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ABSTRACT

ABSTRACT

Day by day more firms realize the importance of logistics in the direction of 

gaining a competitive advantage. As the market becomes more complicated every 

minute, the need for quality management in the logistics function, as well as in the 

entire supply chain, is inevitable. Quality in this functional area is perceived as “total 

support of customer’s need” and has two distinct dimensions, as far as the firm’s 

competitiveness is concerned: the reaction time and the reliability.

The logistics function controls the production flow in a way, so that the right 

service level is maintained and the service cost of products is kept low. At the same 

time it controls production flow flexibility, in order to decrease the reaction time to 

the changes of the market.

However, there have been few comprehensive studies of the implementation 

of total quality management (TQM) practices in logistics. In this paper three firms in 

the food industry of North Hellas are being studied. The logistics quality management 

practices that have been implemented, the elements of the logistics strategy that has 

been followed, the obstacles that have been faced so for and the future plans for 

continuous development are, among other issues, discussed.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούν τη 

σημασία των logistics στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και καθώς η 

αγορά γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, η ανάγκη ποιοτικής λειτουργίας των logistics, 

αλλά και της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι επιβεβλημένη. Η ποιότητα στο 

χώρο αυτό γίνεται αντιληπτή ως «ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη» και 

χαρακτηρίζεται από δύο διαστάσεις, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης: το χρόνο αντίδρασης και την αξιοπιστία.

Τα logistics ρυθμίζουν τη ροή της παραγωγής, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διατηρείται το σωστό επίπεδο εξυπηρέτησης και να μειώνεται το κόστος διάθεσης 

των προϊόντων, ενώ την ίδια στιγμή διευθύνουν την ευελιξία της παραγωγής, με 

στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης στις μεταβολές της αγοράς.

Οι έρευνες, ωστόσο, που έχουν γίνει με θέμα την εφαρμογή συστημάτων 

διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΙ1) στα logistics και γενικώς στην εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι ελάχιστες. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετώνται τρεις βιομηχανίες 

τροφίμων της Βορείου Ελλάδας και αναζητούνται, μεταξύ άλλων, οι πρακτικές 

ποιότητας που εφαρμόζουν στη λειτουργία των logistics, τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

της στρατηγικής που ακολουθούν, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή 

των προγραμμάτων ποιότητας και τα μελλοντικά τους σχέδια για συνεχή βελτίωση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) με την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και 

ειδικότερα με τη λειτουργία των Logistics στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας διακρίνεται σε τρεις ενότητες, την 

Ποιότητα, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τη μεταξύ τους σχέση. Στην ενότητα που 

αφορά στην Ποιότητα γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση του ελέγχου ποιότητας και 

ορίζεται η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται 

η έννοια της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, προσδιορίζονται οι παράγοντες που 

ευνοούν και παράλληλα οι λόγοι που επιβραδύνουν την ανάπτυξή της, καθώς επίσης 

και οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητά της. Στην τρίτη ενότητα 

γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης, σε θεωρητικό επίπεδο, της σχέσης ποιότητας 

και εφοδιαστικής αλυσίδας και καταγράφονται οι σχετικές έρευνες που υπάρχουν στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, αναγνωρίζονται μερικά από τα εμπόδια που πρέπει να 

ξεπεραστούν κατά την εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ στην εφοδιαστική αλυσίδα και 

τονίζεται ο ρόλος των προμηθευτών στην όλη διαδικασία. Τέλος, αναπτύσσεται ένα 

μοντέλο ποιότητας διαδικασίας για συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο ερευνητικό μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 

την εκπόνηση της έρευνας και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που εξάγονται. 

Καταγράφονται στοιχεία για το προφίλ των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, το προφίλ 

του τμήματος logistics, την οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στη 

λειτουργία των logistics και την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων αυτών.

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή 

της έρευνας και γίνεται πρόταση για εκτεταμένες και πιο διεξοδικές μελέτες στο 

συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φ. Βούζα, λέκτορα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιβλέποντα της παρούσας εργασίας, για την 

ανάθεση της εργασίας, την καθοδήγηση και την πόσης φύσεως βοήθεια που μου 

παρείχε με τις γνώσεις και την εμπειρία του, καθώς και για την προθυμία του να 

βοηθήσει, όποτε κρίθηκε απαραίτητο.
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.1. Ποιότητα

2.1.1. Ιστορική ανασκόπηση ελέγχου ποιότητας

Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση η βιομηχανική παραγωγή ήταν 

