελάτες
ΕΔ, ΔΠλ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόβλεψη 
ζήτησης

ΕΔ, ΔΠλ

Έλεγχος 
αποθεμάτων

ΕΔ

Επιλογή 
προμηθευτή

ΕΔ, ΔΠρ

Διαμόρφωση 
παραγγελίας

ΕΔ

Έγκριση 
παραγγελίας

ΕΔ

Αξιολόγηση 
προμηθευτών

ΕΔ

Θέση 
παραγγελίας

Επιβεβαίωση 
παραγγελίας

ΔΠρ ΔΠρ, Πρ

Αποδοχή -
Καταχώρηση 
παραλαβής

ΕΔ

Έλεγχος 
παραλαμβανομένων

ΕΔ

Εκφόρτωση

ΕΔ, Πρ

Προετοιμασία 
για παραλαβή

ΕΔ, ΔΠρ

Παρακολούθηση 
παραγγελίας

ΕΔ, Πρ

Παρακολούθηση/
αξιολόγηση 
προμηθευτών
ΕΔ
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Σχ. 4.1: Οι βασικές διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (συνέχεια) 

 

Παραγγελιοληψία-
Διάγνωση ανάγκης

ΕΔ, ΔΠλ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έλεγχος  όρων 
πληρωμής 
πελάτη

ΕΔ

Έλεγχος  
εκκρεμουσών 
πληρωμών 
πελάτηΕΔ

Έλεγχος  
διαθεσιμότητας 
ανταλλακτικού
ΕΔ

Διαμόρφωση 
προσφοράς

ΕΔ, ΔΠρ

Έγκριση 
προσφοράς 
από πελάτη
ΔΠλ

Διαχείριση σχέσεων 
με πελάτες

ΕΔ

Οριστικοποίηση 
παραγγελίας - Εισαγωγή 

στο πλ. σύστημα
ΕΔ

Φόρτωση -
αποστολή

ΕΔ

Συσκευασία 
αποστολών

ΕΔ

Τιμολόγηση-έκδοση 
συνοδευτικών 
εγγράφων

ΕΔ

Συλλογή 
παραγγελίας

ΕΔ

Ενημέρωση 
αποθέματος

ΕΔ
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Σχ. 4.1: Οι βασικές διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (συνέχεια) 

 

Ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος παραλαμβα-

νομένων
ΕΔ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Αποδοχή -
Καταχώρηση 
παραλαβής
ΕΔ

Τακτοποίηση 
παραλαμβανο-

μένων
ΕΔ

Ανατακτοποίηση

ΕΔ

Ανάκτηση 
ειδών

ΕΔ

Απογραφή

ΕΔ

(Ενημέρωση
αποθέματος)

ΕΔ

Διόρθωση φυσικού-
λογιστικού αποθέματος

ΕΔ

 
 

Συγκέντρωση 
παραγγελιών προς 

αποστολή
ΕΔ, ΔΠλ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επιλογή τρόπου 
μεταφοράς

ΕΔ

Επιλογή 
μεταφορέα

ΕΔ, ΔΠλ

Φόρτωση-
Αποστολή

ΕΔ

Επιβεβαίωση 
παραλαβής από 

πελάτη
ΔΠλ

Παρακολούθηση-
αξιολόγηση 
μεταφορέων

ΕΔ
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4.2 Προσδιορισμός των κριτηρίων που θα περιληφθούν στην 

ιεραρχία 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την τρωτότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε διάφορα επίπεδα (δηλαδή, με όρους AHP, τα κριτήρια που 

θα περιλαμβάνει η ιεραρχία), προσδιορίστηκαν, για κάθε μία από τις διεργασίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τα προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν σε αυτή. Για 

τα προβλήματα αυτά προσδιορίστηκε, αφενός μεν σε ποιους από τους στόχους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (και επομένως της ιεραρχίας) έχει επιπτώσεις το καθένα και, 

αφετέρου, ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες που τα προκαλούν. Έτσι, οι πρωταρχικές 

αιτίες (τελευταίο επίπεδο κριτηρίων της ιεραρχίας) συνδέθηκαν τελικά με τους 

στόχους της (ανώτερο επίπεδο κριτηρίων) μέσα από ένα πλέγμα ενδιάμεσων 

συνδέσεων άλλων επιπέδων που συνδέονται με τις 4 διεργασίες (στο μοντέλο 

ονομάζονται περιοχές κινδύνου) και, μέσα σε αυτές, αιτίες προβλημάτων που δεν 

είναι οι πρωταρχικές και μπορούν να διερευνηθούν σε επόμενα επίπεδα 

λεπτομέρειας.   

 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την  ανάλυση αυτή, ανά διεργασία (περιοχή 

κινδύνου), καταλήγοντας στην ιεραρχία που τελικά χρησιμοποιήθηκε. Ο τρόπος που 

μπορούν τα ενδεχόμενα προβλήματα να επηρεάσουν τους στόχους της ιεραρχίας, για 

μεγαλύτερη εποπτικότητα, παρουσιάζεται και σχηματικά. Στα σχήματα αυτά, 

παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάθε πρόβλημα, καταλήγοντας 

στις επιπτώσεις τους στόχους (ή υπο-στόχους) της ιεραρχίας. Έτσι, όταν ένα 

πρόβλημα καταλήγει σε: 

• μη έγκαιρη παράδοση, σημαίνει πως επηρεάζει τον (υπο-) στόχο της έγκαιρης 

παράδοσης 

• ελλιπή παραγγελία, σημαίνει πως επηρεάζει τον (υπο-) στόχο της πλήρους 

παραγγελίας 

• λάθος παράδοση, σημαίνει πως επηρεάζει τον (υπο-) στόχο της ορθής παράδοσης 

• παράδοση με ελαττωματικά/ κατεστραμμένα,  σημαίνει πως επηρεάζει τον (υπο-) 

στόχο της παράδοσης χωρίς ελαττωματικά/ κατεστραμμένα 

• υψηλό απόθεμα, σημαίνει πως επηρεάζει τον στόχο του βέλτιστου αποθέματος. 

   

 

4.2.1 Προμήθειες 

Υπό το φως του στόχου της διεργασίας, δηλαδή να τροφοδοτείται η επιχείρηση με τα 

απαραίτητα αποθέματα, έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να μην χάνονται 

πωλήσεις, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τις προμήθειες είναι: 

1. Λάθος χρόνος προμήθειας –είτε προμήθεια πολύ ενωρίτερα από τον χρόνο που 

κάποιο είδος θα είναι απαραίτητο, είτε προμήθεια με καθυστέρηση η οποία 
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μπορεί να οφείλεται είτε στον προμηθευτή, είτε σε λάθος χειρισμούς της 

επιχείρησης 

2. Λάθος ποσότητα προμήθειας – είτε υπερβάλλουσα, είτε υπολειπόμενη της 

απαραίτητης (για την οποία και πάλι μπορεί να ευθύνεται ο προμηθευτής ή λάθος 

χειρισμοί της επιχείρησης) 

3. Αδυναμία αξιοποίησης των παραληφθέντων: δηλαδή λάθη και παραλείψεις στις 

εσωτερικές διαδικασίες, τα οποία καθιστούν τα υφιστάμενα αποθέματα «μη 

ορατά», οπότε και μη αξιοποιήσιμα. Αυτά οφείλονται κυρίως σε λάθη ή 

καθυστερήσεις κατά την εισαγωγή των παραλαμβανομένων στο πληροφοριακό 

σύστημα.   

 

Οι πιθανές επιπτώσεις των προβλημάτων αυτών, σε σχέση με τους στόχους, 

πελατοεντρικούς και χρημαοοικονομικούς, που τέθηκαν για την εφοδιαστική 

αλυσίδα, παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί.  

 

Τόσο η πρόωρη προμήθεια, όσο και η υπερβάλλουσα οδηγούν σε αύξηση του 

διατηρούμενου αποθέματος πέρα από τα βέλτιστα επίπεδα. Ανάλογη επίπτωση 

μπορεί να έχει όμως και η καθυστερημένη ή υπολειπόμενη σε ποσότητα προμήθεια, 

εφόσον οφείλεται στον προμηθευτή γιατί τότε, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες 

αυτές του προμηθευτή της, η επιχείρηση οδηγείται στην απόφαση αύξησης του 

αποθέματος ασφαλείας της προκειμένου να αντεπεξέλθει. Το ίδιο ισχύει και για την 

αδυναμία αξιοποίησης ήδη παραληφθέντων ειδών: εφόσον, στην πράξη, ισοδυναμεί 

με πρόβλημα διαθεσιμότητας αποθέματος, μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες 

αναπαραγγελίες ή εσφαλμένο υπολογισμό του αποθέματος ασφαλείας θέτοντας σε 

κίνδυνο τον στόχο της διατήρησης βέλτιστου επιπέδου αποθέματος. Επισημαίνεται 

ωστόσο εδώ πως, ενώ όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις οδηγούν σε κακή 

εκμετάλλευση των πόρων της επιχείρησης (αναίτια αύξηση του δεσμευμένου σε 

απόθεμα κεφαλαίου κίνησης), στην τελευταία περίπτωση, δεν είναι μόνον το 

δεσμευμένο κεφάλαιο κίνησης που δεν αξιοποιείται σωστά αλλά και το 

πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, το οποίο, λόγω του υψηλού κόστους του 

απαιτεί ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση. 

 

Η έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας στους πελάτες της επιχείρησης τίθεται σε 

κίνδυνο από τη μη έγκαιρη παράδοση κάποιου προμηθευτή, από την ανεπαρκή 

ποσότητα παράδοσης κάποιου κωδικού σε όποιο λόγο κι αν οφείλεται αυτή (λάθος 

παραγγελία, μη πλήρης παράδοση, λάθος παράδοση, παράδοση με ελαττωματικά ή 

κατεστραμμένα) αλλά και από την αδυναμία της επιχείρησης να εντοπίσει 

αποθέματα τα οποία έχει ήδη παραλάβει. 

 

Οι ίδιοι ακριβώς παράγοντες μπορούν, ανάλογα με τις συνθήκες, να οδηγήσουν και 

σε ελλιπή αποστολή προς κάποιους πελάτες. 
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Σχ. 4.2: Προμήθειες: Επιπτώσεις των ενδεχόμενων προβλημάτων στους στόχους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Λάθος χρόνος 
προμήθειας

Σημαντικά 
ενωρίτερα

Υπερβάλλον 
απόθεμα

Με 
καθυστέρηση

Πρόβλημα 
διαθεσιμότητας 
αποθέματος

Καθυστέρηση 
αποστολής σε πελάτη

Διαταραχή στοιχείων 
υπολογισμού 
αναπαρραγελίας

Αύξηση αποθέματος 
ασφαλείας

Διαταραχή στοιχείων 
πρόβλεψης ζήτησης

Πρόβλημα στον 
προγραμματισμό 
των παραγγελιών 
προς προμηθευτές

Υψηλό 
απόθεμα

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα

Αν
 ο
φ
εί
λε
τα
ι σ
το
ν 

πρ
ομ
ηθ
ευ
τή

 
 

Λάθος ποσότητα
προμήθειας Υπερβάλλουσα

Υπολειπόμενη
Πρόβλημα 

διαθεσιμότητας 
αποθέματος

Καθυστέρηση 
αποστολής σε πελάτη

Διαταραχή στοιχείων 
υπολογισμού 
αναπαρραγελίας

Αύξηση αποθέματος 
ασφαλείας

Διαταραχή στοιχείων 
πρόβλεψης ζήτησης

Πρόβλημα στον 
προγραμματισμό 
των παραγγελιών 
προς προμηθευτές

Υψηλό 
απόθεμα

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα

Αν
 ο
φ
εί
λε
τα
ι σ
το
ν 

πρ
ομ
ηθ
ευ
τή

Παράδοση με 
ελαττωματικά/ 
κατεστραμμένα

Αν οφείλεται σε παράδοση από προμηθευτή
με ελαττωματικά/κατεστραμμένα

 
 

Αδυναμία 
αξιοποίησης 

παραληφθέντων

Πρόβλημα 
διαθεσιμότητας 
αποθέματος

Καθυστέρηση 
αποστολής σε πελάτη

Διαταραχή στοιχείων 
υπολογισμού 
αναπαρραγελίας

Διαταραχή στοιχείων 
πρόβλεψης ζήτησης

Πρόβλημα στον 
προγραμματισμό 
των παραγγελιών 
προς προμηθευτές

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα
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Τέλος, σε λάθος παράδοση ή παράδοση με ελαττωματικά ή κατεστραμμένα μπορούν 

να οδηγήσουν παραδόσεις των προμηθευτών οι οποίες παρουσιάζουν τα ίδια 

προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των πραγμάτων αδυναμία της επιχείρησης 

να ελέγξει τα παραλαμβανόμενα είδη ως προς την λειτουργία τους.   

 

Σημειώνεται ότι επειδή, προς το παρόν, η επιχείρηση βασίζει την πρόβλεψη της 

ζήτησης σε στοιχεία πωλήσεων και όχι στα πρωτογενή στοιχεία παραγγελιών που 

δέχτηκε, κάθε καθυστέρηση πώλησης οδηγεί σε διαταραχή της πρόβλεψης, γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει πάλι σε καθυστερημένη ή ελλιπή παράδοση σε πελάτες ή σε 

αύξηση του αποθέματος της επιχείρησης. Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που 

εγείρει η τακτική αυτή, η επιχείρηση έχει ήδη αρχίσει να διατηρεί πρωτογενή 

στοιχεία ζήτησης στα οποία θα βασίζει τις προβλέψεις της στο μέλλον. Στο 

μεταβατικό διάστημα, ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται κατά 

την πρόβλεψη κάποια στοιχεία πωλήσεων για τα προηγούμενα χρόνια. Παρ’ότι, 

λοιπόν, τείνει να μειώνεται η διαταραχή της πρόβλεψης που προκύπτει κάθε φορά 

που μία παραγγελία παραδίδεται ελλιπής ή καθυστερημένη στον πελάτη, δεν 

αναμένεται να εκλείψει ολοσχερώς παρά μόνο σε διάστημα δύο περίπου ετών.  Το 

γεγονός αυτό ελήφθη υπόψη κατά την ιεράρχηση των αντίστοιχων παραμέτρων.  

 

Διερευνώντας τις πιθανές αιτίες για τα ενδεχόμενα προβλήματα στην «περιοχή» 

Προμήθειες, προέκυψε το διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Σχ. 4.3: Προμήθειες: Πιθανές αιτίες των ενδεχόμενων προβλημάτων (σημεία 

δημιουργίας τρωτότητας).  

(1) Πρόωρη προμήθεια (1.1) Κακός 

προγραμματισμός 

(1.1.1) Ανεπαρκής ή κακή 

πληροφορία από 

προμηθευτές 

 

  (1.1.2) Κακή εκτίμηση 

χρόνων παράδοσης 

(1.1.2.1) Ανεπαρκή 

ιστορικά στοιχεία 

παραδόσεων 

   (1.1.2.2) Ανεπαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες 

   (1.1.2.3) Ανεπαρκή 

στοιχεία αξιολόγησης 

προμηθευτών 

  (1.1.3)Λάθος πρόβλεψης 

ζήτησης 

(1.1.3.1) Ανεπαρκή 

στοιχεία ζήτησης 

   (1.1.3.2) Μεταπτώσεις 

της ζήτησης 

   (1.1.3.3) Λάθος μέθοδος 

πρόβλεψης 

 (1.2) Προληπτικά λόγω 

αναξιοπιστίας 

προμηθευτών 
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(2) Καθυστερημένη 

προμήθεια 

(2.1) Κακός 

προγραμματισμός 

(2.1.1) Ανεπαρκής ή κακή 

πληροφορία από 

προμηθευτές 

 

  (2.1.2) Κακή εκτίμηση 

χρόνων παράδοσης 

(2.1.2.1)  Ανεπαρκή 

ιστορικά στοιχεία 

παραδόσεων 

   (2.1.2.2) Ανεπαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες 

   (2.1.2.3) Ανεπαρκή 

στοιχεία αξιολόγησης 

προμηθευτών 

  (2.1.3)Λάθος πρόβλεψης 

ζήτησης 

(2.1.3.1) Ανεπαρκή 

στοιχεία ζήτησης 

   (2.1.3.2) Μεταπτώσεις 

της ζήτησης 

   (2.1.3.3) Λάθος μέθοδος 

πρόβλεψης 

 (2.2) Καθυστέρηση 

προμηθευτή 

(2.2.1) Καθυστερήσεις 

δικών του προμηθευτών 

 

  (2.2.2)Προβλήματα 

παραγωγής 

 

  (2.2.3)Διακοπή της 

λειτουργίας του 

προμηθευτή λόγω φυσικής 

ή άλλης καταστροφής  

 

  (2.2.4) Επιχειρηματικά 

προβλήματα προμηθευτή 

(Κλείσιμο, εξαγορά, κλπ.) 

 

 (2.3) Διακοπή λειτουργίας 

υποδομών λόγω φυσικής 

ή άλλης καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

  

    

(3) Υπερβάλλουσα 

ποσότητα προμήθειας 

(3.1) Κακός 

προγραμματισμός 

(3.1.1) Ανεπαρκής ή κακή 

πληροφορία από 

προμηθευτές 

 

  (3.1.2) Κακή εκτίμηση 

χρόνων παράδοσης 

(3.1.2.1)Ανεπαρκή 

ιστορικά στοιχεία 

παραδόσεων 

   (3.1.2.2)Ανεπαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες 

   (3.1.2.3)Ανεπαρκή 

στοιχεία αξιολόγησης 

προμηθευτών 

  (3.1.3)Λάθος πρόβλεψης 

ζήτησης 

(3.1.3.1)Ανεπαρκή 

στοιχεία ζήτησης 

   (3.1.3.2) Μεταπτώσεις 

της ζήτησης 

   (3.1.3.3) Λάθος μέθοδος 

πρόβλεψης 
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 (3.2) Προληπτικά λόγω 

αναξιοπιστίας 

προμηθευτών 

  

    

(4) Ελλιπής προμήθεια (4.1) Κακός 

προγραμματισμός 

(4.1.1) Ανεπαρκής ή κακή 

πληροφορία από 

προμηθευτές 

 

  (4.1.2) Κακή εκτίμηση 

χρόνων παράδοσης 

(4.1.2.1)Ανεπαρκή 

ιστορικά στοιχεία 

παραδόσεων 

   (4.1.2.2)Ανεπαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες 

   (4.1.2.3)Ανεπαρκή 

στοιχεία αξιολόγησης 

προμηθευτών 

  (4.1.3)Λάθος πρόβλεψης 

ζήτησης 

(4.1.3.1)Ανεπαρκή 

στοιχεία ζήτησης 

   (4.1.3.2) Μεταπτώσεις 

της ζήτησης 

   (4.1.3.3) Λάθος μέθοδος 

πρόβλεψης 

    

 (4.2) Ανεπάρκεια 

προμηθευτή 

(4.2.1) Ανεπάρκεια 

αποθεμάτων 

 

  (4.2.2) Λάθος κατά τη 

διαδικασία πλήρωσης 

παραγγελιών 

(4.2.2.1) Λάθος κατά την 

παραγγελιοληψία 

   (4.2.2.2) Λάθος κατά 

την συλλογή/αποστολή 

παραγγελιών 

 (4.3) Ελαττωματικά 

προμηθευτή 

  

 (4.4) Καταστροφές/ 

απώλειες κατά τη 

μεταφορά 

(4.4.1) Λάθος του 

μεταφορέα 

 

  (4.4.2) Λάθος του 

προμηθευτή (π.χ. 

προβληματική συσκευασία) 

 

  (4.4.3) Ατύχημα - 

Απρόβλεπτη καταστροφή 

 

    

(5) Αδυναμία 

αξιοποίησης των 

παραληφθέντων 

(5.1) Λάθος καταχώρηση 

παραλαμβανόμενων 

  

 (5.2) Καθυστερημένη 

καταχώρηση 

παραλαμβανόμενων 

  

 

Επομένως, η τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας που δημιουργεί η περιοχή 

Προμήθειες, σε σχέση με τους υπο-στόχους της ιεραρχίας συνοψίζεται ως εξής: 
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• Ο υπο-στόχος «Έγκαιρη παράδοση» απειλείται από: 

α) Καθυστερημένη παράδοση η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε κακό 

προγραμματισμό (με όλα τα παρακλάδια της αντίστοιχης ομάδας κάτω από το 

2.1), είτε σε καθυστέρηση προμηθευτή που μπορεί να οφείλονται σε όλους 

τους λόγους που αναρτώνται κάτω από το κριτήριο 2.2, είτε σε διακοπή 

λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων υποδομών (κριτήριο 2.3). Η διακοπή 

αυτή μπορεί να οφείλεται σε πολλές διαφορετικές αιτίες, π.χ. απεργία, 

φυσική καταστροφή, τρομοκρατία, κ.ο.κ. Επειδή ωστόσο αποτελεί 

αναδυόμενο κίνδυνο και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόβλεψης της 

πιθανότητάς του να συμβεί, δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να κατατμηθεί σε 

χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας.  

β) Ελλιπή ποσότητα προμήθειας η οποία μπορεί να οφείλεται: 

• σε κακό προγραμματισμό (με όλη την περαιτέρω κατάτμηση του 

κριτηρίου 4.1),  

• σε ανεπάρκεια του προμηθευτή, δηλαδή προβλήματα στη δική του 

λειτουργία όπως αποτυπώνονται μέσα στην ομάδα κριτηρίων 4.2,  

• στο  ενδεχόμενο, ανάμεσα στα είδη που παραδίδει ο προμηθευτής στην 

επιχείρηση να περιλαμβάνονται και ελαττωματικά, μειώνοντας έτσι στην 

πράξη την ποσότητα του πραγματικά διαθέσιμου αποθέματος 

• στο ενδεχόμενο κάποια είδη να καταστράφηκαν ή χάθηκαν κατά τη 

μεταφορά τους από τον προμηθευτή στην επιχείρηση, από λάθος του 

μεταφορέα ή του προμηθευτή (π.χ. χρήση ανεπαρκούς συσκευασίας), είτε 

λόγω κάποιου αστάθμητου παράγοντα. 

• Ο υπο-στόχος «Πλήρης παραγγελία» απειλείται από τους ίδιους ακριβώς 

παράγοντες. Επομένως, τα κριτήρια της ιεραρχίας που αναρτώνται στην περιοχή 

Προμήθειες, κάτω από αυτόν τον υπο-στόχο, είναι τα ίδια με αυτά που 

αναρτώνται κάτω από τον υπο-στόχο «Έγκαιρη παράδοση». Μάλιστα, όπως 

φαίνεται παρακάτω, και η βαθμολογία τους ήταν ακριβώς η ίδια (οι 

προτεραιότητες, δηλαδή, που αποδόθηκαν σε αυτά τα κριτήρια μέσα στις ομάδες 

στις οποίες εμπίπτουν. Αυτό συνέβη γιατί, η αντιλαμβανόμενη σχετική συμβολή 

δύο κριτηρίων στην καθυστερημένη προμήθεια, π.χ. του κακού 

προγραμματισμού εκ μέρους της επιχείρησης και των καθυστερήσεων εκ μέρους 

του προμηθευτή, δεν μεταβάλλεται εάν η καθυστερημένη προμήθεια έχει ως 

αποτέλεσμα μη έγκαιρη παράδοση ή ελλιπή παράδοση. 

• Ο υπο-στόχος «Ορθή παράδοση» δεν απειλείται από παραμέτρους και 

λειτουργίες που εμπίπτουν στην περιοχή Προμήθειες. 

• Ο υπο-στόχος «Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα» απειλείται 

μόνο από την ενδεχόμενη συμπερίληψη ελαττωματικών τεμαχίων στις παραλαβές 

από τους προμηθευτές  

• Ο υπο-στόχος «Βέλτιστο απόθεμα» απειλείται από: 
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α) Πρόωρη προμήθεια η οποία μπορεί είτε να οφείλεται σε κακό 

προγραμματισμό εκ μέρους της επιχείρησης (με όλα τα παρακλάδια της 

αντίστοιχης ομάδας κάτω από το 1.1), είτε να γίνεται ηθελημένα, ως 

αντιστάθμισμα στην αναξιόπιστη συμπεριφορά των προμηθευτών.  

β) Υπερβάλλουσα (ποσοτικά) προμήθεια η οποία μπορεί να οφείλεται σε 

αντίστοιχους λόγους. 

Σημειώνεται εδώ πως η καθυστερημένη και η υπολειπόμενη ποσοτικά 

προμήθεια, ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορούν να οδηγήσουν σε 

αύξηση του υπολογιζόμενου αποθέματος ασφαλείας, δεν αναρτήθηκαν 

ξεχωριστά γιατί, ως κριτήρια της ιεραρχίας, συμπίπτουν με την προληπτικά 

πρόωρη προμήθεια και την προληπτικά υπερβάλλουσα προμήθεια.  

 

Επισημαίνεται πως, επειδή όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε αδυναμία 

αξιοποίησης των παραληφθέντων από την επιχείρηση εμπίπτουν ουσιαστικά στην 

περιοχή της Διαχείρισης Υλικών, αποφασίστηκε τελικά να αναρτηθούν στην ιεραρχία 

κάτω από τη Διαχείριση Υλικών και όχι από τις Προμήθειες.    

 

Επίσης, οι παράμετροι: «καθυστερήσεις προμηθευτών προμηθευτή», «προβλήματα 

παραγωγής προμηθευτή» και «ανεπάρκεια αποθεμάτων προμηθευτή», οι οποίες, στο 

σχ. 4.3, εμφανίζονται ως ξεχωριστές αιτίες καθυστέρησης του προμηθευτή, στην 

τελική ιεραρχία ενσωματώθηκαν σε μία μόνο παράμετρο «Προβλήματα ΕΑ13 

προμηθευτή (προμηθευτές, παραγωγή, αποθεματοποίηση)». Αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο κατά την βαθμολόγηση  της σχετικής σημασίας των κριτηρίων, αφού ο 

βαθμολογητής έκρινε πως δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα μέσα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα ώστε να μπορεί η επιχείρηση να γνωρίζει ποιος ακριβώς από τους τρεις 

αυτούς παράγοντες ευθύνεται για τις καθυστερήσεις του προμηθευτή.   

 

 

4.2.2 Πλήρωση παραγγελίας 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της διεργασίας είναι η αποτελεσματική 

προετοιμασία των παραγγελιών των πελατών για αποστολή, τα προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν κατά την πλήρωση παραγγελίας είναι: 

1. Καθυστέρηση πλήρωσης παραγγελίας, δηλαδή επιμήκυνση της διεργασίας πέραν 

του κανονικού για λόγους που οφείλονται είτε σε αδυναμίες της επιχείρησης, είτε 

σε προβλήματα συνεννόησης με τους πελάτες της, είτε σε καθυστερήσεις των 

προμηθευτών της.  

2. Ελλιπής πλήρωση παραγγελίας, είτε εσκεμμένα, λόγω μη διαθεσιμότητας 

κάποιων κωδικών, είτε λόγω λάθους. 

                                                        
13 εφοδιαστικής αλυσίδας 
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3. Εσφαλμένη πλήρωση παραγγελίας για λόγους που οφείλονται είτε σε αδυναμίες 

της επιχείρησης, είτε σε προβλήματα συνεννόησης με τους πελάτες της. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις των προβλημάτων 

αυτών στους στόχους που τέθηκαν για την εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Σχ. 4.4: Πλήρωση παραγγελίας: Επιπτώσεις των ενδεχόμενων προβλημάτων στους 

στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Καθυστερημένη 
πλήρωση 
παραγγελίας

Διαταραχή στοιχείων 
πρόβλεψης ζήτησης

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα

Ελλιπής πλήρωση 
παραγγελίας

Διαταραχή στοιχείων 
πρόβλεψης ζήτησης

Ελλιπής 
παραγγελία

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Υψηλό 
απόθεμα

Εσφαλμένη 
πλήρωση 
παραγγελίας

Λάθος ενημέρωση 
αποθέματος

Λάθος 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα

Παράδοση με 
ελαττωματικά/ 
κατεστραμμένα

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Εάν έχουν συμπεριληφθεί 
ελαττωματικά/κατεστραμμένα

Πρόβλημα στον 
προγραμματισμό των 
παραδόσεων από 
προμηθευτές

Εάν το σφάλμα αφορά 
μόνο την τιμολόγηση

 
 

Είναι αυτονόητο ότι κάθε καθυστέρηση στην πλήρωση παραγγελίας μπορεί να 

οδηγήσει σε μη έγκαιρη παράδοση. Ωστόσο, και η ελλιπής πλήρωση παραγγελίας 

μπορεί έμμεσα να οδηγήσει σε μη έγκαιρη παράδοση στην παρούσα φάση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, καθώς η πρόβλεψη της ζήτησης γίνεται ακόμη βάσει στοιχείων 

πωλήσεων και όχι ζήτησης, ελλιπής πλήρωση μιας παραγγελίας διαταράσσει τα 

στοιχεία της πρόβλεψης και ενδέχεται να οδηγήσει σε προβλήματα μη 

διαθεσιμότητας αποθέματος, κατάσταση η οποία με τη σειρά της μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα μη έγκαιρη παράδοση. Αντίστοιχα προβλήματα τα οποία μπορούν 

έμμεσα να οδηγήσουν σε μη έγκαιρη παράδοση εγείρονται στην περίπτωση 

εσφαλμένης πλήρωσης παραγγελίας όταν το σφάλμα αφορά την τιμολόγηση: καθώς 

η έκδοση τιμολογίου συνδέεται άμεσα με την ενημέρωση του αποθέματος στο 
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πληροφοριακό σύστημα, κάθε σφάλμα σε αυτήν έχει ως αποτέλεσμα ενδεχόμενα 

σφάλματα στον προγραμματισμό των παραδόσεων από τους προμηθευτές τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε μη έγκαιρες παραδόσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό 

εμπίπτει, από τη φύση του, περισσότερο στην περιοχή της Διαχείρισης Υλικών, οπότε 

κρίθηκε σκοπιμότερο να ενταχθεί σε αυτήν κατά τη δόμηση του ιεραρχικού 

μοντέλου.    

 

Σε ελλιπή αποστολή μπορεί να οδηγήσει, αυτονόητα, κάθε ελλιπής πλήρωση 

παραγγελίας, είτε οφείλεται σε σφάλματα του προμηθευτή, είτε σε προβλήματα σε 

ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες. Κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που περιγράφεται 

παραπάνω, κάθε καθυστερημένη πλήρωση παραγγελίας (όσο η ζήτηση προβλέπεται 

βάσει στοιχείων πωλήσεων) ή κάθε λάθος που γίνεται κατά την τιμολόγηση μπορούν 

να διαταράξουν τα στοιχεία πρόβλεψης της ζήτησης οδηγώντας σε σφάλματα κατά 

τον προγραμματισμό των προμηθειών και επομένως, λόγω μη διαθεσιμότητας 

αποθέματος, σε ενδεχόμενες ελλιπείς αποστολές. Βεβαίως, και σε αυτή την 

περίπτωση, το σφάλμα κατά την τιμολόγηση θεωρήθηκε σκοπιμότερο να ενταχθεί 

στην περιοχή της Διαχείρισης Υλικών.  

 

Από τα λάθη που μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή της Πλήρωσης παραγγελίας, 

σε λάθος παράδοση οδηγεί μόνο η εσφαλμένη πλήρωση παραγγελίας είτε το σφάλμα 

αφορά τα είδη που αποστέλλονται, είτε τα συνοδευτικά έγγραφα. 

 

Ομοίως, σε παράδοση με κατεστραμμένα/ελαττωματικά μπορεί να οδηγήσει μόνο η 

εσφαλμένη πλήρωση της παραγγελίας, όταν το σφάλμα έγκειται στην συμπερίληψη 

ελαττωματικών από τον προμηθευτή ή ειδών που καταστράφηκαν κατά την 

παραμονή τους στην αποθήκη. 

 

Τέλος, οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται στην πλήρωση της παραγγελίας, λόγω 

της σύνδεσης των πωλήσεων με την πρόβλεψη ζήτησης, μπορεί έμμεσα να 

δημιουργήσει αποκλίσεις του διατηρούμενου αποθέματος από το «βέλτιστο». Επειδή 

όμως η επιχείρηση είναι πλέον «υποψιασμένη» όσον αφορά το συγκεκριμένο 

πρόβλημα και, επομένως, γίνονται αρκετά επισταμένοι έλεγχοι κατά τις 

αναπαραγγελίες ώστε να αποφεύγονται σημαντικά λάθη υπεραποθεματοποίησης 

και, επιπλέον, επειδή το συγκεκριμένο πρόβλημα ήδη αντιμετωπίζεται και οι 

επιπτώσεις του, με το πέρασμα του χρόνου, είναι φθίνουσες, αποφασίστηκε να μην 

συμπεριληφθεί κάποιο κριτήριο που αφορά την περιοχή της Πλήρωσης παραγγελίας, 

κάτω από τον υπο-στόχο «Βέλτιστο απόθεμα».  

 

Οι πιθανές αιτίες για τα προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την 

Πλήρωση παραγγελίας παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Σχ. 4.5: Πλήρωση παραγγελίας: Πιθανές αιτίες των ενδεχόμενων προβλημάτων 

(σημεία δημιουργίας τρωτότητας)      

(1) Καθυστέρηση 

πλήρωσης 

παραγγελίας 

(1.1) Δυσκολία στη 

διάγνωση του 

προβλήματος 

(1.1.1) Ανεπαρκής 

πληροφοριακή 

υποστήριξη  

 

  (1.1.2) Δυσκολία 

συνεννόησης με πελάτη 

 

 (1.2) Μη διαθεσιμότητα 

αποθέματος 

(1.2.1) Καθυστέρηση από 

προμηθευτή  

 

  (1.2.2) Λάθος πρόβλεψη 

ζήτησης 

 

  (1.2.3) Καθυστερημένη 

καταχώρηση 

παραλαμβανόμενων 

 

 (1.3) Καθυστέρηση 

οριστικοποίησης 

παραγγελίας 

(1.3.1) Καθυστέρηση στη 

διαμόρφωση προσφοράς 

 

  (1.3.2) Καθυστέρηση στην 

αποδοχή της προσφοράς 

 

  (1.3. 3) καθυστέρηση στον 

έλεγχο εκκρεμουσών 

πληρωμών του πελάτη 

 

 (1.4) Καθυστέρηση στη 

συλλογή της παραγγελίας 

  

(2) Ελλιπής πλήρωση 

παραγγελίας 

(2.1) Μη διαθεσιμότητα 

αποθέματος 

(2.1.1) Καθυστέρηση από 

προμηθευτή  

 

  (2.1.2) Λάθος πρόβλεψη 

ζήτησης 

 

  (2.1.3) Καθυστερημένη 

καταχώρηση 

παραλαμβανόμενων 

 

 (2.2) Σφάλμα κατά την 

καταχώρηση της 

παραγγελίας 

  

 (2.3) Σφάλμα κατά τη 

συλλογή 

  

    

(3) Εσφαλμένη 

πλήρωση παραγγελίας 

(3.1) Λάθος περιεχόμενο (3.1.1) Σφάλμα κατά την 

καταχώρηση 

(3.1.1.1) Εσφαλμένη 

καθοδήγηση από πελάτη 

   (3.1.1.2) Εσφαλμένη 

καταχώρηση 

  (3.1.2) Σφάλμα κατά τη 

συλλογή 

 

 (3.2) Συμπερίληψη 

ελαττωματικών / 

κατεστραμμένων 

(3.2.1) όπως έχουν 

παραληφθεί από τον 

προμηθευτή 

 

  (3.2.2) καταστροφές 

εντός της αποθήκης 

 

 (3.3) Σφάλμα στα 

συνοδευτικά έγγραφα 
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Η τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας που δημιουργεί η Πλήρωση παραγγελίας 

συνοψίζεται, επομένως, ως εξής: 

• Ο υπο-στόχος «Έγκαιρη παράδοση» απειλείται κυρίως από καθυστέρηση στην 

πλήρωση παραγγελίας η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε δυσκολίες διάγνωσης 

του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης (ομάδα υπό το κριτήριο 1.1), είτε 

σε καθυστέρηση οριστικοποίησης της παραγγελίας οφειλόμενη σε λόγους 

εξαρτώμενους από  την αναποτελεσματικότητα σε λειτουργίες της επιχείρησης, ή 

από καθυστερήσεις του ίδιου του πελάτη (ομάδα υπό το κριτήριο 1.3). Έμμεσα 

μπορεί να απειληθεί και από σφάλματα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ή 

κατά τη συλλογή, τα οποία, καταχωρούμενα στο πληροφοριακό σύστημα 

δημιουργούν εσφαλμένες προϋποθέσεις αναπαραγγελίας και επομένως 

διαθεσιμότητας αποθέματος.  

• Ο υπο-στόχος «Πλήρης παραγγελία» απειλείται από τους ίδιους παράγοντες 

αλλά αντίστροφα. Ο κυριότερος κίνδυνος έγκειται σε σφάλματα κατά την 

καταχώρηση ή την συλλογή της παραγγελίας, ενώ ο κίνδυνος από τις 

καθυστερήσεις πλήρωσης είναι έμμεσος και φθίνει όσο βελτιώνονται τα στοιχεία 

στα οποία βασίζεται η πρόβλεψη ζήτησης.  

• Η «Ορθή παράδοση» απειλείται κυρίως από σφάλματα που μπορεί να 

προκύψουν κατά την καταχώρηση και τη συλλογή παραγγελιών ή κατά την 

έκδοση των συνοδευτικών εγγράφων.  

• Ο υπο-στόχος «Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα» απειλείται από 

την συμπερίληψη σε μια αποστελλόμενη παραγγελία, είτε ελαττωματικών που 

προέρχονται από τον προμηθευτή, είτε ειδών που καταστράφηκαν κατά την 

αποθήκευση.  

• Τέλος, ο υπο-στόχος «Βέλτιστο απόθεμα» δεν απειλείται σημαντικά από 

παράγοντες που εμπίπτουν στην περιοχή Πλήρωση παραγγελίας.  

 

Επισημαίνεται πως, όλα τα κριτήρια που σχετίζονται με τη μη διαθεσιμότητα 

αποθέματος και, σύμφωνα με το διάγραμμα του σχ. 4.5, επηρεάζουν τα προβλήματα 

που ενδέχεται να γεννήσει η Πλήρωση παραγγελίας, καλύπτονται από αντίστοιχα 

κριτήρια στις περιοχές Προμήθειες (καθυστέρηση από προμηθευτή, λάθος πρόβλεψη 

ζήτησης) και Διαχείριση Υλικών (καθυστερημένη καταχώρηση παραλαμβανομένων), 

οπότε αναρτώνται στην ιεραρχία κάτω από αυτές τις περιοχές.  

 

 

4.2.3 Διαχείριση υλικών 

Όπως και στις προηγούμενες διεργασίες που εξετάστηκαν, έτσι και στην περίπτωση 

αυτής της υποστηρικτικής διεργασίας, τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν 

απορρέουν από το στόχο της, που είναι εξασφάλιση της άριστης κατάστασης των 
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διατηρούμενων αποθεμάτων, η ορθή γνώση της ποσότητάς τους και η 

αποτελεσματική και αποδοτική κίνηση των ειδών μέσα στην αποθήκη. Τα 

προβλήματα αυτά είναι: 

1. Στο πληροφοριακό σύστημα, εμφάνιση λάθος ποσοτήτων από τα διατηρούμενα 

είδη 

2. Δυσκολία ανεύρεσης ειδών μέσα στην αποθήκη 

3. Καταστροφή ειδών μέσα στην αποθήκη. 

 

Οι επιπτώσεις των ενδεχόμενων αυτών προβλημάτων στους στόχους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχ. 4.6: Διαχείριση υλικών: Επιπτώσεις των ενδεχόμενων προβλημάτων τους 

στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Στο πληροφοριακό 
σύστημα, εμφάνιση 
λάθος ποσοτήτων από 
τα διατηρούμενα είδη

Υψηλότερη από την 
πραγματική

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα

Χαμηλότερη από 
την πραγματική

Λάθος 
αναπαραγγελία

Φαινομενικό 
πρόβλημα 

διαθεσιμότητας

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Δυσκολία ανεύρεσης 
ειδών μέσα στην 

αποθήκη

Λάθος 
αναπαραγγελία

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Ελλιπής 
παραγγελία

Υψηλό 
απόθεμα

Καταστροφή ειδών 
Παράδοση με 
ελαττωματικά/ 
κατεστραμμένα

Ελλιπής 
παραγγελία

Μη έγκαιρη 
παράδοση

 
Είναι αυτονόητο ότι η έγκαιρη παράδοση απειλείται και από τα τρία αυτά 

προβλήματα αφού όλα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε καθυστέρηση της πλήρωσης 

παραγγελίας, είτε σε φαινόμενη ή πραγματική μη διαθεσιμότητα αποθέματος. Ειδικά 

στην περίπτωση της εμφάνισης λάθος ποσοτήτων αποθέματος στο πληροφοριακό 

σύστημα, εάν η ποσότητα που εμφανίζεται στο σύστημα είναι υψηλότερη της 

πραγματικής, τότε, κατά τη συλλογή της παραγγελίας ενδέχεται να διαπιστωθούν 
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ελλείψεις σε κάποια είδη, οι οποίες μπορεί να καθυστερήσουν την παράδοσή τους 

στον πελάτη. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία, στο πληροφοριακό σύστημα, 

εμφανίζονται μικρότερες ποσότητες αποθέματος από τις πραγματικές, ενδέχεται η 

επιχείρηση να δεχτεί παραγγελίες για τα αντίστοιχα είδη και να καθυστερήσει την 

παράδοσή τους λόγω της φαινόμενης (στο σύστημα) έλλειψής τους.  

 

Με ανάλογο τρόπο επηρεάζεται και από τα τρία προβλήματα η πλήρης αποστολή.  

 

Η παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα επηρεάζεται μόνο στην 

περίπτωση που υπάρχουν καταστροφές ειδών μέσα στην αποθήκη οι οποίες, 

μάλιστα, δεν γίνονται αντιληπτές κατά τη συλλογή της παραγγελίας. 

 

Τέλος, το απόθεμα της επιχείρησης επηρεάζεται από οτιδήποτε προκαλεί φαινόμενη 

έλλειψη κάποιων ειδών οδηγώντας σε εσφαλμένη αναπαραγγελία τους. Επομένως, 

επηρεάζεται τόσο από την εμφάνιση στο πληροφοριακό σύστημα, χαμηλότερων 

ποσοτήτων από τις πραγματικές, όσο και από τη δυσκολία ανεύρεσης κάποιων ειδών 

στην αποθήκη.  

 

Σχ. 4.7: Διαχείριση υλικών: Πιθανές αιτίες των ενδεχόμενων προβλημάτων (σημεία 

δημιουργίας τρωτότητας)  

(1) Στο πληροφοριακό σύστημα, 

εμφάνιση λάθος ποσοτήτων από  

τα διατηρούμενα είδη 

(1.1) Καθυστέρηση καταχώρησης 

παραλαβής 

 

 (1.2) Λάθος καταχώρηση 

παραλαβής 

(1.2.1) Καταχώρηση λάθος 

ποσότητας 

  (1.2.2) Καταχώρηση λάθος κωδικού 

  (1.2.3) Καταχώρηση κωδικού με 

ελληνικούς χαρακτήρες 

  (1.2.4) Μη καταχώρηση παραλαβής 

 (1.3) Λάθος κατά την τιμολόγηση (1.3.1) Τιμολόγηση λάθος 

ποσότητας 

  (1.3.2) Τιμολόγηση λάθος κωδικού 

  (1.3.3) Τιμολόγηση κωδικού με 

ελληνικούς χαρακτήρες 

 (1.4) Λάθος κατά την απογραφή  

 (1.5) Απώλεια / Κλοπή  

   

(2) Δυσκολία ανεύρεσης ειδών 

μέσα στην αποθήκη 

(2.1) Λάθος τοποθέτηση (2.1.1) Τοποθέτηση σε θέση άλλου 

κωδικού 

  (2.1.2) Επιλογή ακατάλληλης θέσης 

για τον συγκεκριμένο κωδικό 

  (2.1.3) Ύπαρξη 2 θέσεων για τον 

ίδιο κωδικό  
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 (2.2) Απειρία εργαζομένων  

   

(3) Καταστροφή ειδών (3.1) Λάθος επιλογή θέσης  

 (3.2) Εσφαλμένοι 

χειρισμοί/εξοπλισμός 

 

 (3.3) Απειρία εργαζομένων  

 

Όπως προκύπτει συνδυάζοντας τις αιτίες των προβλημάτων με την επίδραση που 

έχουν αυτά στους στόχους της ιεραρχίας, η τρωτότητα που δημιουργεί στην 

εφοδιαστική αλυσίδα η περιοχή Διαχείριση υλικών συνοψίζεται ως εξής: 

• Ο υπο-στόχος «Έγκαιρη παράδοση» απειλείται κυρίως από:  

α) Εμφάνιση λάθος ποσοτήτων αποθέματος στο πληροφοριακό σύστημα της 

επιχείρησης, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται σε καθυστερημένη ή 

εσφαλμένη καταχώρηση των παραλαμβανομένων (όλα τα κριτήρια που 

περιλαμβάνονται μέσα στις ομάδες 1.1. και 1.2), σε λάθος κατά την έκδοση 

των τιμολογίων (αφού οι ποσότητες που αναγράφονται στα τιμολόγια τελικά 

αφαιρούνται από το απόθεμα και θεωρούνται εξαγωγές από την αποθήκη), σε 

λάθη κατά την απογραφή και φυσικά, σε απώλειες ή κλοπές που λαμβάνουν 

χώρα στην αποθήκη.  

β) Δυσκολία ανεύρεσης ειδών στην αποθήκη είτε γιατί αυτά είναι τοποθετημένα 

λάθος, είτε γιατί το προσωπικό είναι άπειρο. 

γ) Καταστροφή ειδών που επέρχεται μέσα στην αποθήκη και μπορεί να 

οφείλεται σε λάθος επιλογή θέσης για κωδικούς με συγκεκριμένες απαιτήσεις, 

σε εσφαλμένους χειρισμούς ή χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού, ή σε απειρία 

του προσωπικού της αποθήκης.  

• Ο υπο-στόχος «Πλήρης παραγγελία» απειλείται από τους ίδιους ακριβώς 

παράγοντες με πανομοιότυπο τρόπο.  

• Η «Ορθή παράδοση» δεν απειλείται από παράγοντες που εμπίπτουν στην 

εξεταζόμενη περιοχή. Αν και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει πως, η 

καταχώρηση παραλαμβανομένων με λάθος κωδικό μπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλμένες παραδόσεις, επειδή η συλλογή δεν γίνεται βάσει κάποιας ετικέτας 

που τυπώθηκε κατά την παραλαβή (στην οποία θα μπορούσε να αναγράφεται ο 

λάθος καταχωρημένος κωδικός) αλλά βάσει του κωδικού του είδους που 

αναγράφεται στη συσκευασία του από τον προμηθευτή, είναι αδύνατο να 

συλλεχθεί άλλος κωδικός αντί άλλου.   