αποκλειστικά ευθύνη και έργο των ανεξάρτητων τεχνιτών, οι οποίοι 

πραγματοποιούσαν και μια πρωτόγονη μορφή ποιοτικού ελέγχου του παραγόμενού 

προϊόντος. Ο 20ος αιώνας καθιέρωσε την ομαδοποίηση των τεχνιτών ή εργατών που 

είχαν παρόμοια καθήκοντα και την επίβλεψή τους από εργοδηγούς, οι οποίοι ήταν 

πλέον υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων. Με την έναρξη της βιομηχανικής 

επανάστασης δημιουργήθηκαν μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα αποτελούμενα 

από πολλές ομάδες παραγωγής, οι οποίες ελέγχονταν από τους λεγομένους 

επιθεωρητές παραγωγής που ήταν με τη σειρά τους υποχρεωμένοι να αναφέρονται 

στους λεγάμενους εργοδηγούς. Γενικά, είναι δυνατό να λεχθεί ότι η θεσμοθέτηση της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ολοκληρώθηκε με τη διαδοχική αλληλουχία τεσσάρων 

σταδίων. [Αρβανιτογιάννης, 2000]

1° στάδιο: Επιθεώρηση

Η πρώτη μορφή επιθεώρησης ανεξάρτητης από την παραγωγή αποτέλεσε 

άμεσο επακόλουθο της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και της καθιέρωσης 

νέων υλικών και μεθόδων παραγωγής, που κατέστησαν αδύνατο τον έλεγχο από τους 

παραδοσιακούς εργοδηγούς και συγχρόνως απαραίτητη τη σύσταση ενός σώματος 

ελέγχου, το οποίο αποτελούνταν από τους εργοδηγούς επιθεωρήσεως πλήρους 

απασχόλησης. Βέβαια στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να γίνει ακόμη λόγος για 

προηγμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, αφού η επιθεώρηση συνίστατο σε μια απλή 

σύγκριση των παραγό μενών προϊόντων ή υπηρεσιών με τις δεδομένες πρωτογενείς 

μορφές προδιαγραφών. [Αρβανιτογιάννης, 2000]

2° στάδιο: Ποιοτικός Έλεγχος

Η πρώτη μορφή ποιοτικού ελέγχου εμφανίστηκε στη βιομηχανική παραγωγή 

μετά από το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, προ κειμένου να αντιμετωπιστεί η αδυναμία των 

περισσότερων βιομηχανιών της εποχής να ελέγξουν την ποιότητα. Ο έλεγχος 

ποιότητας είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που 

επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βάσει ορισμένων 

προδιαγραφών. Με τον ποιοτικό έλεγχο γίνεται δηλαδή επιθεώρηση του προϊόντος
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μετά την παραγωγή του και εκτελούνται οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, στην 

περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές. [Αρβανιτογιάννης, 2000]

3° στάδιο: Διασφάλιση Ποιότητας

Η αδυναμία του απλού ποιοτικού ελέγχου, που συνίσταται στο γεγονός ότι 

αντιμετωπίζει ελαττώματα κατασκευής ή σχεδιασμού στο τελικό προϊόν, δηλαδή μόνο 

μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τις ολοένα 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών, οδήγησαν στην καθιέρωση των συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας. Τα τελευταία εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή ικανοποιεί 

κάποιες σταθερές προϋποθέσεις ποιότητας και, κατά συνέπεια, ο πελάτης ή ο 

καταναλωτής θα παραλάβει το προϊόν όπως αυτό προδιαγράφεται στις σχετικές 

συμβάσεις [Τσιότρας, 1995]

4° στάδιο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Κανένα όμως από τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας δεν εξασφαλίζει την 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με χαμηλό κόστος, πλήρη αξιοποίηση του 

διαθέσιμου προσωπικού, εφαρμογή καινοτομιών, διαρκή βελτίωση και καθολική 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά που λείπουν από 

τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας έρχεται να συμπληρώσει το Σύστημα 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο όρος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από 

μία εταιρία, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη δραστηριοποίηση του 

συνόλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) της εταιρίας με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος. [Τσιότρας, 1995] Η πορεία για την επίτευξη της Ολικής Ποιότητας είναι μια 

συνεχής διεργασία που διαρκεί όσο και η εταιρία και αποτελεί μία διαρκή 

αναζωογονητική διαδικασία που εξασφαλίζει την επιβίωση και ανάπτυξη της 

επιχείρησης. [Αρβανιτογιάννης, 2000]
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2.1.2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), όρος γνωστός διεθνώς ως “Total 

Quality Management” ή TQM, αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιαπωνία το 1950, υπό 

μορφή μιας φιλοσοφίας διοίκησης και αποτέλεσε τη βάση για την εξάπλωση της 

αγοράς των μεγάλων Ιαπωνικών εταιριών στη Δύση και τη θεμελίωση της 

αξιοπιστίας τους όσον αφορά την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων τους. [Early, 

1995]

Ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ορίζεται το σύστημα διοίκησης μιας εταιρίας 

που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος για τον 

πελάτη, με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εταιρία. 