• Ο υπο-στόχος «Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα» απειλείται 

κατά την περίπτωση που επέρχονται καταστροφές σε κάποια είδη μέσα στην 

αποθήκη. Η τρωτότητα δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται είτε από 

τοποθέτηση κάποιων κωδικών σε θέσεις που δεν τους προστατεύουν επαρκώς, 

είτε από εσφαλμένους χειρισμούς ή χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού, είτε από την 

απειρία του προσωπικού της αποθήκης.   
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• Τέλος, ο υπο-στόχος «Βέλτιστο απόθεμα» απειλείται, όπως προαναφέρθηκε, από 

οτιδήποτε προκαλεί φαινόμενη έλλειψη κάποιων ειδών οδηγώντας σε εσφαλμένη 

αναπαραγγελία τους. Απειλείται επομένως από όλους τους παράγοντες που 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε εμφάνιση λάθος ποσοτήτων αποθέματος στο 

πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, δηλαδή από όλα τα υποκριτήρια που 

περιλαμβάνονται σε αυτή στην ομάδα (1), εκτός από αυτό των απωλειών/κλοπών 

(1.5) που δεν δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις για αύξηση του αποθέματος. 

Απειλείται επίσης από τη δυσκολία ανεύρεσης ειδών μέσα στην αποθήκη και όλα 

τα υποκριτήρια που περιλαμβάνονται στην ομάδα (2) του σχ. 4.7. 

 

 

4.2.4 Αποστολή - μεταφορές 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της διεργασίας είναι να φθάσουν τα αποστελλόμενα 

είδη στον πελάτη, στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και χωρίς καταστροφές ή απώλειες, 

τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν είναι: 

1. Τα είδη να μην φθάσουν στο σωστό μέρος 

2. Καθυστερημένη παράδοση 

3. Απώλειες κατά τη μεταφορά 

 

Τα δύο πρώτα προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη αποστολή. Οι απώλειες 

κατά τη μεταφορά οδηγούν είτε σε ελλιπή παραγγελία (εάν πρόκειται για κλοπή των 

μεταφερομένων ειδών) είτε σε παράδοση με κατεστραμμένα (εάν οι απώλειες 

έγκεινται σε καταστροφές κατά τη μεταφορά). Τέλος, ο στόχος της ορθής παράδοσης 

μπορεί, αυτονόητα, να απειληθεί από αποστολή των ειδών σε λάθος μέρος.  

 

Οι στοιχειώδεις αυτές σχέσεις των προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν στην 

περιοχή Αποστολή και των στόχων της ιεραρχίας αποτυπώνονται στο σχήμα που 

ακολουθεί, ενώ στο σχήμα 4.9 παρατίθενται οι πιθανές αιτίες για αυτά τα 

προβλήματα, δηλαδή οι παράγοντες που δημιουργούν τρωτότητα.  
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Σχ. 4.8: Αποστολή - Μεταφορές: Επιπτώσεις των ενδεχόμενων προβλημάτων τους 

στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Αποστολή ειδών σε 
λάθος μέρος

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Λάθος 
παράδοση

Καθυστερημένη 
παράδοση

Μη έγκαιρη 
παράδοση

Απώλειες κατά τη 
μεταφορά

Παράδοση με 
ελαττωματικά/
κατεστραμμένα

Ελλιπής 
παραγγελία

Καταστροφή

Κλοπή

 
 

Σχ. 4.9: Αποστολή - Μεταφορές: Πιθανές αιτίες των ενδεχόμενων προβλημάτων 

(σημεία δημιουργίας τρωτότητας)  

(1) Αποστολή 

ειδών σε λάθος 

μέρος 

(1.1) Λάθος κατά την 

προετοιμασία της 

αποστολής 

   

 (1.2) Λάθος του 

μεταφορέα 

(1.2.1) Τυχαίο 

λάθος 

  

  (1.2.2) Εσφαλμένη 

επιλογή 

μεταφορέα 

(1.2.2.1) Ανεπαρκής 

παρακολούθηση 

συνεργαζόμενων 

μεταφορέων 

 

   (1.2.2.2) Απειρία 

υπαλλήλων 

 

     

(2) 

Καθυστερημένη 

παράδοση 

(2.1) Λάθος 

μεταφορέα 

(2.1.1) Τυχαίο 

λάθος 

  

  (2.1.2) Εσφαλμένη 

επιλογή 

μεταφορέα 

(2.1.2.1) Ανεπαρκής 

παρακολούθηση 

συνεργαζόμενων 

μεταφορέων 

 

   (2.1.2.2) Απειρία 

υπαλλήλων 

 

  (2.1.3) Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

  

 (2.2) Εσφαλμένη 

επιλογή τρόπου 

μεταφοράς 

(2.2.1) Ανεπαρκής 

παρακολούθηση 

συνεργαζόμενων 

μεταφορέων 

  

  (2.2.2) Απειρία 

υπαλλήλων 

  

 (2.3) Ανωτέρα βία    
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(3) Απώλειες 

κατά τη 

μεταφορά 

(3.1) Καταστροφή (3.1.1) Κατά τη 

φόρτωση ή 

αποστολή στο 

μεταφορέα 

(3.1.1.1) Ανεπαρκής 

εξοπλισμός/υποδομή 

 

   (3.1.1.2) Λάθος κατά 

την προετοιμασία της 

αποστολής 

 

   (3.1.1.3) Απειρία 

υπαλλήλου αποστολών 

 

   (3.1.1.3) Ανωτέρα βία  

  (3.1.2) Κατά τη 

μεταφορά από τον 

μεταφορέα 

(3.1.2.1) Τυχαίο λάθος  

   (3.1.2.2) Εσφαλμένη 

επιλογή μεταφορέα 

(3.1.2.2.1) 

Ανεπαρκής 

παρακολούθηση 

συνεργαζόμενων 

μεταφορέων 

    (3.1.2.2.2) Απειρία 

υπαλλήλων 

   (3.1.2.3) Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

 

   (3.1.2.4) Εσφαλμένη 

επιλογή τρόπου 

μεταφοράς 

 

 (3.2) Απώλεια / 

Κλοπή 

(3.2.1) Τυχαίο 

γεγονός 

  

  (3.2.2) Εσφαλμένη 

επιλογή 

μεταφορέα 

(3.2.2.1) Ανεπαρκής 

παρακολούθηση 

συνεργαζόμενων 

μεταφορέων 

 

   (3.2.2.2) Απειρία 

υπαλλήλων 

 

  (3.2.3) Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

  

  (3.2.4) Εσφαλμένη 

επιλογή τρόπου 

μεταφοράς 

  

 

Από το συνδυασμό των στοιχείων αυτών, προκύπτει ότι η τρωτότητα που δημιουργεί 

στην εφοδιαστική αλυσίδα η περιοχή Αποστολή - μεταφορές συνοψίζεται ως εξής: 

• Ο υπο-στόχος «Έγκαιρη παράδοση» απειλείται κυρίως από:  

α) Αποστολή σε λάθος μέρος η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε εσφαλμένη 

αναγραφή του προορισμού κατά την προετοιμασία της αποστολής, είτε σε 

λάθος του μεταφορέα.  
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β) Καθυστερημένη παράδοση η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε σφάλμα του 

μεταφορέα, είτε σε επιλογή λάθος τρόπου μεταφοράς από τους υπαλλήλους 

της επιχείρησης, είτε και ανωτέρα βία (φυσική καταστροφή, κλείσιμο των 

υποδομών, κλπ.). 

Σε κάθε περίπτωση, όταν το πρόβλημα οφείλεται στον μεταφορέα εξετάζεται η 

περίπτωση να πρόκειται για ένα απλό τυχαίο λάθος του ή να πρόκειται 

ουσιαστικά για λάθος των υπαλλήλων της επιχείρησης οι οποίοι επέλεξαν λάθος 

μεταφορέα, αγνοώντας στοιχεία πρότερης αρνητικής του αξιολόγησης ή δεν 

έχουν διαμορφώσει κατάλληλα τη συμφωνία με αυτόν ώστε να μπορούν να τον 

ελέγχουν αποτελεσματικότερα.  

• Ο υπο-στόχος «Πλήρης παραγγελία» απειλείται από την περίπτωση 

απώλειας/κλοπής κατά τη μεταφορά, παράγοντας ο οποίος κατατέμνεται και 

πάλι σε υποκριτήρια που αφορούν είτε τυχαίο περιστατικό, είτε ευθύνες των 

υπαλλήλων της επιχείρησης για σφάλματα κατά την επιλογή ή παρακολούθηση 

του μεταφορέα (όλα τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην ομάδα 3.2).  

• Η «Ορθή παράδοση» απειλείται από την περίπτωση αποστολής σε λάθος μέρος, 

είτε αυτή οφείλεται σε λάθος των υπαλλήλων της επιχείρησης, είτε σε λάθος του 

μεταφορέα (κριτήρια ομάδας 1).   

• Ο υπο-στόχος «Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα» απειλείται  από 

καταστροφές των ειδών που μπορεί να επέλθουν είτε κατά την φόρτωση ή 

μεταφορά των αποστολών στον μεταφορέα, είτε κατά την ίδια τη μεταφορά από 

τον μεταφορέα. Στην πρώτη περίπτωση η τρωτότητα δημιουργείται από τους 

χειρισμούς ή τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τα λάθη κατά την προετοιμασία 

της αποστολής (π.χ. ακατάλληλη συσκευασία), την απειρία του υπαλλήλου που 

μεταφέρει τα προς αποστολή είδη στον μεταφορέα, ή και ανωτέρα βία (ατύχημα, 

φυσική καταστροφή, κλπ.)14. Στη δεύτερη περίπτωση, η τρωτότητα δημιουργείται 

από τον ίδιο τον μεταφορέα ή από λάθος χειρισμούς των υπαλλήλων της 

επιχείρησης σε σχέση με την επιλογή και παρακολούθησή του ή, ακόμα, από 

ανωτέρα βία15.  

• Τέλος, ο υπο-στόχος «Βέλτιστο απόθεμα» δεν απειλείται από κάποιον από τους 

παράγοντες που εμπίπτουν στην περιοχή Αποστολή –μεταφορές.  

 

                                                        
14 Για λόγους συμπύκνωσης των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην ιεραρχία, ώστε να μπορούν να 
αθροίζονται στοιχειωδώς οι βαρύτητες και να μην κατανέμονται σε τέτοιο βαθμό που χάνεται το νόημά 
τους, το κριτήριο «ανωτέρα βία» που χρησιμοποιούνταν αρχικά εδώ, αντικαταστάθηκε με το ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενο μέσα στην ιεραρχία κριτήριο «Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης 
καταστροφής ή ανωτέρας βίας» το οποίο δηλώνει με γενικότερο τρόπο τους αστάθμητους παράγοντες 
που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και προέρχονται από το ευρύτερο περιβάλλον της.  
15 Και σε αυτή την περίπτωση το κριτήριο «ανωτέρα βία» αντικαταστάθηκε από το κριτήριο «Διακοπή 
λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής ή ανωτέρας βίας» για τους ίδιους λόγους. 
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4.2.5 Δομή της χρησιμοποιούμενης ιεραρχίας 

Η ιεραρχία που τελικά δομήθηκε κατά τον τρόπο που περιγράφεται στα 

προηγούμενα είναι η εξής (σε παρενθέσεις εμφανίζονται οι προτεραιότητες που 

υπολογίστηκαν αργότερα για κάθε κριτήριο): 

 

Στόχος: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑ (συγχρονισμός ζήτησης-

προσφοράς) 
 

Α. "ΤΕΛΕΙΑ" ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (L: ,667) 

Α. Ι ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (L: ,367) 

A.I.1 Προμήθειες (L: ,537) 

A.I.1.1. Καθυστερημένη προμήθεια (L: ,750) 

• Κακός προγραμματισμός (L: ,200) 

o Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές (L: ,444) 

o Κακή εκτίμηση χρόνων παράδοσης (L: ,444) 

 Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων (L: ,444) 

 Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες 

(L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών (L: ,444) 

o Λάθος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης (L: ,634) 

 Μεταπτώσεις της ζήτησης (L: ,192) 

 Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,174) 

• Καθυστέρηση προμηθευτή (L: ,683) 

o Προβλήματα ΕΑ προμηθευτή (προμηθευτές, παραγωγή, 

αποθεματοποίηση) (L: ,444) 

o Διακοπή λειτουργίας προμηθευτή λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής (L: ,111) 

o Επιχειρηματικά προβλήματα προμηθευτή (L: ,444) 

• Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή ανωτέρας βίας (L: ,117) 

A.I.1.2 Ελλιπής ποσότητα προμήθειας (L: ,250) 

• Κακός προγραμματισμός (L: ,195) 

o Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές (L: ,444) 

o Κακή εκτίμηση χρόνων παράδοσης (L: ,444) 

 Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων (L: ,444) 

 Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες 

(L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών (L: ,444) 

o Λάθος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,111) 
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 Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης (L: ,634) 

 Μεταπτώσεις της ζήτησης (L: ,192) 

 Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,174) 

• Ανεπάρκεια προμηθευτή (L: ,577) 

o Προβλήματα ΕΑ προμηθευτή (προμηθευτές, παραγωγή, 

αποθεματοποίηση) (L: ,833) 

o Λάθος προμηθευτή κατά τη διαδικασία πλήρωσης 

παραγγελιών (L: ,167) 

 Λάθος προμηθευτή κατά την παραγγελιοληψία (L: ,167) 

 Λάθος προμηθευτή κατά τη συλλογή/αποστολή 

παραγγελιών (L: ,833) 

• Ελαττωματικά από προμηθευτή (L: ,137) 

• Καταστροφές/απώλειες κατά τη μεταφορά (L: ,091) 

o Λάθος μεταφορέα (μεταφ. από προμ.) (L: ,400) 

o Λάθος προμηθευτή σε σχέση με τη μεταφορά (π.χ. 

προβληματική συσκευασία) (L: ,200) 

o Ατύχημα - απρόβλεπτη καταστροφή (μεταφ. από προμ.) (L: 

,400) 

A.I.2 Πλήρωση παραγγελίας (L: ,071) 

A.I.2.1 Καθυστέρηση στην πλήρωση της παραγγελίας (L: ,750) 

• Δυσκολία στη διάγνωση του προβλήματος (L: ,157) 

o Ανεπαρκής πληροφοριακή υποστήριξη στη διάγνωση βλάβης 

(L: ,500) 

o Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση βλάβης (L: 

,500) 

• Καθυστέρηση οριστικοποίησης παραγγελίας (L: ,249) 

o Καθυστέρηση στη διαμόρφωση προσφοράς (L: ,163) 

o Καθυστέρηση στην αποδοχή προσφοράς από πελάτη (L: 

,540) 

o Καθυστέρηση στον έλεγχο εκκρεμουσών πληρωμών του 

πελάτη (L: ,297) 

• Καθυστέρηση συλλογής παραγγελίας (L: ,594) 

A.I.2.2 Ελλιπής πλήρωση παραγγελίας (L: ,250) 

• Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας (L: ,667) 

• Σφάλμα κατά τη συλλογή (L: ,333) 

 

A.I.3 Διαχείριση υλικών (L: ,295) 

Α.Ι.3.1 Εμφάνιση λάθος ποσοτήτων στο πληροφοριακό σύστημα (L: 

,758) 
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• Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής (L: ,382) 

• Λάθος καταχώρηση παραλαβής (L: ,358) 

o Καταχώρηση λάθος ποσότητας (L: ,220) 

o Καταχώρηση λάθος κωδικού (L: ,201) 

o Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες (L: ,460) 

o Μη καταχώρηση παραλαβής (L: ,119) 

• Λάθος κατά την έκδοση τιμολογίου (L: ,122) 

o Τιμολόγηση λάθος ποσότητας (L: ,400) 

o Τιμολόγηση λάθος κωδικού (L: ,400) 

o Τιμολόγηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες (L: ,200) 

• Λάθος κατά την απογραφή (L: ,069) 

• Απώλεια / κλοπή από την αποθήκη (L: ,069) 

Α.Ι.3.2 Δυσκολία ανεύρεσης ειδών στην αποθήκη (L: ,151) 

• Λάθος τοποθέτηση (L: ,750) 

o Τοποθέτηση σε θέση άλλου κωδικού (L: ,584) 

o Επιλογή ακατάλληλης θέσης για τον συγκεκριμένο κωδικό (L: 

,232) 

o Ύπαρξη 2 θέσεων για τον ίδιο κωδικό (L: ,184) 

• Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη (L: ,250) 

Α.Ι.3.3 Καταστροφή ειδών (L: ,091) 

• Λάθος επιλογή θέσης (L: ,163) 

• Εσφαλμένοι χειρισμοί / εξοπλισμός (L: ,540) 

• Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη (L: ,297) 

 

A.I.4 Αποστολή (L: ,096) 

Α.Ι.4.1 Αποστολή σε λάθος μέρος (L: ,167) 

• Λάθος κατά την προετοιμασία της αποστολής (L: ,750) 

• Λάθος του μεταφορέα (L: ,250) 

o Τυχαίο λάθος μεταφορέα (L: ,800) 

o Εσφαλμένη επιλογή μεταφορέα (L: ,200) 

 Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων 

μεταφορέων (L: ,833) 

 Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα (L: ,167) 

Α.Ι.4.2 Καθυστερημένη παράδοση (L: ,833) 

• Λάθος του μεταφορέα (L: ,550) 

o Τυχαίο λάθος μεταφορέα (L: ,594) 

o Εσφαλμένη επιλογή μεταφορέα (L: ,249) 
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 Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων 

μεταφορέων (L: ,833) 

 Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα (L: ,167) 

o Ανεπαρκής συμφωνία με μεταφορέα (L: ,157) 

• Εσφαλμένη επιλογή τρόπου μεταφοράς (L: ,210) 

• Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή ανωτέρας βίας (L: ,240) 

 

Α. ΙΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(L: ,073) 

Α.ΙΙ.1 Προμήθειες (L: ,501) 

Α.ΙΙ.1.1 Καθυστερημένη προμήθεια (L: ,667) 

• Κακός προγραμματισμός (L: ,200) 

o Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές (L: ,444) 

o Κακή εκτίμηση χρόνων παράδοσης (L: ,444) 

 Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων (L: ,444) 

 Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες 

(L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών (L: ,444) 

o Λάθος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης (L: ,634) 

 Μεταπτώσεις της ζήτησης (L: ,192) 

 Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,174) 

• Καθυστέρηση προμηθευτή (L: ,683) 

o Προβλήματα ΕΑ προμηθευτή (προμηθευτές, παραγωγή, 

αποθεματοποίηση) (L: ,444) 

o Διακοπή λειτουργίας προμηθευτή λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής (L: ,111) 

o Επιχειρηματικά προβλήματα προμηθευτή (L: ,444) 

• Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή ανωτέρας βίας (L: ,117) 

Α.ΙΙ.1.2 Ελλιπής ποσότητα προμήθειας (L: ,333) 

• Κακός προγραμματισμός (L: ,195) 

o Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές (L: ,444) 

o Κακή εκτίμηση χρόνων παράδοσης (L: ,444) 

 Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων (L: ,444) 

 Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες 

(L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών (L: ,444) 

o Λάθος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,111) 

 Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης (L: ,634) 

 Μεταπτώσεις της ζήτησης (L: ,192) 
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 Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,174) 

• Ανεπάρκεια προμηθευτή (L: ,577) 

o Προβλήματα ΕΑ προμηθευτή (προμηθευτές, παραγωγή, 

αποθεματοποίηση) (L: ,833) 

o Λάθος προμηθευτή κατά τη διαδικασία πλήρωσης 

παραγγελιών (L: ,167) 

 Λάθος προμηθευτή κατά την παραγγελιοληψία (L: ,167) 

 Λάθος προμηθευτή κατά τη συλλογή/αποστολή 

παραγγελιών (L: ,833) 

• Ελαττωματικά από προμηθευτή (L: ,137) 

• Καταστροφές/απώλειες κατά τη μεταφορά (L: ,091) 

o Λάθος μεταφορέα (μεταφ. από προμ.) (L: ,400) 

o Λάθος προμηθευτή σε σχέση με τη μεταφορά (π.χ. 

προβληματική συσκευασία) (L: ,200) 

o Ατύχημα - απρόβλεπτη καταστροφή (μεταφ. από προμ.) (L: 

,400) 

Α.ΙΙ.2 Πλήρωση παραγγελίας (L: ,107) 

Α.ΙΙ.2.1 Καθυστέρηση στην πλήρωση της παραγγελίας (L: ,167) 

• Δυσκολία στη διάγνωση του προβλήματος (L: ,157) 

o Ανεπαρκής πληροφοριακή υποστήριξη στη διάγνωση βλάβης 

(L: ,500) 

o Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση βλάβης (L: 

,500) 

• Καθυστέρηση οριστικοποίησης παραγγελίας (L: ,249) 

o Καθυστέρηση στη διαμόρφωση προσφοράς (L: ,163) 

o Καθυστέρηση στην αποδοχή προσφοράς από πελάτη (L: 

,540) 

o Καθυστέρηση στον έλεγχο εκκρεμουσών πληρωμών του 

πελάτη (L: ,297) 

• Καθυστέρηση συλλογής παραγγελίας (L: ,594) 

Α.ΙΙ.2.2 Ελλιπής πλήρωση παραγγελίας (L: ,833) 

• Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας (L: ,667) 

• Σφάλμα κατά τη συλλογή (L: ,333) 

Α.ΙΙ.3 Διαχείριση υλικών (L: ,317) 

Α.ΙΙ.3.1 Εμφάνιση λάθος ποσοτήτων στο πληροφοριακό σύστημα (L: 

,758) 

• Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής (L: ,382) 

• Λάθος καταχώρηση παραλαβής (L: ,358) 
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o Καταχώρηση λάθος ποσότητας (L: ,220) 

o Καταχώρηση λάθος κωδικού (L: ,201) 

o Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες (L: ,460) 

o Μη καταχώρηση παραλαβής (L: ,119) 

• Λάθος κατά την έκδοση τιμολογίου (L: ,122) 

o Τιμολόγηση λάθος ποσότητας (L: ,400) 

o Τιμολόγηση λάθος κωδικού (L: ,400) 

o Τιμολόγηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες (L: ,200) 

• Λάθος κατά την απογραφή (L: ,069) 

• Απώλεια / κλοπή από την αποθήκη (L: ,069) 

Α.ΙΙ.3.2 Δυσκολία ανεύρεσης ειδών στην αποθήκη (L: ,151) 

• Λάθος τοποθέτηση (L: ,750) 

o Τοποθέτηση σε θέση άλλου κωδικού (L: ,584) 

o Επιλογή ακατάλληλης θέσης για τον συγκεκριμένο κωδικό (L: 

,232) 

o Ύπαρξη 2 θέσεων για τον ίδιο κωδικό (L: ,184) 

• Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη (L: ,250) 

Α.ΙΙ.3.3 Καταστροφή ειδών (L: ,091) 

• Λάθος επιλογή θέσης (L: ,163) 

• Εσφαλμένοι χειρισμοί / εξοπλισμός (L: ,540) 

• Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη (L: ,297) 

Α.ΙΙ.4 Αποστολή (L: ,075) 

Α.ΙΙ.4.1 Απώλεια / κλοπή κατά τη μεταφορά (L: 1,000) 

• Τυχαίο λάθος μεταφορέα (L: ,237) 

• Εσφαλμένη επιλογή μεταφορέα (L: ,340) 

o Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων μεταφορέων 

(L: ,833) 

o Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα (L: ,167) 

• Ανεπαρκής συμφωνία με μεταφορέα (L: ,136) 

• Εσφαλμένη επιλογή τρόπου μεταφοράς (L: ,287) 

 

Α.ΙΙΙ ΟΡΘΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (L: ,332) 

Α.ΙΙΙ.1 Πλήρωση παραγγελίας (L: ,875) 

Α.ΙΙΙ.1.1 Λάθος περιεχόμενο (L: ,667) 

• Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας (L: ,667) 
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o Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση βλάβης (L: 

,667) 

o Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας (L: ,333) 

• Σφάλμα κατά τη συλλογή (L: ,333) 

Α.ΙΙΙ.1.2 Σφάλμα στα συνοδευτικά έγγραφα (L: ,333) 

Α.ΙΙΙ.2 Αποστολή (L: ,125) 

Α.ΙΙΙ.2.1 Αποστολή σε λάθος μέρος (L: 1,000) 

• Λάθος κατά την προετοιμασία της αποστολής (L: ,750) 

• Λάθος του μεταφορέα (L: ,250) 

o Τυχαίο λάθος μεταφορέα (L: ,800) 

o Εσφαλμένη επιλογή μεταφορέα (L: ,200) 

 Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων 

μεταφορέων (L: ,833) 

 Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα (L: ,167) 

 

Α.ΙV ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ/ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ (L: ,228) 

Α.ΙV.1 Προμήθειες (L: ,571) 

A.IV.1.1 Ελαττωματικά από προμηθευτή (L: 1,000) 

Α.ΙV.2 Πλήρωση παραγγελίας (L: ,269) 

A.IV.2.1 Συμπερίληψη ελαττωματικών/κατεστραμμένων (L: 1,000) 

• Αδυναμία ελέγχου για ελαττωματικά που έχουν παραληφθεί απο 

τον προμηθευτή (L: ,833) 

• Συμπερίληψη ειδών που καταστράφηκαν στην αποθήκη 

(αβλεψία) (L: ,167) 

Α.ΙV.3 Διαχείριση υλικών (L: ,076) 

A.IV.3.1 Καταστροφή ειδών στην αποθήκη (L: 1,000) 

• Λάθος επιλογή θέσης (L: ,163) 

• Εσφαλμένοι χειρισμοί / εξοπλισμός (L: ,540) 

• Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη (L: ,297) 

Α.ΙV.4 Αποστολή (L: ,084) 

A.IV.4.1 Καταστροφή κατά τη φόρτωση ή αποστολή στο μεταφορέα 

(L: ,167) 

• Εσφαλμένοι χειρισμοί / εξοπλισμός (L: ,227) 

• Λάθος κατά την προετοιμασία της αποστολής (L: ,424) 

• Απειρία υπαλλήλου αποστολών (L: ,227) 
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• Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή ανωτέρας βίας (L: ,122) 

A.IV.4.2 Καταστροφή κατά τη μεταφορά από το μεταφορέα (L: ,833) 

• Τυχαίο λάθος μεταφορέα (L: ,269) 

• Εσφαλμένη επιλογή μεταφορέα (L: ,131) 

o Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων μεταφορέων 

(L: ,833) 

o Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα (L: ,167) 

• Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή ανωτέρας βίας (L: ,080) 

• Ανεπαρκής συμφωνία με μεταφορέα (L: ,094) 

• Εσφαλμένη επιλογή τρόπου μεταφοράς (L: ,425) 

 

 

Β. "ΒΕΛΤΙΣΤΟ" ΑΠΟΘΕΜΑ (L: ,333) 

B.I Προμήθειες (L: ,800) 

B.I.1 Λάθος χρόνος προμήθειας (L: ,250) 

• Πρόωρη προμήθεια (L: 1,000) 

o Κακός προγραμματισμός (L: ,167) 

 Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές (L: 

,444) 

 Κακή εκτίμηση χρόνων παράδοσης (L: ,444) 

∗ Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων (L: ,444) 

∗ Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες 

συνθήκες (L: ,111) 

∗ Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών (L: 

,444) 

 Λάθος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,111) 

∗ Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης (L: ,634) 

∗ Μεταπτώσεις της ζήτησης (L: ,192) 

∗ Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,174) 

o Προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας προμηθευτών (L: 

,833) 

B.I.2 Λάθος ποσότητα προμήθειας (L: ,750) 

• Υπερβάλλουσα ποσότητα προμήθειας (L: 1,000) 

o Κακός προγραμματισμός (L: ,167) 

 Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές (L: 

,444) 

 Κακή εκτίμηση χρόνων παράδοσης (L: ,444) 

∗ Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων (L: ,444) 
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∗ Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες 

συνθήκες (L: ,111) 

∗ Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών (L: 

,444) 

 Λάθος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,111) 

∗ Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης (L: ,634) 

∗ Μεταπτώσεις της ζήτησης (L: ,192) 

∗ Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης (L: ,174) 

o Προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας προμηθευτών (L: 

,833) 

B.II Διαχείριση υλικών (L: ,200) 

B.II.1 Εμφάνιση χαμηλότερης ποσότητας από την πραγματική στο 

πληροφοριακό σύστημα (L: ,875) 

• Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής (L: ,416) 

• Λάθος καταχώρηση παραλαβής (L: ,385) 

o Καταχώρηση λάθος ποσότητας (L: ,220) 

o Καταχώρηση λάθος κωδικού (L: ,201) 

o Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες (L: ,460) 

o Μη καταχώρηση παραλαβής (L: ,119) 

• Λάθος κατά την έκδοση τιμολογίου (L: ,126) 

o Τιμολόγηση λάθος ποσότητας (L: ,400) 

o Τιμολόγηση λάθος κωδικού (L: ,400) 

o Τιμολόγηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες (L: ,200) 

• Λάθος κατά την απογραφή (L: ,074) 

B.II.2 Δυσκολία ανεύρεσης ειδών μέσα στην αποθήκη (L: ,125) 

• Λάθος τοποθέτηση (L: ,750) 

o Τοποθέτηση σε θέση άλλου κωδικού (L: ,584) 

o Επιλογή ακατάλληλης θέσης για τον συγκεκριμένο κωδικό (L: 

,232) 

o Ύπαρξη 2 θέσεων για τον ίδιο κωδικό (L: ,184) 

• Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη (L: ,250) 
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4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και τον κίνδυνο 

στον οποίο εκτίθεται το κύκλωμα logistics  

Καταγράφηκε ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία 

και, επομένως τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται το κύκλωμα logistics της επιχείρησης 

(criticalities). Αυτοί προκύπτουν είτε ως επιπτώσεις στρατηγικών αποφάσεων και 

πολιτικών που ακολουθεί η επιχείρηση, είτε ως επιδράσεις από το άμεσο και έμμεσο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αφορούν όλους τους πόρους που 

χρησιμοποιεί (υλικούς, πληροφοριακούς, ανθρώπινους).  

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικότερος συσχετισμών των 

παραγόντων αυτών με τις λειτουργίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της ιεραρχίας, 

αυτοί ομαδοποιήθηκαν σε 6 ομάδες: τέσσερις αντιστοιχούν στις περιοχές κινδύνου 

που εξετάζονται (προμήθειες, πλήρωση παραγγελίας, διαχείριση υλικών και 

αποστολές) και δύο στις σχέσεις της επιχείρησης μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

προς τα επάνω (με τους προμηθευτές) και προς τα κάτω (με τους πελάτες).  

 

Είναι προφανές πως τη λειτουργία μιας επιχείρησης επηρεάζει ένας τεράστιος 

αριθμός παραγόντων. Έγινε ωστόσο προσπάθεια ώστε να καταγραφούν οι 

σημαντικότεροι από αυτούς, αυτοί δηλαδή οι οποίοι, στην πράξη, έχουν σοβαρό 

αντίκτυπο στον τρόπο που διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες της επιχείρησης, στην 

ποιότητα των αποτελεσμάτων τους και στην πιθανότητα μη επίτευξης των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι παράγοντες αυτοί ελήφθησαν στη συνέχεια 

υπόψη κατά τη δόμηση της ιεραρχίας και, κυρίως, κατά την βαθμολόγηση της 

σημαντικότητας των κριτηρίων που εντάσσονται σε αυτή. Αυτοί είναι:   

 

Προμήθειες 

1. Αναξιόπιστοι βασικοί προμηθευτές. Επιπλέον, οι περισσότεροι εδρεύουν εκτός 

Ελλάδος. Επομένως, σημειώνονται συνήθως μεγάλοι και απρόβλεπτοι χρόνοι 

απόκρισης. 

2. Αν και δεν καταγράφεται με λεπτομέρεια, παρατηρείται σημαντικός αριθμός 

ελαττωματικών ανταλλακτικών προερχόμενων κυρίως από τον έναν εκ των δύο 

βασικότερων προμηθευτών της επιχείρησης.   

3. Χρήση εναλλακτικών προμηθευτών από την ελληνική αγορά για κάποια είδη. 

Βελτιώνει σημαντικά τον χρόνο απόκρισης. 

4. Νέες διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων: Έχει ξεκινήσει προσπάθεια 

βελτίωσης των μεθόδων πρόβλεψης της ζήτησης και υπολογισμού του 

αποθέματος ασφαλείας και του σημείου αναπαραγγελίας. Η προσπάθεια, 

ωστόσο, βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και, αφενός μεν απαιτείται περίπου μία 

διετία για να αποδώσει τα μέγιστα αναμενόμενα οφέλη, αφετέρου δε, απαιτεί 
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επιπλέον προσπάθεια και χρόνο για εξοικείωση των υπαλλήλων της επιχείρησης 

με τις νέες μεθόδους.  

5. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής εντάσσεται και η απόφαση να 

αντικατασταθούν, κατά την πρόβλεψη ζήτησης, τα στοιχεία πωλήσεων με 

στοιχεία πραγματικής ζήτησης. Για τον λόγο αυτό, έχουν αρχίσει ήδη να 

συλλέγονται και να διατηρούνται πρωτογενή στοιχεία ζήτησης. Ωστόσο, θα 

χρειαστούν δύο ακόμη έτη έως ότου η επιχείρηση είναι σε θέση να προβλέπει την 

ζήτηση βασισμένη αμιγώς σε στοιχεία ζήτησης.   

6. Ατελής διαδικασία παρακολούθησης προμηθευτών: πολλές απαραίτητες 

πληροφορίες δεν συλλέγονται, ενώ άλλες συλλέγονται μεν, αλλά δεν 

αξιοποιούνται. Πρόσφατα ξεκίνησε επίσημα προσπάθεια λεπτομερούς 

καταγραφής των χρόνων ανταπόκρισης των προμηθευτών.  

7. Δυνατότητα αξιοποίησης του πληροφοριακού συστήματος για καλύτερο έλεγχο 

και προγραμματισμό των προμηθειών. 

8. Περίοδος προσαρμογής στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος - Χαμηλό 

επίπεδο εξοικείωσης, πολλές από τις δυνατότητές του δεν αξιοποιούνται ακόμη. 

9. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε 

θέματα προμηθειών (contingency plan). 

 

Πλήρωση παραγγελίας 

1. Η διάγνωση της βλάβης και, επομένως του ανταλλακτικού που απαιτείται να 

σταλεί στον πελάτη, γίνεται τηλεφωνικά. Μόνον ένας υπάλληλος στην αποθήκη 

έχει τις τεχνικές γνώσεις για να αντεπεξέλθει.  

2. Πολλοί από τους πελάτες της επιχείρησης έχουν δυσκολία στο να προσδιορίσουν 

επακριβώς και με ακριβείς τεχνικούς όρους τις απαιτήσεις τους σε ανταλλακτικά. 

3. Δεν υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό υποστήριξης της διάγνωσης βλάβης και 

πρότασης στων απαραίτητων ανταλλακτικών, ούτε προβλέπεται εγκατάστασή 

του στο άμεσο μέλλον. 

4. Απαίτηση άμεσης παράδοσης (εντός 24 ωρών) ανταλλακτικών στους πελάτες, 

αφού η καθυστέρηση ενός ανταλλακτικού μπορεί να ακινητοποιεί δομικά 

μηχανήματα και να παρακωλύει την πρόοδο των εργασιών σε εργοτάξια μεγάλων 

έργων. 

5. Το απόθεμα ενημερώνεται κατά την τιμολόγηση και όχι κατά την ανάκτηση των 

ειδών. Επομένως, η λάθος τιμολόγηση οδηγεί σε λάθος ενημέρωση του 

αποθέματος και, παρελκόμενα, είτε σε φαινομενική μη διαθεσιμότητα 

(καθυστερημένες ή ελλιπείς παραδόσεις), είτε σε λάθος αναπαραγγελία 

(αυξημένο απόθεμα), είτε σε πραγματική μη διαθεσιμότητα η οποία 

διαπιστώνεται κατά την συλλογή οδηγώντας και πάλι σε καθυστερημένες ή 

ελλιπείς παραδόσεις).  



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 92

6. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε 

θέματα εξυπηρέτησης πελάτη (contingency plan). 

 

Διαχείριση υλικών 

1. Ραγδαία αύξηση του αριθμού των διακινούμενων κωδικών ως απόρροια της 

ταχύτατης ανάπτυξης της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.  

2. Δεν χρησιμοποιείται ακόμη γραμμωτός κώδικας ή άλλο σύστημα αυτόματης 

αναγνώρισης των ειδών. 

3. Δεν χρησιμοποιείται λογισμικό διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management 

System – WMS) 

4. Σχετικά περιορισμένο μέγεθος αποθήκης, εύκολη η εξοικείωση και ο εντοπισμός 

περιοχών μέσα σε αυτή. 

5. Χρήση συστήματος δεσμευμένης θέσης. 

6. Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός διακινούμενων κωδικών. 

7. Δεν καταγράφονται οι θέσεις στις οποίες αποθηκεύονται οι διάφοροι κωδικοί. 

8. Γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητες του νέου 

πληροφοριακού συστήματος αλλά, προς το παρόν, λόγω της έλλειψης 

εξοικείωσης των χρηστών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, οι σχετικές 

λειτουργίες του που αξιοποιούνται είναι ελάχιστες.  

9. Κατά τη διαδικασία καταχώρησης ενός νέου κωδικού στο πληροφοριακό 

σύστημα, δεν προδιαγράφεται ρητά ότι πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι 

αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι λατινικοί. Έτσι, 

συχνά, για χαρακτήρες κοινούς στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο, 

χρησιμοποιούνται ελληνικοί χαρακτήρες με αποτέλεσμα, είτε να μην μπορεί να 

εντοπιστεί αργότερα ο κωδικός, είτε να διπλοκαταχωρείται (δεν εντοπίζεται, 

επομένως καταχωρείται ξανά ως νέος). 

10. Ο ποιοτικός έλεγχος των παραλαμβανομένων περιορίζεται μόνο στον έλεγχο για 

εμφανείς εξωτερικές καταπονήσεις ή φθορές. Κάθε άλλο ελάττωμα μπορεί να 

γίνει αντιληπτό μόνο μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 

ανταλλακτικού, γεγονός που σημαίνει, πως δεν μπορεί να αποφευχθεί η 

διαπίστωση των ελαττωματικών από τον πελάτη. Συνεπώς δεν μπορεί να 

αποφευχθεί ούτε η διαδικασία επιστροφών-αντικατάστασης ούτε και η 

καθυστέρηση που αυτή προκαλεί στον πελάτη.   

 

Αποστολή 

1. Εξάπλωση της επιχείρησης στα Βαλκάνια - Πιο περίπλοκες διαδικασίες 

αποστολής 
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2. Δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης των 

μεταφορέων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Οποιαδήποτε «αξιολόγηση» γίνεται 

βάσει πρότερης εμπειρίας όπως καταγράφεται στη μνήμη του αρμόδιου 

υπαλλήλου. 

 

Σχέσεις προς τα επάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα 

1. Εφαρμόζεται πολιτική αύξησης της προμηθευτικής βάσης της επιχείρησης 

προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι τροφοδοσίας της και να βελτιωθούν οι 

χρόνοι απόκρισης στις παραγγελίες της. 

2. Φτωχή ορατότητα προς τα επάνω: κάποιοι από τους βασικούς προμηθευτές της 

επιχείρησης της δίνουν πρόσβαση στο πληροφοριακό τους σύστημα προκειμένου 

να διαπιστώνεται η διαθεσιμότητα αποθεμάτων κωδικών. Ωστόσο, και σε αυτή 

ακόμη την περίπτωση, οι πληροφορίες δεν είναι αξιόπιστες γιατί δεν φαίνεται 

εάν τα αποθέματα αυτά είναι δεσμευμένα για άλλους πελάτες. Με τους 

εναλλακτικούς προμηθευτές, κατά κανόνα μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, δεν 

υπάρχει καν δυνατότητα πληροφοριακής σύνδεσης.  

3. Η επιχείρηση αποτελεί για τους βασικούς προμηθευτές της έναν μεταξύ των 

πολλών αντιπροσώπων τους ανά την υφήλιο. Επομένως, η διαπραγματευτική της 

ισχύς απέναντί τους είναι περιορισμένη.  

4. Αντίθετα, η επιχείρηση έχει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ σε σχέση με τους 

εναλλακτικούς προμηθευτές της. 

 

Σχέσεις προς τα κάτω στην εφοδιαστική αλυσίδα 

1. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της επιχείρησης (και οι επαναληπτικές και 

σταυροειδείς πωλήσεις) προέρχονται από πολύ μεγάλες κατασκευαστικές 

εταιρείες. Η διαπραγματευτική ισχύς της επιχείρησης απέναντι τους κύριους 

πελάτες της είναι, επομένως, περιορισμένη. 

2. Ο τρόπος με τον οποίον δραστηριοποιούνται οι εταιρείες αυτές αλλά και η φύση 

του προϊόντος της επιχείρησης δεν παρέχουν καμία δυνατότητα από κοινού της 

πρόβλεψης της ζήτησης και σχεδιασμού της ανατροφοδοσίας των πελατών με 

ανταλλακτικά.   

 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 94

4.4 Υπολογισμός της βαρύτητας στόχων και λοιπών κριτηρίων της 

ιεραρχίας 

Παρ’ ότι, μεθοδολογικά, η βαθμολόγηση της βαρύτητας ξεκίνησε από ομάδες που 

βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας και προχώρησε προς τα ανώτερα 

(bottom up), είναι οι βαρύτητες που αποδόθηκαν στα κριτήρια των ανώτερων 

ομάδων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οπότε και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Εννοείται πως, στην πράξη, συγκρίθηκαν ανά δύο όλα τα κριτήρια της 

ιεραρχίας σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρίσκονταν. Ωστόσο, συγκρίσεις κριτηρίων 

σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν 

κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν λεπτομερειακά. Έτσι, παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι συγκρίσεις (και, συνεπώς, η βαθμολόγηση): 

1. μεταξύ των δύο κυρίων υπο-στόχων της «Τέλειας» Παραγγελίας και του 

«Βέλτιστου» Αποθέματος. 

2. μεταξύ των υπο-στόχων που εμπίπτουν στην ομάδα «Τέλεια» Παραγγελία. 

3. μεταξύ των 4 περιοχών κινδύνου, σε σχέση με καθέναν από τους 5 υπο-στόχους.  

  

Στην περίπτωση (3), εφόσον απαιτείται για την καλύτερη διερεύνηση  των αιτίων της 

τρωτότητας, παρατίθενται και κάποιες συγκρίσεις σε κατώτερα επίπεδα. Η 

λεπτομερέστερη τέτοια παράθεση, με τη βοήθεια της οποίας μπορεί ο αναγνώστης 

να κατανοήσει καλύτερα και τη λογική εκπόνησης αυτού του βήματος, αφορά τη 

βαθμολόγηση των περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον υπο-στόχο της Έγκαιρης 

Παράδοσης: Αφού παρουσιαστούν οι συγκρίσεις μεταξύ των 4 περιοχών και 

αναδειχθεί η περιοχή Προμήθειες ως σημαντικότερη, παρατίθενται μερικές ακόμη 

συγκρίσεις μέσα στην περιοχή αυτή και σε ολοένα μεγαλύτερο βάθος, ώστε να 

αναδειχθούν τα κριτήρια εκείνα που τελικά καθιστούν τις Προμήθειες  σημαντικές 

για την τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (βλ. πίν. 4.3, 4.4, 4.5).  

 

Υπενθυμίζεται ότι οι προτεραιότητες που υπολογίστηκαν τελικά για καθένα από τα 

κριτήρια της ιεραρχίας, στη βάση της συγκριτικής αυτής βαθμολόγησης, 

παρουσιάζονται σε παρένθεση, δίπλα στο αντίστοιχο κριτήριο κατά την παράθεση 

της ιεραρχίας στην ενότητα 4.2.5. 

 

Βαθμολόγηση των υπο-στόχων 

Στο πλαίσιο του συνολικού στόχου του προσδιορισμού της τρωτότητας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κρίθηκε πως οι υπο-στόχοι «Τέλεια» Παραγγελία και 

«Βέλτιστο» Απόθεμα έχουν παρόμοια βαρύτητα με τον πρώτο να θεωρείται ελαφρά 

πιο σημαντικός. Έτσι, στη σύγκριση των δύο, η «Τέλεια» Παραγγελία 

βαθμολογήθηκε με 216 σε σχέση με το «Βέλτιστο» Απόθεμα. Το ελαφρό αυτό 

                                                        
16 Επεξήγηση της κλίμακας βαθμολογίας που χρησιμοποιείται παρέχεται στην ενότητα 2.3. 
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προβάδισμα στην «Τέλεια» Παραγγελία δίνει ο έντονα πελατοκεντρικός 

προσανατολισμός της επιχείρησης. 

 

Βαθμολόγηση των υπο-στόχων της ομάδας «Τέλεια» Παραγγελία 

Η βαθμολόγηση των υπο-στόχων που απαρτίζουν την «Τέλεια» Παραγγελία 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Λόγω της κρισιμότητας κάποιων κωδικών η έλλειψη των οποίων μπορεί να 

ακινητοποιεί μηχάνημα και να παρακωλύει το έργο ολόκληρου εργοταξίου, η έγκαιρη 

και ορθή παράδοση θεωρούνται πολύ σημαντικότερες από την πλήρη παραγγελία 

(καθώς η παραγγελία μπορεί να μην είναι πλήρης αλλά έγκαιρα να προμηθεύει στον 

πελάτη τους κρίσιμους κωδικούς). Σχεδόν το ίδιο σημαντική θεωρείται και η 

παράδοση χωρίς ελαττωματικά και κατεστραμμένα.  

 

Πιν. 4.1: Κατά ζεύγη σύγκριση των υπο-στόχων της ομάδας «Τέλεια» Παραγγελία 

 
Έγκαιρη 

παράδοση 
Πλήρης 

παραγγελία 
Ορθή παράδοση 

Παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά/ 

κατεστραμμένα 
Έγκαιρη 

παράδοση 
1 5 1 2 

Πλήρης 

παραγγελία 
1/5 1 1/3 1/5 

Ορθή παράδοση 1 3 1 2 
Παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά/ 

κατεστραμμένα 

1/2 5 1/2 1 

CR: 0,0517 

 

 

Βαθμολόγηση των περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον υπο-στόχο της Έγκαιρης 

Παράδοσης 

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί δεν θεωρείται ότι όλες οι περιοχές 

κινδύνου συμβάλλουν κατά τον ίδιο τρόπο στην τρωτότητα που εμφανίζει η 

εφοδιαστική αλυσίδα όσον αφορά τον υπο-στόχο της έγκαιρης παράδοσης 

 

                                                        
17 Για κάθε πίνακα συγκριτικής βαθμολόγησης που παρατίθεται σε αυτή την ενότητα, παρέχεται η τιμή 
του λόγου συνέπειας (consistency index – CI) 
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Πιν. 4.2: Κατά ζεύγη σύγκριση των τεσσάρων περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον 

τον υπο-στόχο της Έγκαιρης παράδοσης 

 Προμήθειες 
Πλήρωση 

παραγγελίας 
Διαχείριση υλικών Αποστολή 

Προμήθειες 1 5 3 5 
Πλήρωση 

παραγγελίας 
1/5 1 1/4 1/2 

Διαχείριση υλικών 1/3 4 1 5 

Αποστολή 1/5 2 1/5 1 
CR: 0,08 

 

Οι προμήθειες, λόγω των εγγενών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση με 

τους προμηθευτές της δείχνουν να εγκυμονούν περισσότερους κινδύνους από 

οποιαδήποτε άλλη λειτουργία σε σχέση με την έγκαιρη παράδοση. Αυτό, δε, 

συμβαίνει παρά το γεγονός ότι σταδιακά διευρύνεται η προμηθευτική βάση της 

επιχείρησης προκειμένου να αμβλυνθεί ακριβώς αυτός ο κίνδυνος.  

 

Η διαχείριση υλικών εμφανίζεται ως δεύτερη πηγή τρωτότητας όσον αφορά την 

έγκαιρη παράδοση. Στην κρίση αυτή αντικατοπτρίζεται η, προς το παρόν, φτωχή 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου πληροφοριακού συστήματος και η χαμηλή 

αποτελεσματικότητα της  διεργασίας καθώς συνεχίζει να διεκπεραιώνεται χωρίς 

πληροφοριακή υποστήριξη (γραμμωτό κώδικα, WMS) μετά τη ραγδαία αύξηση των 

διακινούμενων κωδικών. 

 

Μικρότερους κινδύνους για την έγκαιρη παράδοση φαίνεται να εγκυμονούν η 

αποστολή και η πλήρωση παραγγελίας, με την πρώτη να εμφανίζεται ελαφρά πιο 

σημαντική από άποψη τρωτότητας, κυρίως λόγω της εμπλοκής και τρίτων μερών σε 

αυτήν, γεγονός που μειώνει τον έλεγχο που μπορεί να ασκήσει η επιχείρηση στη 

διεκπεραίωσή της.   

 

Διερευνώντας σε μεγαλύτερο βάθος τις πηγές της τρωτότητας στην περιοχή 

Προμήθειες, όπως τις αντιλαμβάνεται η επιχείρηση, προκύπτει ότι η καθυστερημένη 

προμήθεια θεωρείται αρκετά σημαντικότερη από την ελλιπή ποσότητα προμήθειας 

(συγκριτικά βαθμολογήθηκε με 3).  Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, η βασική πηγή 

τρωτότητας είναι ο προμηθευτής: Στην περίπτωση της καθυστερημένης προμήθειας, 

η καθυστέρηση του προμηθευτή θεωρείται πολύ πιο πιθανή αιτία από τον κακό 

προγραμματισμό ή την ανωτέρα βία (βλ. πιν. 4.3). Αλλά και ο κακός 

προγραμματισμός, με διαφορά δεύτερη πηγή τρωτότητας, πάσχει περισσότερο λόγω 

της ανεπαρκούς ή κακής πληροφορίας από τους προμηθευτές και την κακή εκτίμηση 

των χρόνων παράδοσης (που οφείλεται, εν μέρει, στην κακή ορατότητα προς τα 

επάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα και, εν μέρει, στην υψηλή μεταβλητότητα των 

αντίστοιχων ιστορικών στοιχείων) και πολύ λιγότερο από λάθη στην πρόβλεψη 

ζήτησης (βλ. πιν. 4.4)  
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Πιν. 4.3: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην 

Προμήθεια/Καθυστερημένη προμήθεια  

 

 
Κακός 

προγραμματισμός 

Καθυστέρηση 

προμηθευτή 

Διακοπή 

λειτουργίας 

υποδομών λόγω 

φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

Κακός 

προγραμματισμός 
1 1/4 2 

Καθυστέρηση 

προμηθευτή 
4 1 5 

Διακοπή λειτουργίας 

υποδομών λόγω 

φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

1/2 1/5 1 

CR: 0,02 

 

 

Πιν. 4.4: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην 

Προμήθεια/Καθυστερημένη προμήθεια/Κακός προγραμματισμός  

 

 

Ανεπαρκής ή 

κακή πληροφο-

ρία από 

προμηθευτές 

Κακή εκτίμηση 

χρόνων παράδοσης  

Λάθος 

πρόβλεψης 

ζήτησης 

Ανεπαρκής ή κακή 

πληροφορία από 

προμηθευτές 

1 1 4 

Κακή εκτίμηση 

χρόνων παράδοσης 
1 1 4 

Λάθος πρόβλεψης 

ζήτησης 
1/4 1/4 1 

CR: 0,00 

 

Στην περίπτωση της ελλιπούς ποσότητας προμήθειας, η ανεπάρκεια του προμηθευτή 

θεωρείται σημαντικότερη πηγή τρωτότητας σε σχέση με όλα τα άλλα κριτήρια της 

ομάδας (βλ. πιν. 4.5): κακό προγραμματισμό (σχετική βαθμολογία 4), ελαττωματικά 

από προμηθευτή (σχετική βαθμολογία 4) και καταστροφές/απώλειες κατά τη 

μεταφορά (σχετική βαθμολογία 5). Αλλά και στον κακό προγραμματισμό, ισχύει και 

πάλι η βαθμολογία του πιν. 4.4, δηλαδή η τρωτότητα ξεκινά, κατά κύριο λόγο από 

τον προμηθευτή.  
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Πιν. 4.5: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην Προμήθεια/ 

Ελλιπής ποσότητα προμήθειας  

 
Κακός 

προγραμματισμός 

Ανεπάρκεια 

προμηθευτή 

Ελαττωματικά 

από προμηθευτή 

Καταστροφές/ 

απώλειες κατά τη 

μεταφορά 

Κακός 

προγραμματισμός 
1 1/4 2 2 

Ανεπάρκεια 

προμηθευτή 
4 1 4 5 

Ελαττωματικά 

από προμηθευτή 
1/2 1/4 1 2 

Καταστροφές/ 

απώλειες κατά τη 

μεταφορά 

1/2 1/5 1/2 1 

CR: 0,03 

 

Προχωρώντας σε χαμηλότερα επίπεδα στην περιοχή της Διαχείρισης Υλικών, η 

σχετική βαθμολογία των κριτηρίων αντανακλά τη σοβαρότητα των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σε σχέση με την εξοικείωση των στελεχών της με το 

νέο πληροφοριακό σύστημα. Η εμφάνιση λάθος ποσοτήτων σε αυτό αποτελεί την 

κύρια πηγή τρωτότητας στην περιοχή της διαχείρισης υλικών σε σχέση με την 

επίτευξη έγκαιρης παράδοσης (βλ. πιν. 4.6). Και για το πρόβλημα αυτό, οι 

πιθανότερες αιτίες σύμφωνα με την ως τώρα εμπειρία είναι η καθυστέρηση  και η 

λάθος καταχώρησης παραλαβής όπως αντανακλάται στη βαθμολογία του πίν. 4.7. 

Και για τα δύο αυτά προβλήματα, κύρια αιτία είναι η ελλιπής γνώση και εφαρμογή 

του πληροφοριακού συστήματος και η δυσκολία προσαρμογής των εργαζομένων στις 

νέες διαδικασίες που η εφαρμογή του συστήματος επιβάλλει.  

 

Πιν. 4.6: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στη Διαχείριση Υλικών  

 

Εμφάνιση 

λάθος 

ποσοτήτων στο 

πληρ. σύστημα 

Δυσκολία ανεύρεσης 

ειδών στην αποθήκη 

Καταστροφή 

ειδών 

Εμφάνιση λάθος 

ποσοτήτων στο πλ. 

σύστημα 

1 6 7 

Δυσκολία ανεύρεσης 

ειδών στην αποθήκη 
1/6 1 2 

Καταστροφή ειδών 1/7 1/2 1 
CR: 0,03 
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Πιν. 4.7: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στη Διαχείριση 

Υλικών/Εμφάνιση λάθος ποσοτήτων στο πληροφοριακό σύστημα  

 

 

Καθυστέρηση 

καταχώρησης 

παραλαβής 

Λάθος 

καταχώρηση 

παραλαβής 

Λάθος κατά την 

έκδοση 

τιμολογίου 

Λάθος κατά 

την 

απογραφή 

Απώλεια/κλοπή 

από την 

αποθήκη 

Καθυστέρηση 

καταχώρησης 

παραλαβής 

1 1 4 5 5 

Λάθος 

καταχώρηση 

παραλαβής 

1 1 3 5 5 

Λάθος κατά την 

έκδοση 

τιμολογίου 

1/4 1/3 1 2 2 

Λάθος κατά την 

απογραφή 
1/5 1/5 1/2 1 1 

Απώλεια/κλοπή 

από την αποθήκη 
1/5 1/5 1/2 1 1 

CR: 0,01 

 

Τα τρωτά σημεία της Πλήρωσης Παραγγελίας, σε σχέση με τον υπο-στόχο της 

Έγκαιρης Παράδοσης είναι η περίπτωση να καθυστερήσει η πλήρωση της 

παραγγελίας και η περίπτωση αυτή να γίνει ελλιπώς. Λαμβάνοντας υπόψη την έως 

τώρα εμπειρία, θεωρήθηκε ότι η πρώτη περίπτωση έχει αρκετά περισσότερες 

πιθανότητες να συμβεί από την δεύτερη. Έτσι, κατά την μεταξύ τους σύγκριση, 

βαθμολογήθηκε με 3. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος γι’ αυτή την καθυστέρηση προέρχεται 

από το ενδεχόμενο καθυστέρησης κατά τη συλλογή των ειδών (βλ. 4.8). Παρά τα 

σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάγνωση του προβλήματος,  

κρίθηκε πως οι καθυστερήσεις που προκαλούν αυτά είναι σχετικά αρκετά μικρότερες 

από τις καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την συλλογή.  

 

Πιν. 4.8: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην Πλήρωση 

Παραγγελίας/Καθυστέρηση στην πλήρωση παραγγελίας  

 

Δυσκολία στη 

διάγνωση του 

πορβλήματος 

Καθυστέρηση 

οριστικοποίησης 

παραγγελίας 

Καθυστέρηση 

συλλογής 

παραγγελίας 

Δυσκολία στη 

διάγνωση του 

πορβλήματος 

1 1/2 1/3 

Καθυστέρηση 

οριστικοποίησης 

παραγγελίας 

2 1 1/3 

Καθυστέρηση 

συλλογής 

παραγγελίας 

3 3 1 

CR: 0,05 
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Όσον αφορά την ελλιπή πλήρωση παραγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

προαναφερθέντα προβλήματα με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος της 

επιχείρησης, θεωρήθηκε πως αυτή έχει περισσότερες πιθανότητες να οφείλεται σε 

σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας παρά σε σφάλμα κατά τη συλλογή. 

Γι’ αυτό το πρώτο κριτήριο βαθμολογήθηκε με 2 σε σχέση με το δεύτερο.  

 

Τέλος, σε σχέση με την περιοχή Αποστολή, η τρωτότητα έγκειται στο ενδεχόμενο 

καθυστερημένης παράδοσης (από τον μεταφορέα) και στο ενδεχόμενο αποστολής σε 

λάθος μέρος. Λόγω της φύσης των αποστολών της επιχείρησης (η πλειονότητα 

γίνεται με ΚΤΕΛ και κούριερ), η αποστολή σε λάθος μέρος απειλεί γενικώς λιγότερο 

τον στόχο της έγκαιρης παράδοσης. Έτσι, στη σχετική βαθμολογία των δύο, η 

καθυστερημένη παράδοση βαθμολογήθηκε με 5. Για τον ίδιο λόγο, τα κριτήρια που 

υπάγονται στην αποστολή σε λάθος μέρος βαθμολογήθηκαν έτσι ώστε να 

αντανακλάται το γεγονός ότι, αν συμβεί αυτό, πιο πιθανό είναι να ευθύνεται κάποιος 

εργαζόμενος της επιχείρησης που προετοίμασε λάθος την αποστολή (π.χ. έκανε 

λάθος στη διεύθυνση), παρά ο ίδιος ο μεταφορέας (το πρώτο κριτήριο 

βαθμολογήθηκε με 3 σε σχέση με το δεύτερο).  

 

Αντίθετα, στην περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, θεωρείται πιθανότερο να 

ευθύνεται ο μεταφορέας παρά να οφείλεται το γεγονός σε λάθος επιλογή τρόπου 

μεταφοράς ή ανωτέρα βία (βλ. πιν. 4.9). 

 

Πιν. 4.9: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην 

Αποστολή/Καθυστερημένη παράδοση  

 
Λάθος του 

μεταφορέα 

Εσφαλμένη επιλογή 

τρόπου μεταφοράς 

Διακοπή 

λειτουργίας 

υποδομών λόγω 

φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

Λάθος του 

μεταφορέα 
1 3 2 

Εσφαλμένη επιλογή 

τρόπου μεταφοράς 
1/3 1 1 

Διακοπή λειτουργίας 

υποδομών λόγω 

φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

1/2 1 1 

CR: 0,02 
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Βαθμολόγηση των περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον υπο-στόχο της Πλήρους 

Παραγγελίας 

Και στην περίπτωση της Πλήρους Παραγγελίας, όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

ακολουθεί, η σημαντικότερη περιοχή τρωτότητας είναι οι Προμήθειες 

ακολουθούμενη με μικρή διαφορά από τη Διαχείριση υλικών. Η σημαντική συμβολή 

των δύο αυτών περιοχών στην τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλεται 

στους λόγους που αναφέρθηκαν και στην περίπτωση της Έγκαιρης παράδοσης. 

Ωστόσο, παρατηρούμε πως εδώ η διαχείριση υλικών εμφανίζεται λίγο πιο σημαντική 

από ότι για την Έγκαιρη Παράδοση. Ταυτόχρονα, φαίνεται να μειώνεται η συμβολή 

της Αποστολής, γεγονός απόλυτα δικαιολογημένο αφού η Πλήρης Παραγγελία 

εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα αποθέματος και την ορθότητα των 

διαδικασιών παραγγελιοληψίας, διαχείρισης υλικών και συλλογής παραγγελιών και 

πρακτικά καθόλου από την αποστολή.  

 

Πιν. 4.10: Κατά ζεύγη σύγκριση των τεσσάρων περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον 

τον υπο-στόχο της Πλήρους Παραγγελίας 

 

 Προμήθειες 
Πλήρωση 

παραγγελίας 
Διαχείριση υλικών Αποστολή 

Προμήθειες 1 5 2 5 
Πλήρωση 

παραγγελίας 
1/5 1 1/4 2 

Διαχείριση υλικών 1/2 4 1 4 

Αποστολή 1/5 1/2 1/4 1 
CR: 0,03 

 

Η διερεύνηση των πηγών τρωτότητας σε μεγαλύτερο βάθος μέσα στις διάφορες 

περιοχές οδηγεί σε αποτελέσματα πανομοιότυπα με αυτά που ισχύουν για την 

έγκαιρη παράδοση, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 4.3-4.8. Διαφορές 

παρατηρούνται μόνο στα εξής σημεία: 

• Τα δύο κριτήρια που περιλαμβάνονται στην περιοχή Προμήθειες εμφανίζουν λίγο 

μικρότερη διαφορά σε βαρύτητα. Δηλαδή, ενώ στην περίπτωση της έγκαιρης 

παράδοσης η καθυστερημένη προμήθεια βαθμολογήθηκε με 3 έναντι της 

ελλιπούς ποσότητας προμήθειας, στην περίπτωση της πλήρους παραγγελίας, η 

αντίστοιχη βαθμολογία είναι 2. Αυτό συμβαίνει γιατί τόσο οι καθυστερήσεις όσο 

και οι ελλείψεις κατά τις παραδόσεις από τους προμηθευτές μπορούν να 

επηρεάσουν στον ίδιο βαθμό την πληρότητα μιας παραγγελίας που αποστέλλεται 

από την επιχείρηση. Το ελαφρό προβάδισμα που δίνεται στην καθυστέρηση 

έναντι των ελλείψεων οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τις 

καθυστερήσεις των προμηθευτών ως σημαντικότερο κίνδυνο λόγω του ότι είναι 

συχνότερες και κυρίως πιο απρόβλεπτες από τις μη πλήρεις παραδόσεις που 

δέχεται.  
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• Η συγκριτική βαθμολόγηση των δύο κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην 

περιοχή Πλήρωση Παραγγελίας είναι τελείως διαφορετική. Ενώ σε σχέση με τον 

στόχο της έγκαιρης παράδοσης η καθυστέρηση στην πλήρωση της παραγγελίας 

θεωρήθηκε ως σημαντικότερος παράγοντας τρωτότητας από την ελλιπή πλήρωση 

(και βαθμολογήθηκε με 3), όταν ο στόχος είναι η πλήρης παραγγελία, η κρίση 

αντιστρέφεται: η ελλιπής πλήρωση της παραγγελίας θεωρείται πολύ 

σημαντικότερος παράγοντας επιρροής της τρωτότητας και βαθμολογείται με 5 

έναντι της καθυστερημένης πλήρωσης.  

• Σε σχέση με την περιοχή Αποστολή, η τρωτότητα έγκειται στο ενδεχόμενο να 

χαθεί/κλαπεί κάτι κατά τη μεταφορά από τον μεταφορέα. Λαμβάνοντας υπόψη 

το είδος των μεταφορικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί κυρίως η επιχείρηση 

(ΚΤΕΛ, κούριερ) και τη σχέση που διατηρεί με τους μεταφορείς της, θεωρήθηκε 

πως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, τις προϋποθέσεις θα έχουν θέσει οι ίδιοι οι υπάλληλοι 

της επιχείρησης έχοντας επιλέξει είτε λάθος μεταφορέα, είτε λάθος τρόπο 

μεταφοράς (βλ. πιν. 4.11). Η σχετική αυτή βαθμολόγηση των κριτηρίων της 

ομάδας δείχνει πως η επιχείρηση αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη της αποφυγής 

της τρωτότητας όσον αφορά απώλειες κατά τη μεταφορά, βελτιώνοντας τον 

τρόπο που επιλέγει και αξιολογεί τους μεταφορείς και τις υπηρεσίες μεταφοράς 

που χρησιμοποιεί.   

 

Πιν. 4.11: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην 

Αποστολή/Απώλεια-κλοπή κατά τη μεταφορά 

 
Τυχαίο λάθος 

μεταφορέα 

Εσφαλμένη 

επιλογή 

μεταφορέα 

Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

Εσφαλεμένη 

επιλογή τρόπου 

μεταφοράς 

Τυχαίο λάθος 

μεταφορέα 
1 1 2 1/2 

Εσφαλμένη 

επιλογή 

μεταφορέα 

1 1 2 2 

Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

1/2 1/2 1 1/2 

Εσφαλεμένη 

επιλογή τρόπου 

μεταφοράς 

2 1/2 2 1 

CR: 0,07 

 

Η εσφαλμένη επιλογή μεταφορέα θεωρείται ότι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες 

να οφείλεται στην ανεπαρκή παρακολούθηση των συνεργαζόμενων φορέων παρά 

στην απειρία των υπαλλήλων σε θέματα επιλογής μεταφορέα (το πρώτο κριτήριο 

βαθμολογήθηκε με 5 συγκριτικά με το δεύτερο). 
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Βαθμολόγηση των περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον υπο-στόχο της Ορθής 

Παράδοσης 

Από τις τέσσερις περιοχές κινδύνου που εξετάζονται, μόνο η Πλήρωση Παραγγελίας 

και η Αποστολή συμβάλλουν στην τρωτότητα της Ορθής Παράδοσης. Η σημασία δε 

της Πλήρωσης Παραγγελίας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν την Αποστολής και γι’ 

αυτό, κατά τη σύγκρισή τους, βαθμολογήθηκε με 7.  

 

Τα τρωτά σημεία της Πλήρωσης Παραγγελίας, σε σχέση με τον υπο-στόχο της Ορθής 

Παράδοσης είναι η περίπτωση να σταλεί λάθος περιεχόμενο και η περίπτωση 

σφάλματος στα συνοδευτικά έγγραφα. Δεδομένων των αδυναμιών της υφιστάμενης 

διαδικασίας συλλογής παραγγελιών και λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις 

λαθών έως σήμερα, θεωρήθηκε πως το λάθος περιεχόμενο είναι λίγο περισσότερο 

πιθανό να συμβεί από το λάθος στα συνοδευτικά έγγραφα. Έτσι, κατά την μεταξύ 

τους σύγκριση, βαθμολογήθηκε με 2.  

 

Το δε λάθος περιεχόμενο μπορεί να οφείλεται είτε σε λάθος κατά την καταχώρηση 

της παραγγελίας, είτε σε λάθος κατά την συλλογή. Θεωρήθηκε ότι και τα δύο 

σφάλματα έχουν παρόμοιες πιθανότητες να συμβούν, με το πρώτο να προηγείται 

ελαφρά. Για τον λόγο αυτό βαθμολογήθηκε με 2 στην μεταξύ τους σύγκριση. 

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι, στο λάθος κατά την καταχώρηση της 

παραγγελίας, η δυσκολία συνεννόησης με τον πελάτη σχετικά με τη βλάβη που 

αντιμετωπίζει φαίνεται να συμβάλλει λίγο περισσότερο από το σφάλμα του 

υπαλλήλου της επιχείρησης κατά την καταχώρηση (σχετική βαθμολογία 2). Σύμφωνα 

με ολόκληρη την ακολουθία προτεραιοτήτων που περιγράφηκε, αυτό σημαίνει πώς η 

δυσκολία συνεννόησης με τον πελάτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα τρωτότητας 

όσον αφορά την επίτευξη ορθής παράδοσης.  

 

Όσο για την συμβολή των υπο-κριτηρίων της Αποστολής, η φύση των περισσότερων 

αποστολών της επιχείρησης (με ΚΤΕΛ) καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το να αποσταλεί 

μια παραγγελία σε λάθος μέρος με σφάλμα του μεταφορέα. Έτσι, εμφανίζεται ως 

σημαντικότερο από άποψη τρωτότητας το ενδεχόμενο να γίνει κάποιο λάθος κατά 

την προετοιμασία της αποστολής (βαθμολογήθηκε με 3 στην σύγκριση με το 

ενδεχόμενο λάθος του μεταφορέα).   

 

Βαθμολόγηση των περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον υπο-στόχο της Παράδοσης 

χωρίς Ελαττωματικά/Κατεστραμμένα 

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, και σε σχέση με την παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά/κατεστραμμένα, σημαντικότερη περιοχή τρωτότητας αναδεικνύονται 

οι προμήθειες. Βαθμολογήθηκαν ως αρκετά πιο σημαντικές από την πλήρωση 

παραγγελίας (3), πολύ πιο σημαντικές από τη διαχείριση υλικών (7) και 

σημαντικότερες από την αποστολή (5). Ακολουθεί η πλήρωση παραγγελίας η οποία 

βαθμολογήθηκε με 4 σε σχέση με τη διαχείριση υλικών και την αποστολή οι οποίες 
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θεωρούνται ως ίδιας σημασίας (σχετική βαθμολογία 1) σε σχέση με τον συγκεκριμένο 

υπο-στόχο. 

 

Πιν. 4.12: Κατά ζεύγη σύγκριση των τεσσάρων περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον 

τον υπο-στόχο της Παράδοσης χωρίς Ελαττωματικά/Κατεστραμμένα 

 

 Προμήθειες 
Πλήρωση 

παραγγελίας 
Διαχείριση υλικών Αποστολή 

Προμήθειες 1 3 7 5 
Πλήρωση 

παραγγελίας 
1/3 1 4 4 

Διαχείριση υλικών 1/7 1/4 1 1 

Αποστολή 1/5 1/4 1 1 
CR: 0,03 

 

Η μεγάλη συμβολή των προμηθειών οφείλεται στον σημαντικό αριθμό 

ελαττωματικών ανταλλακτικών που παραλαμβάνονται από τον έναν εκ των 

βασικότερων προμηθευτών της επιχείρησης. Σε συνδυασμό με την αδυναμία ελέγχου 

των ανταλλακτικών πριν εγκατασταθούν στο μηχάνημα, ο παράγοντας αυτός 

αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα παράδοσης με ελαττωματικά είδη. Παρότι οι 

ποιοτικοί έλεγχοι υπάγονται στην περιοχή της διαχείρισης υλικών, η σημασία της 

περιοχής αυτής δεν βαθμολογείται το ίδιο υψηλά, λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι 

δυνατόν εκ των πραγμάτων να βελτιωθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή 

(βλ. ενότητα 4.3). Επομένως, θεωρείται ότι η αντίστοιχη τρωτότητα μπορεί να 

μειωθεί μόνον εφόσον βελτιωθεί ο ποιοτικός έλεγχος του προμηθευτή κατά την 

παραγωγή.  

 

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην βαθμολογία των παραγόντων που υπάγονται στην 

πλήρωση παραγγελίας: θεωρείται ότι η συμπερίληψη ελαττωματικών στη 

συλλεγόμενη παραγγελία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να οφείλεται στην 

αδυναμία ελέγχου των παραλαμβανόμενων για ελαττωματικά παρά στη 

συμπερίληψη ειδών που καταστράφηκαν εντός της αποθήκης (σχετική βαθμολογία 

5).  

 

Από την άλλη πλευρά, η όποια συμβολή της Διαχείρισης Υλικών στην τρωτότητα του 

συγκεκριμένου υπο-στόχου οφείλεται  στο ενδεχόμενο καταστροφής ειδών στην 

αποθήκη. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, πιθανότερη αιτία 

καταστροφής, με διαφορά, θεωρούνται οι εσφαλμένοι χειρισμοί ή η χρήση 

ακατάλληλου εξοπλισμού. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι οι καταστροφές κατά τη 

διακίνηση στην αποθήκη είναι γενικά αμελητέες. Γι’ αυτό και η Διαχείριση Υλικών 

δεν θεωρείται τελικά σημαντικός παράγοντας τρωτότητας.   
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Πιν. 4.13: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στη Διαχείριση 

Υλικών/ Καταστροφή ειδών στην αποθήκη  

 
Λάθος επιλογή 

θέσης 

Εσφαλμένοι 

χειρισμοί/εξοπλισμός 

παραγγελίας 

Απειρία 

εργαζομένων 

υλικών 

Λάθος επιλογή θέσης 1 1/3 1/2 
Εσφαλμένοι 

χειρισμοί/εξοπλισμός 
3 1 2 

Απειρία 

εργαζομένων 
2 1/2 1 

CR: 0,03 

 

Τέλος, στην περιοχή Αποστολή, η τρωτότητα σε σχέση με τον συγκεκριμένο υπο-

στόχο προκύπτει κυρίως από το ενδεχόμενο καταστροφής κατά τη μεταφορά από το 

μεταφορέα. Σε σχέση με το ενδεχόμενο καταστροφής κατά την φόρτωση ή την 

αποστολή στο μεταφορέα (δηλαδή, καταστροφή με ευθύνη της επιχείρησης), ο 

παράγοντας αυτός βαθμολογήθηκε με 5. Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα,  

ωστόσο, εφόσον υπάρξει καταστροφή κατά τη μεταφορά, πιθανότερο θεωρείται να 

οφείλεται σε εσφαλμένη επιλογή τρόπου μεταφοράς και αμέσως μετά σε τυχαίο 

λάθος του μεταφορέα. Άρα, και σε αυτό το σημείο η τρωτότητα δημιουργείται κατ’ 

αρχήν από επιλογές της επιχείρησης.  

 

Πιν. 4.14: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στην Αποστολή/ 

Καταστροφή κατά τη μεταφορά  

 

Τυχαίο 

λάθος 

μεταφορέα 

Εσφαλμένη 

επιλογή 

μεταφορέα 

Διακοπή 

λειτουργίας 

υποδομών λόγω 

φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

Εσφαλμένη 

επιλογή 

τρόπου 

μεταφοράς 

Τυχαίο λάθος 

μεταφορέα 
1 3 4 2 1/2 

Εσφαλμένη επιλογή 

μεταφορέα 
1/3 1 2 2 1/4 

Διακοπή λειτουργίας 

υποδομών λόγω 

φυσικής ή άλλης 

καταστροφής ή 

ανωτέρας βίας 

1/4 1/2 1 1 1/4 

Ανεπαρκής 

συμφωνία με 

μεταφορέα 

1/2 1/2 1 1 1/4 

Εσφαλμένη επιλογή 

τρόπου μεταφοράς 
2 4 4 4 1 

CR: 0,03 
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Βαθμολόγηση των περιοχών κινδύνου σε σχέση με τον υπο-στόχο του «Βέλτιστου» 

Αποθέματος 

Μόνο δύο από τις τέσσερις περιοχές κινδύνου συμβάλλουν στην τρωτότητα του 

«Βέλτιστου» Αποθέματος: οι Προμήθειες και η Διαχείριση Υλικών. Η συμβολή της 

πρώτης θεωρείται αρκετά πιο σημαντική (βαθμολογήθηκε με 4 στη συγκριτική 

βαθμολόγηση). Δεδομένων των πολύ σοβαρών προβλημάτων στα οποία είναι 

εκτεθειμένη η επιχείρηση λόγω της αναξιοπιστίας των προμηθευτών της, η ανάδειξη 

των προμηθειών ως σημαντικού παράγοντα τρωτότητας ήταν αναμενόμενη. Από την 

άλλη πλευρά, δεδομένων των προβλημάτων που ακόμα αντιμετωπίζει η επιχείρηση 

λόγω της μικρής ακόμη εξοικείωσης με το πληροφοριακό της σύστημα, και η 

διαχείριση υλικών (στην οποία εμπίπτει η λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος) αναδεικνύεται σε αρκετά σημαντικό παράγοντα τρωτότητας. Η 

ερμηνεία αυτή της βαθμολόγησης αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία των 

κριτηρίων των χαμηλότερων επιπέδων. 

 

Έτσι, όσον αφορά τις προμήθειες, η σύγκριση των δύο υπο-κριτηρίων Λάθος χρόνος 

προμήθειας και Λάθος ποσότητα προμήθειας αναδεικνύει το δεύτερο ως 

σημαντικότερο (βαθμολογήθηκε με 3), ενώ η λάθος (υπερβάλλουσα) ποσότητα 

προμήθειας απορρέει πολύ περισσότερο ως αποτέλεσμα της ανάγκης για 

αντιστάθμισμα στην αναξιοπιστία των προμηθευτών, παρά από κακό 

προγραμματισμό (στη σύγκριση των δύο κριτηρίων, το πρώτο βαθμολογήθηκε με 5).  

 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης υλικών, συγκρίνονται και πάλι δύο μόνο κριτήρια: η 

εμφάνιση χαμηλότερης ποσότητας αποθέματος από την πραγματική στο 

πληροφοριακό σύστημα και η δυσκολία ανεύρεσης ειδών μέσα στην αποθήκη. Το 

πρώτο θεωρήθηκε πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με την ενδεχόμενη αύξηση του 

διατηρούμενου αποθέματος πέραν του «βέλτιστου», καθώς, συγκρινόμενο με το 

δεύτερο, βαθμολογήθηκε με 7. Αυτό γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμη η 

επιχείρηση με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος είναι σημαντικά, ενώ, στην 

αποθήκη, παρά την έλλειψη πληροφοριακής υποστήριξης, ακόμη δεν σημειώνονται 

σοβαρές ανωμαλίες. 

 

Τα κριτήρια που ομαδοποιούνται κάτω από το κριτήριο εμφάνιση χαμηλότερης 

ποσότητας από την πραγματική στο πληροφοριακό σύστημα και η συγκριτική τους 

βαθμολογία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Η καθυστέρηση 

καταχώρησης της παραλαβής και η λάθος καταχώρησή της θεωρούνται οι 

σημαντικότερες πηγές τρωτότητας σε αυτή την ομάδα καθώς δεν συναντώνται συχνά 

στην πράξη σφάλματα κατά την έκδοση τιμολογίου, πολύ δε περισσότερο δεν 

συναντώνται σφάλματα κατά την απογραφή.  
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Πιν. 4.15: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στη Διαχείριση 

Υλικών/ Εμφάνιση χαμηλότερης ποσότητας από την πραγματική στο πληροφοριακό 

σύστημα 

 

 

Καθυστέρηση 

καταχώρησης 

παραλαβής 

Λάθος 

καταχώρηση 

παραλαβής 

Λάθος κατά την 

έκδοση τιμολογίου 

Λάθος κατά την 

απογραφή 

Καθυστέρηση 

καταχώρησης 

παραλαβής 

1 1 4 5 

Λάθος 

καταχώρηση 

παραλαβής 

1 1 3 5 

Λάθος κατά την 

έκδοση τιμολογίου 
1/4 1/3 1 2 

Λάθος κατά την 

απογραφή 
1/5 1/5 1/2 1 

CR: 0,01 

 

Τα λάθη κατά την καταχώρηση της παραλαβής, προέρχονται κυρίως από την χρήση 

ελληνικών χαρακτήρων και δευτερευόντως από καταχώρηση λάθος ποσότητας και 

λάθος κωδικού. Η μη καταχώρηση παραλαβής είναι πρόβλημα που συναντάται μεν  

στην καθημερινή λειτουργία της αποθήκης, αλλά πολύ σπανιότερα από τα υπόλοιπα. 

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη σχετική βαθμολογία των κριτηρίων της ομάδας 

αυτής, στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πιν. 4.16: Κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων που εμπίπτουν στη Διαχείριση 

Υλικών/ Εμφάνιση χαμηλότερης ποσότητας από την πραγματική στο πληρ. 

σύστημα/Λάθος καταχώρηση παραλαβής 

 

 
Καταχώρηση 

λάθος ποσότητας 

Καταχώρηση 

λάθος κωδικού 

Καταχώρηση 

κωδικού με 

ελληνικούς 

χαρακτήρες 

Μη καταχώρηση 

παραλαβής 

Καταχώρηση 

λάθος ποσότητας 
1 1 1/2 2 

Καταχώρηση 

λάθος κωδικού 
1 1 1/3 2 

Καταχώρηση 

κωδικού με 

ελληνικούς 

χαρακτήρες 

2 3 1 3 

Μη καταχώρηση 

παραλαβής 
1/2 1/2 1/3 1 

CR: 0,02 
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4.5 Ιεραρχική κατάταξη των σημείων τρωτότητας 

Από τον τρόπο που δομήθηκε το ιεραρχικό μοντέλο το οποίο αναπαριστά τους 

μηχανισμούς τρωτότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, προέκυψαν 

τελικά 52 σημεία τρωτότητας, δηλαδή 52 κριτήρια στο χαμηλότερο επίπεδο της 

ιεραρχίας. Μέσα από τις σχέσεις των διαφόρων κριτηρίων και την σχετική τους 

βαρύτητα όπως προσδιορίστηκε στα προηγούμενα, προέκυψαν τα σημεία εκείνα 

τρωτότητας τα οποία απειλούν περισσότερο την επίτευξη των στόχων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ο συνολικός λόγος συνέπειας (CI) της ιεραρχίας είναι 0,04.  

O λόγος αυτός χαρακτηρίζει τη συνέπεια των κρίσεων βάσει των οποίων 

υπολογίστηκαν οι σχετικές βαρύτητες. Το γεγονός ότι η τιμή του απέχει σημαντικά 

από την τιμή 0,1 σημαίνει πως οι κρίσεις στις οποίες βασίστηκε η ιεράρχηση των 

σημείων τρωτότητας παρουσιάζουν ικανοποιητική συνέπεια.  

 

Τα 52 σημεία τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας ιεραρχούνται ως εξής: 

 
1. Προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας 

προμηθευτών 0,112 

2. Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση 

βλάβης  0,083 

3. Προβλήματα ΕΑ προμηθευτή (προμηθευτές, 

παραγωγή,αποθεματοποίηση) 0,065 

4. Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής  0,052 

5. Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες  0,049 

6. Επιχειρηματικά προβλήματα προμηθευτή  0,048 

7. Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας  0,044 

8. Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές  0,042 

9. Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων  0,042 

10. Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών 0,042 

11. Σφάλμα κατά τη συλλογή  0,042 

12. Ελαττωματικά από προμηθευτή  0,041 

13. Σφάλμα στα συνοδευτικά έγγραφα  0,041 

14. Καταχώρηση λάθος ποσότητας  0,023 

15. Καταχώρηση λάθος κωδικού  0,021 

16. Τυχαίο λάθος μεταφορέα  0,017 

17. Αδυναμία ελέγχου για ελαττωματικά που έχουν 

παραληφθεί από τον προμηθευτή   0,017 

18. Τιμολόγηση λάθος ποσότητας  0,016 

19. Τιμολόγηση λάθος κωδικού  0,016 

20. Λάθος κατά την προετοιμασία της αποστολής  0,014 

21. Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή 

άλλης καταστροφής ή ανωτέρας βίας  0,013 

22. Μη καταχώρηση παραλαβής  0,013 

23. Διακοπή λειτουργίας προμηθευτή λόγω φυσικής ή 

άλλης καταστροφής  0,012 

24. Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες 

συνθήκες 0,011 
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25. Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης  0,011 

26. Λάθος κατά την απογραφή  0,009 

27. Τοποθέτηση σε θέση άλλου κωδικού  0,009 

28. Εσφαλμένοι χειρισμοί / εξοπλισμός  0,009 

29. Εσφαλμένη επιλογή τρόπου μεταφοράς  0,009 

30. Τιμολόγηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες  0,008 

31. Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη  0,008 

32. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων 

μεταφορέων  0,007 

33. Καθυστέρηση συλλογής παραγγελίας  0,006 

34. Απώλεια / κλοπή από την αποθήκη  0,005 

35. Επιλογή ακατάλληλης θέσης για τον συγκεκριμένο 

κωδικό  0,004 

36. Ανεπαρκής συμφωνία με μεταφορέα  0,004 

37. Μεταπτώσεις της ζήτησης  0,003 

38. Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης  0,003 

39. Λάθος προμηθευτή κατά τη συλλογή/αποστολή 

παραγγελιών 0,003 

40. Λάθος μεταφορέα (μεταφ. από προμ.)  0,003 

41. Ατύχημα - απρόβλεπτη καταστροφή (μεταφ. από 

προμ.)  0,003 

42. Ύπαρξη 2 θέσεων για τον ίδιο κωδικό  0,003 

43. Συμπερίληψη ειδών που καταστράφηκαν στην 

αποθήκη (αβλεψία) 0,003 

44. Ανεπαρκής πληροφοριακή υποστήριξη στη 

διάγνωση βλάβης 0,002 

45. Καθυστέρηση στην αποδοχή προσφοράς από 

πελάτη  0,002 

46. Λάθος επιλογή θέσης  0,002 

47. Λάθος προμηθευτή κατά την παραγγελιοληψία  0,001 

48. Λάθος προμηθευτή σε σχέση με τη μεταφορά (π.χ. 

προβληματική συσκευασία) 0,001 

49. Καθυστέρηση στη διαμόρφωση προσφοράς  0,001 

50. Καθυστέρηση στον έλεγχο εκκρεμουσών 

πληρωμών του πελάτη 0,001 

51. Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα  0,001 

52. Απειρία υπαλλήλου αποστολών  0,000  

 

Δίπλα σε κάθε κριτήριο εμφανίζεται ο συντελεστής βαρύτητας ο οποίος του 

αντιστοιχεί στο σύνολο της ιεραρχίας. Εννοείται πως, όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης αυτός, τόσο σημαντικότερο είναι το συγκεκριμένο κριτήριο, γιατί επιτρέπει 

μεγαλύτερα περιθώρια τρωτότητας σε κάποιες λειτουργίες που σχετίζονται με τους 

στόχους της αλυσίδας.  

 

Παρατηρούμε ότι η τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζεται κατά κύριο 

λόγο με τους προμηθευτές (προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας τους, 

προβλήματα επιχειρηματικά και σε σχέση με τη εφοδιαστική τους αλυσίδα, 

ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από αυτούς, ελαττωματικά), κάποιες εσωτερικές 



Λειτουργικός Κίνδυνος στην Εφοδιαστική Αλυσίδα:  

Εκτίμηση της Τρωτότητας με την Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης 

Παπαγεωργίου Αικ. 110

διαδικασίες της επιχείρησης (καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής, καταχώρηση 

κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες, σφάλματα κατά την καταχώρηση της 

παραγγελίας, ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων και αξιολόγησης 

προμηθευτών, σφάλμα κατά τη συλλογή, σφάλμα στα συνοδευτικά έγγραφα) και την 

διεπαφή με τον πελάτη σε θέματα διάγνωσης του προβλήματος που αντιμετωπίζει.  

 

Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βασικοί προμηθευτές της 

επιχείρησης, σε σχέση τόσο με την επιχειρηματική τους υπόσταση (π.χ. επικείμενη 

εξαγορά) όσο και με την λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας (προμήθειες, 

παραγωγή, αποθεματοποίηση), συνδυασμένα με κακή ορατότητα μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τις προμήθειες 

της επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σε υπεραποθεματοποίηση. Η πρόωρη αυτή 

προμήθεια, βάσει της βαρύτητας που έχει δοθεί από την επιχείρηση στον στόχο  της 

διατήρησης «βέλτιστου» επιπέδου αποθέματος, αναδεικνύεται ως πρώτη πηγή 

τρωτότητας. Το σημαντικό ποσοστό ελαττωματικών ειδών που περιλαμβάνεται στις 

παραλαβές από τους βασικούς προμηθευτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά 

από αυτά τα ελαττωματικά δεν μπορούν να διαπιστωθούν παρά μόνο μετά την 

εγκατάστασή τους στο μηχάνημα του πελάτη, συμβάλλει επίσης στην τρωτότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, απειλώντας σοβαρά τον στόχο της «τέλειας» παραγγελίας, 

είτε γιατί τελικά η παραγγελία περιλαμβάνει ελαττωματικά, είτε γιατί, ακόμη κι όταν 

έχουν επισημανθεί τα ελαττωματικά πριν την αποστολή τους στον πελάτη, η ύπαρξή 

τους μπορεί να οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα αποθέματος οδηγώντας σε μη έγκαιρες ή 

μη πλήρεις αποστολές. 

 

Η τρωτότητα σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο έγκειται κυρίως σε λάθη που σχετίζονται 

με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος και την αργή εξοικείωση με τις 

αντίστοιχες διαδικασίες (λάθη και καθυστερήσεις στις καταχωρήσεις) αλλά και στην 

πλημμελή διατήρηση και αξιοποίηση στοιχείων αξιολόγησης των συνεργατών της 

επιχείρησης και κυρίως των προμηθευτών της από τους οποίους προέρχονται τα 

περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα. Η απουσία συστημάτων αυτόματης 

αναγνώρισης ειδών και γενικότερης πληροφοριακής υποστήριξης της συλλογής και 

προετοιμασίας των ειδών για αποστολή, φαίνεται να αποτελεί μια ακόμη πηγή 

τρωτότητας, αφήνοντας περιθώρια για σφάλματα κατά τη συλλογή και την έκδοση 

των συνοδευτικών παραστατικών. Τα περιθώρια αυτά τείνουν να διευρύνονται όσο 

συνεχίζεται η ραγδαία ανάπτυξη της επιχείρησης και η γεωμετρική αύξηση των 

κωδικών που διακινεί και των συναλλαγών που πραγματοποιεί.  

 

Σε πολύ υψηλή θέση της κατάταξης εμφανίζεται, ένα πρόβλημα το οποίο, παρ’ ότι 

σοβαρό, δεν είχε κινήσει, έως τώρα, επαρκώς το ενδιαφέρον των στελεχών της 

επιχείρησης: η δυσκολία συνεννόησης με τον πελάτη στη διάγνωση της βλάβης που 

αντιμετωπίζει, έτσι ώστε να του σταλούν τα ενδεδειγμένα ανταλλακτικά. Η δυσκολία 

αυτή, παρ’ ότι φαίνεται (και είναι ως ένα βαθμό) ως πρόβλημα συνεννόησης με τους 

εταίρους από την κάτω πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύεται από την 
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έλλειψη πληροφοριακής της υποστήριξης, καθώς δεν έχουν εισαχθεί στο 

πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης τα εγχειρίδια των προμηθευτών  και 

σχετική εφαρμογή που θα μπορούσε να καθοδηγεί τον χρήστη κατά τη διάγνωση. 

Επομένως, και αυτή η πηγή τρωτότητας, η οποία απειλεί τους στόχους τόσο της 

έγκαιρης όσο και την ορθής αποστολής, έχει ενδοεπιχειρησιακά αίτια και θα 

μπορούσε, με τα κατάλληλα μέτρα, να αμβλυνθεί σημαντικά. 

 

Τέλος, προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές ή την απειρία των υπαλλήλων 

στο κύκλωμα logistics της επιχείρησης ή ακόμη και με φυσικές καταστροφές ή 

ανωτέρα βία, δε φαίνεται να απειλούν τη συνεκτικότητα και ανθεκτικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε αξιοσημείωτο βαθμό.  

 

 

4.6 Ανάλυση ευαισθησίας 

Η συγκεκριμένη κατάταξη των σημείων τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

επιχείρησης προέκυψε στη βάση των κρίσεων που εξέφεραν τα στελέχη της σχετικά 

με τη σχετική συμβολή των διαφόρων κριτηρίων, ανά δύο, στην τρωτότητα και τη 

σχετική βαρύτητα των στόχων που έχουν τεθεί για την εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ’ 

ότι ο αλληλοσυσχετισμός των διαφόρων κριτηρίων καθιστά εξαιρετικά πολύπλοκη 

την διερεύνηση του μηχανισμού μέσα από τον οποίο επηρεάζεται η θέση κατάταξης 

ενός κριτηρίου όταν μεταβάλλεται κάποια κρίση σχετικά με τη βαρύτητα 

συγκεκριμένων κριτηρίων μέσα στην ιεραρχία, στην ενότητα αυτή, επιχειρείται η 

διερεύνηση της σταθερότητας της κατάταξης που παρουσιάζεται παραπάνω.  

 

Με τη βοήθεια των εργαλείων που παρέχει το πρόγραμμα Expert Choice, 

διερευνήθηκαν αρχικά οι επιπτώσεις, στην κατάταξη, της μεταβολής των 

προτεραιοτήτων (συντελεστών βαρύτητας) που υπολογίστηκαν για τους δύο κύριους 

στόχους («Τέλεια» Παραγγελία – «Βέλτιστο» Απόθεμα) και για τους υπο-στόχους 

που εμπίπτουν στην «Τέλεια» Παραγγελία (Έγκαιρη Παράδοση, Πλήρης 

Παραγγελία, Ορθή Παράδοση και Παράδοση χωρίς Ελαττωματικά/Κατεστραμμένα).  

 

 

4.6.1 Μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της «Τέλειας» Παραγγελίας 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η βαθμιαία ευαισθησία της σειράς 

κατάταξης στην μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της «Τέλειας» Παραγγελίας 

έναντι του στόχου για διατήρηση «Βέλτιστου» Αποθέματος. Επειδή οι συντελεστές 

βαρύτητας των δύο στόχων αθροίζονται στη μονάδα, όσο αυξάνεται ο ένας, κατά το 

ίδιο ποσό μειώνεται ο άλλος. Επομένως, το αντίστοιχο διάγραμμα για το «Βέλτιστο» 

Απόθεμα, είναι το αντίστροφο αυτού της «Τέλειας» Παραγγελίας: ό,τι μειώνεται όσο 

αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της «Τέλειας» Παραγγελίας, μειώνεται όσο 
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μειώνεται ο συντελεστής βαρύτητας του «Βέλτιστου» Αποθέματος και το 

αντίστροφο.  

 

Σχ. 4.10: Βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης των σημείων τρωτότητας σε μεταβολές 

του συντελεστή βαρύτητας της «Τέλειας» Παραγγελίας 

«ΤΕΛΕΙΑ» ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (L: 0,667)
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Ο συντελεστής βαρύτητας της «Τέλειας» Παραγγελίας κατά τον υπολογισμό της 

σειράς κατάταξης είναι 0,667. Όσο προσδίδεται στον στόχο αυτό βαρύτητα ίση ή 

μικρότερη από αυτή (αυξάνεται, δηλαδή, αντίστοιχα η βαρύτητα του «Βέλτιστου» 

Αποθέματος) η Προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας των προμηθευτών 

παραμένει ο κυριότερος παράγοντας τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσο 

μειώνεται η βαρύτητα του στόχου της «Τέλειας» Παραγγελίας, η διαφορά βαρύτητας 

του κριτηρίου αυτού από τα υπόλοιπα της ιεραρχίας, αυξάνεται και το αντίθετο. Αυτό 

είναι φυσικό, αφού το συγκεκριμένο κριτήριο εμφανίζεται μόνο κάτω από τον στόχο 

«Βέλτιστο απόθεμα».  Ωστόσο, εάν η επιχείρηση αποφασίσει ότι ενδιαφέρεται 

περισσότερο για τον στόχο «Τέλεια παραγγελία», έτσι ώστε ο συντελεστής 

βαρύτητάς της να φθάσει και να ξεπεράσει το 0,8, τότε ο παράγοντας αυτός περνάει 

σε δεύτερη μοίρα (μετά τη Δυσκολία συνεννόησης με τον πελάτη στη διάγνωση 

βλάβης). Η τιμή αυτή του συντελεστή επιτυγχάνεται εάν η «Τέλεια» Παραγγελία 

θεωρηθεί πολύ πιο σημαντική από το «Βέλτιστο» απόθεμα, όποτε, στη συγκριτική 

τους βαθμολόγηση, βαθμολογηθεί με 5. Στην υφιστάμενη κατάσταση βαθμολογείται 

με 2, ως ελαφρότατα πιο σημαντική. Μία τέτοια μεταβολή απόψεων, δεδομένων και 

των διατυπωμένων στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, δεν θεωρείται πιθανή, 

οπότε, η Προληπτική προμήθεια αναμένεται, σε κάθε περίπτωση, να παραμείνει ο 

πρώτος σε κατάταξη παράγοντας τρωτότητας για την εφοδιαστική αλυσίδα. 
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Αντίστοιχα, η σειρά κατάταξης του παράγοντα Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη 

διάγνωση βλάβης, εξαρτάται περισσότερο από την προτεραιότητα που δίνεται στην 

«Τέλεια» Παραγγελία: Εφόσον αυτή να μειωθεί περισσότερο από 0,52, ο 

παράγοντας αυτός παύει να είναι δεύτερος σε σπουδαιότητα και κατατάσσεται 

τρίτος (μετά την Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες). Αυτό μπορεί να 

συμβεί εάν «Τέλεια» Παραγγελία και «Βέλτιστο» Απόθεμα θεωρηθούν εξίσου 

σημαντικά και βαθμολογηθούν με 1 στη συγκριτική βαθμολόγηση. Στη δε περίπτωση 

που θεωρηθεί το «Βέλτιστο» Απόθεμα ως ελαφρά πιο σημαντικό, οπότε 

βαθμολογηθεί με 2 έναντι της «Τέλειας» Παραγγελίας, ο συντελεστής βαρύτητας 

αυτής μειώνεται σε 0,33 γεγονός που φέρνει τη Δυσκολία συνεννόησης στη 

διάγνωση βλάβης σε ακόμη χαμηλότερη θέση, και κάτω από παράγοντες που, 

σήμερα, κατατάσσονται εκτός της πρώτης δεκάδας. Τέτοια περίπτωση, ωστόσο, 

δεδομένου του πελατοκεντρικού χαρακτήρα της επιχείρησης, δεν θεωρείται πιθανή.   

 

Η σημασία του παράγοντα Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες γενικά 

αυξάνεται σημαντικά, έστω και για μικρές μειώσεις της σπουδαιότητας της 

«Τέλειας» Παραγγελίας  σε σχέση με το «Βέλτιστο» Απόθεμα και αντίστροφα.   

 

Αντίθετα, παράγοντες όπως η Καθυστέρηση καταχώρησης της παραλαβής, τα 

Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας του προμηθευτή, τα Επιχειρηματικά 

προβλήματα του προμηθευτή και γενικά, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους πιο 

σημαντικούς 13 παράγοντες της κατάταξης, διατηρούν τη σχετική θέση κατάταξής 

τους, για λογικές μεταβολές της βαρύτητας μεταξύ των δύο στόχων, εκτός από τα 

σημεία όπου υπερσκελίζουν ή υποσκελίζονται από την Καταχώρηση κωδικού με 

ελληνικούς χαρακτήρες.  

 

 

4.6.2 Μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της Έγκαιρης Παράδοσης 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η Έγκαιρη Παράδοση έχει συντελεστή βαρύτητας ίσο 

με 0,367. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο συντελεστής αθροίζεται στη μονάδα μαζί 

με τους συντελεστές των υπολοίπων τριών υπο-στόχων που απαρτίζουν την «Τέλεια» 

Παραγγελία. Δεν είναι γνωστό, επομένως, πώς μοιράζει το Expert Choice, την 

μεταβολή του συντελεστή της Έγκαιρης Παράδοσης, στους συντελεστές των 

υπολοίπων τριών υπο-στόχων. Γίνεται η παραδοχή πως αυτή μοιράζεται αναλογικά.  

 

Η επίδραση αυτής της μεταβολής στις προτεραιότητες που λαμβάνουν τα κριτήρια 

του χαμηλότερου επιπέδου της ιεραρχίας παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.  
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Σχ. 4.11: Βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης των σημείων τρωτότητας σε μεταβολές 

του συντελεστή βαρύτητας της Έγκαιρης Παράδοσης 
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Ο υφιστάμενος συντελεστής βαρύτητας προκύπτει για την εξής σχετική 

βαθμολόγηση των τεσσάρων υπο-στόχων: 

• Η Έγκαιρη παράδοση θεωρήθηκε πολύ πιο σημαντική από την Πλήρη 

παραγγελία (βαθμολογία: 5) 

• Η Έγκαιρη παράδοση θεωρήθηκε εξίσου σημαντική με την Ορθή παράδοση 

(βαθμολογία: 1) 

• Η Έγκαιρη παράδοση θεωρήθηκε ελαφρά πιο σημαντική με την Παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά/κατεστραμμένα (βαθμολογία: 2) 

• Η Ορθή παράδοση θεωρήθηκε αρκετά πιο σημαντική από την Πλήρη παραγγελία 

(βαθμολογία 3) 

• Η Ορθή παράδοση θεωρήθηκε ελαφρά πιο σημαντική από την Παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά/κατεστραμμένα (βαθμολογία: 2) 

• Η Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα θεωρήθηκε πολύ πιο 

σημαντική από την Πλήρη παραγγελία (βαθμολογία: 5) 

 

Θεωρώντας τους τρεις άλλους υπο-στόχους εξίσου σημαντικούς μεταξύ τους (ώστε 

να μην προκύπτει ασυνέπεια στα αντίστοιχα μητρώα) και μεταβάλλοντας μόνο τον 

τρόπο που συσχετίζεται με αυτούς η Έγκαιρη παράδοση, προκύπτουν για αυτή οι 

εξής συντελεστές βαρύτητας: 
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• 0,25 εφόσον όλοι οι υπο-στόχοι θεωρούνται εξίσου σημαντικοί 

• 0,5 εφόσον η Έγκαιρη παράδοση θεωρείται αρκετά πιο σημαντική (3) από τους 

υπόλοιπους υπο-στόχους οι οποίοι, μεταξύ τους, θεωρούνται εξίσου σημαντικοί 

(1) 

• 0,625 εφόσον η Έγκαιρη παράδοση θεωρείται πολύ πιο σημαντική (5) από τους 

υπόλοιπους υπο-στόχους οι οποίοι, μεταξύ τους, θεωρούνται εξίσου σημαντικοί 

(1) 

• 0,75 σε αντίστοιχη περίπτωση όπου όμως η Έγκαιρη παράδοση θεωρείται 

απόλυτα σημαντικότεροι από τους άλλους 3 υπο-στόχους. 

• 0,1 όταν η Έγκαιρη παράδοση θεωρείται αρκετά πιο ασήμαντη (1/3) από τους 

υπόλοιπους τρεις. 

• 0,14 όταν η Έγκαιρη παράδοση θεωρείται ελαφρά πιο ασήμαντη (1/2) από τους 

υπόλοιπους τρεις. 

 

Από τους υπολογισμούς αυτούς προκύπτει, πως αύξηση του συντελεστή βαρύτητας 

της Έγκαιρης παράδοσης πέραν του ο,5 δεν είναι λογικά δυνατή. Αντίστοιχα, 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έγκαιρη παράδοση των ανταλλακτικών είναι το 

βασικότερο κριτήριο ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης (όπως προκύπτει 

και από σχετικές έρευνες ικανοποίησης πελατών), δεν υπάρχει πιθανότητα ο υπο-

στόχος αυτός να θεωρηθεί λιγότερο σημαντικός από τους υπόλοιπους. Επομένως, η 

μεγαλύτερη μείωση που θα  μπορούσε να υποστεί ο συντελεστής βαρύτητάς του είναι 

να φθάσει στο 0,25.   

 

Μέσα στο διάστημα αυτό, καθώς αυξάνεται η σημασία της Έγκαιρης Παράδοσης 

υποχωρεί η σημασία των παραγόντων: 

• Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση βλάβης 

• Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας 

• Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές 

• Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων 

• Σφάλμα κατά την συλλογή 

• Ελαττωματικά από προμηθευτή  

• Σφάλμα στα συνοδευτικά έγγραφα  

ενώ ενισχύεται η σημασία των παραγόντων: 

• Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας προμηθευτή 

• Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής 

• Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες 

• Επιχειρηματικά προβλήματα προμηθευτή 

• Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, μέσα σε αυτό το διάστημα, οι 13 σημαντικότεροι 

παράγοντες στην υφιστάμενη κατάσταση, παραμένουν μέσα στην πρώτη 13αδα και 

συνεχίζουν να παραμένουν σημαντικοί για τη διαμόρφωση της τρωτότητας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Επισημαίνεται ότι, ο παράγοντας Προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας 

προμηθευτών παραμένει πάντα στην πρώτη θέση της κατάταξης και δεν επηρεάζεται 

από τις μεταβολές του συντελεστή βαρύτητας της Έγκαιρης Παράδοσης αφού δεν 

εμπίπτει καθόλου στην περιοχή του στόχου της «Τέλειας» Παραγγελίας.  

 

 

4.6.3 Μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της Πλήρους Παραγγελίας 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, με συντελεστή βαρύτητας 0,073, η Πλήρης 

Παραγγελία εμφανίζεται ως ο λιγότερο σημαντικός στόχος αφού θεωρείται: 

• πολύ πιο ασήμαντη από την έγκαιρη παράδοση και την παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά (βαθμολογία 1/5) 

• αρκετά πιο ασήμαντη από την ορθή παράδοση (βαθμολογία 1/3) 

 

Αυτό συμβαίνει γιατί, λόγω της φύσης και της χρήσης των ειδών που διακινεί η 

επιχείρηση, συχνά, θεωρείται αποδεκτό από τον πελάτη να μην λαμβάνει σε μία 

παράδοση όλα τα είδη που παρήγγειλε, αρκεί αυτό να γίνεται κατόπιν συμφωνίας, να 

λαμβάνει άμεσα αυτά από τα παραγγελθέντα είδη που του είναι απολύτως 

απαραίτητα για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του και οι παραγγελίες να του 

αποστέλλονται στον προσυμφωνημένο χρόνο.  

 

Η παραδοχή αυτή αποτελεί τον πυρήνα της νοοτροπίας εξυπηρέτησης της 

επιχείρησης εδώ και πολλά χρόνια και, όπως προκύπτει από τις έρευνες 

ικανοποίησης πελατών, είναι απόλυτα αποδεκτή από τους πελάτες της. Ως εκ τούτου, 

η σχετική βαθμολόγηση της πλήρους παραγγελίας δεν φαίνεται πιθανό να 

μεταβληθεί σημαντικά.  

 

Θεωρώντας πάντως την περίπτωση να αυξηθεί λίγο η σημασία της έναντι των άλλων 

χαρακτηριστικών της «τέλειας» παραγγελίας και συγκεκριμένα η σχετική 

βαθμολογία της να γίνει: 

• 1/3 αντί 1/5 σε σχέση με την έγκαιρη παράδοση και την παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά/κατεστραμμένα, και 

• 1/2 αντί 1/3 σε σχέση με την ορθή παράδοση, 

ceteris paribus18, ο συντελεστής βαρύτητάς της θα έφτανε στην τιμή 0,112. 

 

                                                        
18 ο συνδυασμός δίνει οριακό λόγο συνέπειας ίσο με 0,1 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, εφόσον ο συντελεστής βαρύτητας 

αυξάνεται μέσα στο διάστημα από την υφιστάμενη τιμή του συντελεστή μέχρι την 

τιμή 0,112 δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή στη σειρά κατάταξης των 

κυριότερων σημείων τρωτότητας (γραφικά, δεν εμφανίζονται σημεία τομής των 

ευθειών επάνω στις οποίες μεταβάλλεται η σημασία κάθε κριτηρίου). Το ίδιο ισχύει 

και για οποιαδήποτε μείωση του συντελεστή. Επομένως, για μεταβολές της 

αντιλαμβανόμενης σχετικής σημασίας της πλήρους παραγγελίας μέσα σε λογικά 

πλαίσια, δεν αναμένεται κάποια σημαντική μεταβολή στην κατάταξη των κριτηρίων 

που αναδείχθηκαν ως σημαντικότερα σημεία τρωτότητας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  

 

Σχ. 4.12: Βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης των σημείων τρωτότητας σε μεταβολές 

του συντελεστή βαρύτητας της Πλήρους Παραγγελίας 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (L: 0,073)
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4.6.4 Μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της Ορθής Παράδοσης 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης των 

σημείων τρωτότητας σε μεταβολές του συντελεστή βαρύτητας της Ορθής 

Παράδοσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ευθείες που αναπαριστούν τον τρόπο που 

μεταβάλλεται η σημασία των διαφόρων κριτηρίων έχουν αντίθετη κλίση από αυτές 

που εμφανίζονται στα αντίστοιχα διαγράμματα για την Έγκαιρη Παράδοση και την 

Πλήρη Παραγγελία. Αυτό συμβαίνει και για τα 13 σημαντικότερα κριτήρια εκτός του 

κριτηρίου Ελαττωματικά από προμηθευτή. Εμφανής λόγος για τον οποίον να 

συμβαίνει αυτό και να σχετίζεται αμιγώς με τη λογική της λειτουργίας της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν υπάρχει. Πιθανολογείται ωστόσο, πως το φαινόμενο 

αυτό έχει τη ρίζα του στον τρόπο με τον οποίο κατανέμει το Expert Choice τη 

μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας μιας παραμέτρου, στις υπόλοιπες της ίδιας 

ομάδας.  

 

Σχ. 4.13: Βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης των σημείων τρωτότητας σε μεταβολές 

του συντελεστή βαρύτητας της Ορθής Παράδοσης 

ΟΡΘΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (L: 0,332)
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Ο υφιστάμενος συντελεστής βαρύτητας του χαρακτηριστικού αυτού της «Τέλειας 

Παραγγελίας», 0,332, προκύπτει θεωρώντας πως η Ορθή Παράδοση είναι εξίσου 

σημαντική με την Έγκαιρη Παράδοση (βαθμολογία 1), αρκετά σημαντικότερη από 

την Πλήρη Παραγγελία (βαθμολογία 3) και ελαφρά σημαντικότερη από την 

Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα (βαθμολογία 2). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη πως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης 

πελατών της επιχείρησης, η Έγκαιρη Παράδοση είναι και θα παραμείνει ο 

κυριότερος παράγοντας ικανοποίησης, η Ορθή Παράδοση δεν μπορεί να την 

ξεπεράσει σε σημασία, άρα 1 θα είναι η ανώτερη σχετική βαθμολογία που μπορεί να 

λάβει. Θεωρώντας ως μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε σχέση με την Πλήρη 

Παραγγελία, το 7 ( να θεωρηθεί δηλαδή εξαιρετικά σημαντικότερη από αυτήν) και σε 

σχέση με την Παράδοση χωρίς ελαττωματικά το 5 (πολύ πιο σημαντική), και 

διατηρώντας τους υπόλοιπους συσχετισμούς ως έχουν19,  ο συντελεστής βαρύτητας 

που προκύπτει είναι 0,464.  

 

                                                        
19 ο συνδυασμός δίνει λόγο συνέπειας ίσο με 0,02. 
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Από την άλλη πλευρά, αν θεωρηθεί ως ελάχιστη δυνατή σχετική βαθμολογία της 

Ορθής Παράδοσης, σε σχέση με την Έγκαιρη Παράδοση το 1/3 (αρκετά πιο 

ασήμαντη), σε σχέση με την Πλήρη Παραγγελία το 1 (δεν είναι δυνατό, λογικά, να 

θεωρηθεί λιγότερο σημαντική της) και σε σχέση με την Παράδοση χωρίς 

ελαττωματικά το 1/320, τότε προκύπτει συντελεστής βαρύτητας 0,142. 

 

Μέσα στο διάστημα 0,142 – 0,464, καθώς αυξάνεται η σημασία της Ορθής 

Παράδοσης υποχωρεί η σημασία των παραγόντων: 

• Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας προμηθευτή 

• Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής 

• Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες 

• Επιχειρηματικά προβλήματα προμηθευτή 

• Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές 

• Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών 

• Ελαττωματικά από προμηθευτή  

ενώ ενισχύεται η σημασία των παραγόντων: 

• Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση βλάβης 

• Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας 

• Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων 

• Σφάλμα κατά την συλλογή 

• Σφάλμα στα συνοδευτικά έγγραφα  

Έτσι, μοιραία, η σειρά κατάταξής τους μπορεί να αλλάξει. Π.χ. η Δυσκολία 

συνεννόησης με τον πελάτη στη διάγνωση βλάβης μπορεί από τη δεύτερη θέση που 

κατέχει στην κατάταξη (για τον υφιστάμενο συντελεστή βαρύτητας και μέχρι τον 

μέγιστο 0,464), να φτάσει μέχρι και στην έκτη θέση για μειώσεις του συντελεστή 

στην περιοχή του ελάχιστου που προσδιορίστηκε παραπάνω. Ωστόσο, άσχετα από 

την σειρά κατάταξης, για μεταβολές του συντελεστή βαρύτητας της Ορθής 

Παράδοσης μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα, οι 13 παράγοντες που 

κατατάσσονται ως σημαντικότεροι στην υφιστάμενη κατάσταση, παραμένουν πάντα 

στην ομάδα των σημαντικότερων, χωρίς να εισάγονται άλλοι παράγοντες σε αυτή.   

 

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις προηγούμενες ο παράγοντας Προληπτική 

προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας προμηθευτών παραμένει πάντα στην πρώτη θέση της 

κατάταξης και δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του συντελεστή βαρύτητας της 

Ορθής Παράδοσης αφού δεν εμπίπτει καθόλου στην περιοχή του στόχου της 

«Τέλειας» Παραγγελίας.  

 

                                                        
20 προκειμένου ο συνδυασμός αυτός να δώσει ικανοποιητικό λόγο συνέπειας, οι υπόλοιπες 3 παράμετροι 
θεωρήθηκαν εξίσου σημαντικές (βαθμολογία 1) 
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4.6.5 Μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της «Παράδοσης χωρίς 

ελαττωματικά/κατεστραμμένα» (ΠΧΕΚ) 

Ο συντελεστής βαρύτητας αυτού του χαρακτηριστικού της «Τέλειας» Παραγγελίας 

ισούται με 0,228 και προκύπτει θεωρώντας ότι η Έγκαιρη Παράδοση και η Ορθή 

Παράδοση είναι ελαφρά πιο σημαντικές από την ΠΧΕΚ (βαθμολογία 2), ενώ η 

Πλήρης Παραγγελία είναι πολύ πιο ασήμαντη (βαθμολογία 1/5). 

 

Από την βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης στις μεταβολές της ΠΧΕΚ που 

παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί, κατ’ αρχήν προκύπτει η σημαντική 

συμβολή δύο κριτηρίων στην τρωτότητα που σχετίζεται με την ΠΧΕΚ: των 

Ελαττωματικών από προμηθευτή  και της Αδυναμίας ελέγχου για ελαττωματικά κατά 

τις παραλαβές από προμηθευτές. Η αδυναμία ελέγχου μάλιστα, ενώ δεν 

συμπεριλαμβάνεται στα πρώτα 13 σημαντικότερα σημεία τρωτότητας που 

προκύπτουν από την κατάταξη, με ελάχιστη αύξηση του συντελεστή βαρύτητας της 

ΠΧΕΚ, «εκτοξεύεται» μέσα σε αυτά.  

 

Σχ. 4.14: Βαθμιαία ευαισθησία της κατάταξης των σημείων τρωτότητας σε μεταβολές 

του συντελεστή βαρύτητας της Παράδοση χωρίς ελαττωματικά/κατεστραμμένα 

(ΠΧΕΚ) 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ/ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ (L: 0,228)
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Προκειμένου να προσδιοριστεί και για την ΠΧΕΚ ένα λογικό διάστημα μέσα στο 

οποίο θα ήταν δυνατό να μεταβληθεί ο συντελεστής βαρύτητας, θεωρούμε τα εξής: 

• Η σημασία της δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ξεπεράσει αυτήν της 

Έγκαιρης Παράδοσης, επομένως η μέγιστη σχετική βαθμολογία τους μπορεί να 
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είναι 1. Αντίστοιχα, δεν θεωρείται δυνατό να θεωρηθεί η έγκαιρη παράδοση 

παραπάνω από «πολύ πιο σημαντική» από την ΠΧΕΚ. Επομένως η ελάχιστη 

σχετική βαθμολογία που μπορεί να λάβει η ΠΧΕΚ είναι 1/5. 

• Από την Πλήρη Παραγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να κριθεί λιγότερο 

σημαντική. Επομένως η ελάχιστη σχετική βαθμολογία που μπορεί να λάβει είναι 

1. Προς την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να κριθεί μέχρι και «εξαιρετικά πιο 

σημαντική» (μέγιστη σχετική βαθμολογία 7). 

• Κατά τη σύγκριση με την Ορθή Παράδοση ισχύουν τα ίδια ελάχιστα και μέγιστα 

όρια με αυτά που ισχύουν για την Έγκαιρη Παράδοση.  

 

Ο συνδυασμός της μέγιστης σημασίας της ΠΧΕΚ, ceteris paribus21 δίνει συντελεστή 

βαρύτητας 0,344. Ο συνδυασμός της ελάχιστης σημασίας της ΠΧΕΚ22, δίνει 

συντελεστή βαρύτητας 0,078. Μέσα σε αυτό το διάστημα, όπως φαίνεται και από το 

σχήμα, ελάχιστα αλλάζει η κατάταξη των σημαντικότερων κριτηρίων. Εξαίρεση 

αποτελούν:  

• τα Ελαττωματικά από προμηθευτή, κριτήριο το οποίο όσο αυξάνεται η σημασία 

της ΠΧΕΚ, μπορεί να φτάσει ακόμη και στη δεύτερη θέση της κατάταξης και 

• η Αδυναμία ελέγχου για ελαττωματικά από προμηθευτή, κριτήριο το οποίο, ενώ 

αρχικά κατατάσσεται 17ο και δεν συμπεριλαμβάνεται καν στους σημαντικότερους 

παράγοντες τρωτότητας (όπως φαίνεται γραφικά, στο τμήμα αριστερά της 

κόκκινης καθέτου που δηλώνει την υφιστάμενη τιμή του συντελεστή βαρύτητας 

της ΠΧΕΚ), για μικρές αλλαγές στον συντελεστή βαρύτητας η σημασία του 

αυξάνεται σημαντικά και υπερσκελίζει πολλά από τα υφιστάμενα σημαντικότερα 

σημεία.   

 

                                                        
21 λόγος συνέπειας 0,08 
22 πάλι διατηρώντας τις λοιπές κρίσεις  ως έχουν (λόγος συνέπειας 0,03) 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

5.1 Γενικά 

Καθώς το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αρχίζει να στρέφεται πιο οργανωμένα στην 

έννοια του κινδύνου και της διαχείρισής του, αναδύεται η ανάγκη εκτίμησης του 

κινδύνου που συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, με τρόπο σχετικά εύκολο και 

πρακτικό. Κάτι τέτοιο, εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι απλό, ούτε μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς να θυσιαστεί κάποιο μέρος της ακρίβειας, αφού οι κίνδυνοι αυτοί 

εμφανίζονται με πολλές διαφορετικές μορφές, κάποιοι είναι προβλέψιμοι αλλά 

κάποιοι μπορεί να είναι και αναδυόμενοι, αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα 

(στρατηγικό, τακτικό, λειτουργικό) και οι επιπτώσεις τους μπορεί να διαφέρουν πολύ 

τόσο σε μέγεθος όσο και σε διάρκεια. Επίσης, καθώς, στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικότητας, ό,τι συνιστά κίνδυνο μπορεί ταυτόχρονα να συνιστά και 

ευκαιρία προς εκμετάλλευση, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να 

εκτιμηθεί ο κίνδυνος με αντικειμενικό και μονοσήμαντο τρόπο. 

 

Η σχετικά περιορισμένη έως τώρα έρευνα στον χώρο αυτόν έχει αποδώσει κάποια 

μοντέλα εκτίμησης ή ανάλυσης του κινδύνου τα οποία είτε περιορίζονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. στη δραστηριότητα των 

προμηθειών), είτε είναι εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτούν σημαντικό όγκο 

στοιχείων πολύ καλής ποιότητας για να λειτουργήσουν, ή θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν γενικευμένα και ακαδημαϊκά, οπότε, στην υφιστάμενη μορφή τους, 

δεν έχουν πρακτική αξία για τη μέση ελληνική επιχείρηση. 

 

Η παρούσα εργασία στόχο είχε να καταλήξει σε συγκεκριμένη, σχετικά εύκολα 

εφαρμόσιμη πρόταση ως προς την ιεράρχηση των κινδύνων στους οποίους είναι 

εκτεθειμένη μια επιχείρηση μέσω των λειτουργιών της εφοδιαστικής της αλυσίδας, 

ούτως ώστε, στη συνέχεια να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες 

για να τους διαχειριστεί. Αυτό επετεύχθη προσεγγίζοντας τον κίνδυνο μέσα από την 

έννοια της τρωτότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και χρησιμοποιώντας την 

Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης η οποία επιτρέπει τη σύγκριση ανόμοιων 

παραμέτρων, όχι απαραίτητα ποσοτικοποιημένων, παρακάμπτοντας έτσι ένα 

σύνηθες πρόβλημα που συναντάται στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις: την 

απουσία αξιόπιστων στοιχείων δεικτών απόδοσης. Ταυτόχρονα, μέσα από τη μελέτη 

συγκεκριμένης περίπτωσης, διερευνά μία σειρά συνηθισμένων παραγόντων  που 

επηρεάζουν την «τρωτότητα» της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας μέσης μικρομεσαίας 

ελληνικής επιχείρησης. 
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5.2 Κριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων 

5.2.1 Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με την τρωτότητα της 

επιχείρησης 

Από την ιεραρχία που κατασκευάστηκε ως αναπαράσταση των μηχανισμών 

δημιουργίας τρωτότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, προέκυψαν 52 

τελικά σημεία τρωτότητας. Αυτά ιεραρχήθηκαν ανάλογα με τη σημασία της 

συμβολής τους στην τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης, ως εξής: 

 
1. Προληπτική προμήθεια λόγω αναξιοπιστίας 

προμηθευτών 0,112 

2. Δυσκολία συνεννόησης με πελάτη στη διάγνωση 

βλάβης  0,083 

3. Προβλήματα ΕΑ προμηθευτή (προμηθευτές, 

παραγωγή,αποθεματοποίηση) 0,065 

4. Καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής  0,052 

5. Καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες  0,049 

6. Επιχειρηματικά προβλήματα προμηθευτή  0,048 

7. Σφάλμα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας  0,044 

8. Ανεπαρκής ή κακή πληροφορία από προμηθευτές  0,042 

9. Ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία παραδόσεων  0,042 

10. Ανεπαρκή στοιχεία αξιολόγησης προμηθευτών 0,042 

11. Σφάλμα κατά τη συλλογή  0,042 

12. Ελαττωματικά από προμηθευτή  0,041 

13. Σφάλμα στα συνοδευτικά έγγραφα  0,041 

14. Καταχώρηση λάθος ποσότητας  0,023 

15. Καταχώρηση λάθος κωδικού  0,021 

16. Τυχαίο λάθος μεταφορέα  0,017 

17. Αδυναμία ελέγχου για ελαττωματικά που έχουν 

παραληφθεί από τον προμηθευτή   0,017 

18. Τιμολόγηση λάθος ποσότητας  0,016 

19. Τιμολόγηση λάθος κωδικού  0,016 

20. Λάθος κατά την προετοιμασία της αποστολής  0,014 

21. Διακοπή λειτουργίας υποδομών λόγω φυσικής ή 

άλλης καταστροφής ή ανωτέρας βίας  0,013 

22. Μη καταχώρηση παραλαβής  0,013 

23. Διακοπή λειτουργίας προμηθευτή λόγω φυσικής ή 

άλλης καταστροφής  0,012 

24. Ανεπαρκή στοιχεία σχετικά με τις επικρατούσες 

συνθήκες 0,011 

25. Ανεπαρκή στοιχεία ζήτησης  0,011 

26. Λάθος κατά την απογραφή  0,009 

27. Τοποθέτηση σε θέση άλλου κωδικού  0,009 

28. Εσφαλμένοι χειρισμοί / εξοπλισμός  0,009 

29. Εσφαλμένη επιλογή τρόπου μεταφοράς  0,009 

30. Τιμολόγηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες  0,008 

31. Απειρία εργαζομένων στην αποθήκη  0,008 
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32. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνεργαζόμενων 

μεταφορέων  0,007 

33. Καθυστέρηση συλλογής παραγγελίας  0,006 

34. Απώλεια / κλοπή από την αποθήκη  0,005 

35. Επιλογή ακατάλληλης θέσης για τον συγκεκριμένο 

κωδικό  0,004 

36. Ανεπαρκής συμφωνία με μεταφορέα  0,004 

37. Μεταπτώσεις της ζήτησης  0,003 

38. Λάθος μέθοδος πρόβλεψης ζήτησης  0,003 

39. Λάθος προμηθευτή κατά τη συλλογή/αποστολή 

παραγγελιών 0,003 

40. Λάθος μεταφορέα (μεταφ. από προμ.)  0,003 

41. Ατύχημα - απρόβλεπτη καταστροφή (μεταφ. από 

προμ.)  0,003 

42. Ύπαρξη 2 θέσεων για τον ίδιο κωδικό  0,003 

43. Συμπερίληψη ειδών που καταστράφηκαν στην 

αποθήκη (αβλεψία) 0,003 

44. Ανεπαρκής πληροφοριακή υποστήριξη στη 

διάγνωση βλάβης 0,002 

45. Καθυστέρηση στην αποδοχή προσφοράς από 

πελάτη  0,002 

46. Λάθος επιλογή θέσης  0,002 

47. Λάθος προμηθευτή κατά την παραγγελιοληψία  0,001 

48. Λάθος προμηθευτή σε σχέση με τη μεταφορά (π.χ. 

προβληματική συσκευασία) 0,001 

49. Καθυστέρηση στη διαμόρφωση προσφοράς  0,001 

50. Καθυστέρηση στον έλεγχο εκκρεμουσών 

πληρωμών του πελάτη 0,001 

51. Απειρία υπαλλήλων στην επιλογή μεταφορέα  0,001 

52. Απειρία υπαλλήλου αποστολών  0,000  

  

Παρ’ ότι ο μεγάλος αριθμός ιεραρχούμενων κριτηρίων οδηγεί σε σχετικά μικρές 

διαφορές στους συντελεστές βαρύτητάς τους, 13 κριτήρια ξεχωρίζουν ως προς τη 

σημασία τους. Η ανάλυση ευαισθησίας που ακολούθησε την ιεράρχηση έδωσε 

ενδείξεις ότι, σε γενικές γραμμές, τα κριτήρια που εντάσσονται στην ομάδα των 

σημαντικότερων δεν αλλάζουν (για λογικές μεταβολές της βαρύτητας που δίνεται 

στους στόχους και υπο-στόχους της εφοδιαστικής αλυσίδας), παρ’ όλο που η σειρά 

κατάταξής τους μπορεί να μεταβληθεί. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες της μεθόδου και της ανάλυσης ευαισθησίας που 

παρατίθενται παρακάτω, αλλά και τις σχετικά μικρές διαφορές που παρατηρούνται 

μεταξύ των δεικτών βαρύτητας των κριτηρίων, θα ήταν υπερβολικό να βασιστεί 

κανείς απόλυτα στη σειρά κατάταξης των κριτηρίων όπως προέκυψε, π.χ. να 

θεωρήσει ότι η καθυστέρηση καταχώρησης παραλαβής είναι απολύτως 

σημαντικότερη από την καταχώρηση κωδικού με ελληνικούς χαρακτήρες. Εξάλλου, 

ούτε ο στόχος του μοντέλου, όπως κατασκευάστηκε εξ αρχής, ήταν τόσο φιλόδοξος.  
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Τα συμπεράσματα όμως που προκύπτουν με ασφάλεια από τα αποτελέσματα αυτά 

είναι: 

1. Η τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τους 

προμηθευτές, κάποιες εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης και την 

αλληλεπίδραση με τον πελάτη σε θέματα διάγνωσης του προβλήματος που 

αντιμετωπίζει. 

2. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βασικοί προμηθευτές της επιχείρησης, σε 

σχέση τόσο με την επιχειρηματική τους υπόσταση (π.χ. επικείμενη εξαγορά) όσο 

και με την λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας (προμήθειες, παραγωγή, 

αποθεματοποίηση), συνδυασμένα με κακή ορατότητα μέσα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τις προμήθειες της 

επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί σε υπεραποθεματοποίηση. Η πρόωρη αυτή 

προμήθεια, βάσει της βαρύτητας που έχει δοθεί από την επιχείρηση στον στόχο  

της διατήρησης «βέλτιστου» επιπέδου αποθέματος, αναδεικνύεται ως πολύ 

σημαντική πηγή τρωτότητας. 

3. Το σημαντικό ποσοστό ελαττωματικών ειδών που περιλαμβάνεται στις 

παραλαβές από τους βασικούς προμηθευτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

πολλά από αυτά τα ελαττωματικά δεν μπορούν να διαπιστωθούν παρά μόνο μετά 

την εγκατάστασή τους στο μηχάνημα του πελάτη, συμβάλλει επίσης σημαντικά 

στην τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, απειλώντας σοβαρά τον στόχο της 

«τέλειας» παραγγελίας, είτε γιατί τελικά η παραγγελία περιλαμβάνει 

ελαττωματικά, είτε γιατί, ακόμη κι όταν έχουν επισημανθεί τα ελαττωματικά πριν 

την αποστολή τους στον πελάτη, η ύπαρξή τους μπορεί να οδηγεί σε μη 

διαθεσιμότητα αποθέματος οδηγώντας σε μη έγκαιρες ή μη πλήρεις αποστολές. 

4. Η τρωτότητα σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο έγκειται κυρίως σε λάθη που 

σχετίζονται με τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος και την αργή 

εξοικείωση με τις αντίστοιχες διαδικασίες (λάθη και καθυστερήσεις στις 

καταχωρήσεις) αλλά και στην πλημμελή διατήρηση και αξιοποίηση στοιχείων 

αξιολόγησης των συνεργατών της επιχείρησης και κυρίως των προμηθευτών της 

από τους οποίους προέρχονται τα περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα. 

5. Η απουσία συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης ειδών και γενικότερης 

πληροφοριακής υποστήριξης της συλλογής και προετοιμασίας των ειδών για 

αποστολή, φαίνεται να αποτελεί μια ακόμη πηγή τρωτότητας, αφήνοντας 

περιθώρια για σφάλματα κατά τη συλλογή και την έκδοση των συνοδευτικών 

παραστατικών. Τα περιθώρια αυτά τείνουν να διευρύνονται όσο συνεχίζεται η 

ραγδαία ανάπτυξη της επιχείρησης και η γεωμετρική αύξηση των κωδικών που 

διακινεί και των συναλλαγών που πραγματοποιεί. 

6. Τρωτότητα δημιουργείται και από την παρατηρούμενη δυσκολία συνεννόησης με 

τον πελάτη στη διάγνωση της βλάβης που αντιμετωπίζει, έτσι ώστε να του 

σταλούν τα ενδεδειγμένα ανταλλακτικά. Η δυσκολία αυτή, παρ’ ότι φαίνεται (και 
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είναι ως ένα βαθμό) ως πρόβλημα συνεννόησης με τους εταίρους από την κάτω 

πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύεται από την έλλειψη πληροφοριακής 

της υποστήριξης, καθώς δεν έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα της 

επιχείρησης τα εγχειρίδια των προμηθευτών  και σχετική εφαρμογή που θα 

μπορούσε να καθοδηγεί τον χρήστη κατά τη διάγνωση. Επομένως, και αυτή η 

πηγή τρωτότητας, η οποία απειλεί τους στόχους τόσο της έγκαιρης όσο και την 

ορθής αποστολής, έχει ενδοεπιχειρησιακά αίτια και θα μπορούσε, με τα 

κατάλληλα μέτρα, να αμβλυνθεί σημαντικά. 

7. Από την έως τώρα εμπειρία, δεν προκύπτει σοβαρή απειλή της λειτουργίας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας από την απειρία των υπαλλήλων της επιχείρησης ή λάθη 

των μεταφορέων της.  

8. Προβλήματα που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές ή ανωτέρα βία επίσης δεν 

φαίνεται να απειλούν τη συνεκτικότητα και ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της 

αλυσίδας σε αξιοσημείωτο βαθμό, αν και αυτό προκύπτει με βάση τα 

προβλήματα που έχουν εμφανιστεί έως τώρα. Το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν 

έχει καταρτίσει ένα επίσημο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, 

έχοντας μελετήσει την αλληλουχία των προβλημάτων που θα μπορούσαν τέτοιες 

καταστάσεις να δημιουργήσουν, δημιουργεί σκεπτικισμό σε σχέση με αυτό το 

σημείο. 

 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιεράρχησης, προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι η εφοδιαστική της αλυσίδα συνεχίζει να επιτελεί τον 

προδιαγεγραμμένο της ρόλο, η επιχείρηση θα πρέπει να δώσει έμφαση σε δύο 

ομάδες δράσεων: 

• Βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές της, είτε αυτό σημαίνει βελτίωση 

της ορατότητας προς τα επάνω μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα με καλύτερη 

πληροφοριακή σύνδεση, είτε απλά επαναδιαπραγμάτευση των όρων 

συνεργασίας (ανταποκρισιμότητα, ελαττωματικά) 

• Επένδυση στην καλύτερη αξιοποίηση του νέου πληροφοριακού της συστήματος: 

1. με εγκατάσταση επιπλέον εφαρμογών που θα υποστηρίζουν τις λειτουργίες 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (διάγνωση βλάβης, παρακολούθηση 

υπεργολάβων και συνεργατών, διαχείριση αποθεμάτων, κλπ.) 

2. με δράσεις εξοικείωσης των χρηστών του συστήματος με τις λειτουργίες του 

και τις αντίστοιχες φυσικές διαδικασίες (καταχώρηση παραλαβής, 

καταχώρηση νέου κωδικού, παρακολούθηση δεικτών απόδοσης, κλπ.) 

 

Η επέμβαση και στις δύο αυτές περιοχές κρίνεται επείγουσα, καθώς τα προβλήματα 

που δημιουργούνται σε αυτές έχουν αντίκτυπο σε ευρύτατο φάσμα των λειτουργιών 

της επιχείρησης και, τελικά, γίνονται πάντα έντονα αντιληπτά από τους πελάτες της.  
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Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς οι συνθήκες μέσα στην επιχείρηση, μέσα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα ή και στο περιβάλλον της μεταβάλλονται, η διαδικασία 

ιεράρχησης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ώστε και να αναδεικνύονται νέες 

προτεραιότητες αλλά και να γίνονται αντιληπτοί οι εκάστοτε μηχανισμοί 

δημιουργίας τρωτότητας. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται 

προληπτικά μέτρα για την ενδυνάμωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η καλή γνώση 

αυτών των μηχανισμών μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη για την ταχεία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση αιφνίδιων κρίσεων.  

 

 

5.2.2 Συμπεράσματα σχετικά με την μεθοδολογική προσέγγιση - 

Περιορισμοί 

Γενικά, η εφαρμογή του μοντέλου έδωσε μια ικανοποιητική εικόνα των περιοχών στις 

οποίες απαιτείται να εστιαστούν οι προσπάθειες της επιχείρησης. Παρείχε επίσης 

την ευκαιρία καλύτερης κατανόησης των παραγόντων που επηρεάζουν την 

τρωτότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του αλληλοσυσχετισμού τους, δηλαδή των 

μηχανισμών που δημιουργούν την τρωτότητα και, ενδεχομένως, την 

πολλαπλασιάζουν μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα.   

 

Στα θετικά της μεθόδου προσμετρώνται κυρίως η πρακτικότητα και η ευχρηστία της, 

αφού μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, 

πολύπλοκοι υπολογισμοί ή ποσοτικά στοιχεία. Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 

βωμό της ευχρηστίας θυσιάστηκε ένα μέρος της λεπτομέρειας όσον αφορά τα 

αποτελέσματα: αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά των περιοχών που 

χρήζουν προσοχής ενώ η απόλυτη σειρά κατάταξής τους θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα. 

 

Η γενικότερη προσέγγιση που υιοθετήθηκε εμφανίζει, ωστόσο, και κάποιες 

αδυναμίες, άλλες εγγενείς και άλλες λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών εφαρμογής: 

1. Η διερεύνηση των πιθανών αιτιών των προβλημάτων προχώρησε σε αρκετό 

βάθος, γεγονός που προήγαγε μεν την κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας 

της τρωτότητας αλλά οδήγησε και σε σχετικά μεγάλο αριθμό κριτηρίων προς 

ιεράρχηση, με όλες τις παρελκόμενες επιπτώσεις οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί.   

2. Η βαθμολογία των κριτηρίων βασίστηκε στις κρίσεις ενός μόνο στελέχους της 

επιχείρησης. Παρά το γεγονός ότι το στέλεχος αυτό έχει πλήρη, σαφή και σε 

βάθος γνώση των λειτουργικών της εφοδιαστικής αλυσίδας, θεωρείται σημαντικό 

να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις άλλων εμπλεκόμενων στελεχών, γιατί, όπως 

επισημαίνει ο Holton (2004), έχει σημασία ποιοι φέρουν συγκεκριμένους 

κινδύνους μέσα σε μια επιχείρηση και ποια είναι η στάση τους απέναντι στον 

κίνδυνο.  
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3. Εντοπίζονται τα σημεία τρωτότητας σε σχέση με συμβάντα που έχουν ήδη 

συμβεί, ή έχουν συμβεί σε άλλους αλλά όχι στην επιχείρηση. Το ενδεχόμενο 

αναδυόμενου κινδύνου δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Ίσως μια ιεράρχηση των 

προβλημάτων που δεν επιθυμεί η επιχείρηση να αντιμετωπίσει, να μπορούσε να 

οδηγήσει σε ρεαλιστικά σχέδια όχι αντιμετώπισης συγκεκριμένων κινδύνων αλλά 

επαρκή ώστε να αντεπεξέρχεται σε μη επιθυμητές καταστάσεις. 

4. Ο μεγάλος αριθμός παραμέτρων που ιεραρχήθηκαν δυσχέρανε και την ανάλυση 

ευαισθησίας, καθώς τα αποτελέσματά της δίνονται από το Expert Choice μόνο 

γραφικά, οπότε η απεικόνιση, στις περιοχές συγκέντρωσης των περισσότερων 

παραμέτρων, ήταν μη ικανοποιητική και δυσερμήνευτη.    

5. Επιπλέον, η ανάλυση ευαισθησίας αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα γιατί, 

όταν οι στόχοι των οποίων διερευνάται η επίδραση της μεταβολής είναι 

περισσότεροι από δύο, δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο κατανέμει το 

Expert Choice τη μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας του ενός, στους 

συντελεστές των υπολοίπων (προκειμένου να αθροίζονται στη μονάδα).     

 

5.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε θα μπορούσε κατ’ αρχήν να εμπλουτιστεί ως προς 

τους στόχους του, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μεταξύ αυτών και την παράμετρο της 

ανταποκρισιμότητας (της ταχύτητας απόκρισης). Για την εξεταζόμενη επιχείρηση 

κρίθηκε πως δεν είναι απαραίτητη η συμπερίληψη αυτού του στόχου αφού, στην 

περίπτωσή της, ταυτίζεται με την έννοια της «έγκαιρης παραγγελίας». Αυτό 

συμβαίνει γιατί, λόγω της φύσης των απαιτήσεων των πελατών, ο προσυμφωνημένος 

χρόνος αποστολής των ανταλλακτικών είναι πάντα εντός της ίδιας ημέρας σε 

περιοχές εντός της ζώνης επιρροής του κέντρου διανομής ή εντός 24 ωρών για την 

υπόλοιπη επικράτεια. Αυτό σημαίνει άμεση συλλογή και αποστολή μετά τη λήψη της 

παραγγελίας. 

 

Χρήσιμη θα ήταν ακόμη η  επαναβαθμολόγηση των παραμέτρων από περισσότερα 

του ενός στελέχη της επιχείρησης και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα 

υφιστάμενα αποτελέσματα. Από τις διαφορές μπορούν να προκύψουν ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα ως προς το τι συνιστά κίνδυνο για το σύνολο της εταιρείας. Επιπλέον, 

η διάδραση των στελεχών κατά τη διαδικασία της επαναβαθμολόγησης θα μπορούσε 

να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών τρωτότητας, από διάφορες 

οπτικές γωνίες, και στην ανάπτυξη συναίνεσης και σύμπνοιας μεταξύ των ατόμων 

που λαμβάνουν αποφάσεις σε διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην 

άσκηση αυτή θα μπορούσαν να συμμετέχουν ο υπεύθυνος προμηθειών, ο διευθυντής 

πωλήσεων, ο υπεύθυνος αποθήκης και, υπό προϋποθέσεις, ο υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης. 
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Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, και εφόσον κοινή συναινέσει αποφασιστεί η 

βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές, η άσκηση θα μπορούσε να 

επαναληφθεί με συμμετοχή τους. Αυτό θα βοηθούσε σε πιο ολιστική κατανόηση των 

προβλημάτων και ακριβέστερο προσδιορισμό τόσο των παραμέτρων της ιεραρχίας 

όσο και των παραγόντων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση 

τρωτότητας.  

 

Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε, γνωρίζοντας πλέον τη σημασία των παραμέτρων του 

τελευταίου επιπέδου, να ομαδοποιηθούν κάποιες από αυτές ώστε να μικρύνει 

σημαντικά ο αριθμός τους και να εξεταστεί η ευαισθησία του μοντέλου σε ένα 

λιγότερο λεπτομερειακό επίπεδο (λαμβάνοντας όμως υπόψη κατά την 

αναβαθμολόγηση της σημασία των παραμέτρων που περιέχονται σε κάθε ομάδα).   
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