[Τσιότρας, 1995] Σύμφωνα με άλλο ορισμό. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία 

καθολική και εκτεταμένη προσπάθεια της εταιρίας να ικανοποιήσει τον πελάτη, που 

επιτυγχάνεται μέσα από την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων και την 

εστίαση στη συνεχή βελτίωση. Η ΔΟΠ αποτελεί ταυτόχρονα μία πολυσήμαντη 

φιλοσοφία διοίκησης και μία συλλογή από εργαλεία και προσεγγίσεις για την 

εφαρμογή της. [Evans & Lindsay, 1999]

Οι τρεις βασικές αργές της ολικής ποιότητας είναι:

> η εστίαση στον πελάτη,

> η συμμετοχή όλων σε μία ομάδα, και

> η συνεχής βελτίωση και η γνώση. [Evans & Lindsay, 1999]

Συνέπειες των αρχών αυτών είναι οι ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής της 

διοίκησης ολικής ποιότητας [Τσιότρας, 1995]:

# δέσμευση και καθοδήγηση από τη Διοίκηση: Τα ανώτερα στελέχη της 

Διεύθυνσης της εταιρίας θα πρέπει πρώτα τα ίδια να υιοθετούν τις αρχές της Ολικής 

Ποιότητας και στη συνέχεια να καθοδηγούν τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού, 

αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

& εφαρμογή σε όλο το εύρος της εταιρίας: Η προσαρμογή όλων των 

τμημάτων της εταιρίας συντελεί στην καλύτερη αφομοίωση της νοοτροπίας της 

συνεχούς βελτίωσης και στην ενσωμάτωση της διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις 

δραστηριότητες και διαδικασίες.

αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος του κόστους ποιότητας: Γίνονται 

με χρήση προγράμματος υπολογισμού του κόστους, που μπορεί να αποτελέσει μέσο 

και κίνητρο για συνεχή βελτίωση.
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Α επικέντρωση στην ικανοποίηση των πελατών: Συμβάλλει στη μείωση του 

κόστους, μέσω της αποδοτικότητας του σχεδιασμού για τη μεγίστη ικανοποίηση των 

πελατών, και στην αύξηση των εσόδων, μέσω του πλεονεκτήματος της αγοράς.

Α συνεχής βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες: 

Επιτυγχάνεται μέσω της παρακίνησης για συνεχή ανανέωση των μεθόδων βελτίωσης 

των δραστηριοτήτων παραγωγής ή εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και της ελάττωσης 

της σπατάλης πόρων.

Α υπευθυνότητα και συστηματική συμμετοχή όλων: Όλα τα μέλη του 

προσωπικού πρέπει να συμμετέχουν συνειδητά στην προσπάθεια για τη βελτίωση της 

ποιότητας κι επομένως να είναι εξουσιοδοτημένα από τη Διοίκηση να διευθύνουν και 

να βελτιώνουν τις διαδικασίες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

Α εφαρμογή προληπτικών παρά διορθωτικών ενεργειών: Η επιθυμητή 

ποιότητα πρέπει να ενσωματώνεται στο σχεδίασμά των προϊόντων και των 

παραγωγικών διαδικασιών, γιατί στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου, τα ακατάλληλα προϊόντα είτε απορρίπτονται 

είτε τροποποιούνται για να επαναχρησιμοποιηθούν, με αποτέλεσμα της επιβάρυνση 

του κόστους παραγωγής κατά 35%, ποσοστό που αυξάνεται με την αύξηση του 

χρονικού διαστήματος από τη χρονική στιγμή παραγωγής μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο.

Το κόστος της ποιότητας διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες [Vonderembse,

1996]:

X Κόστος αποτυχίας/ μη συμμόρφωσης: Διακρίνεται σε εσωτερικό και 

εξωτερικό. Είναι το κόστος που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση των πρώτων 

υλών, των προϊόντων ή των συστατικών τους με τις προδιαγραφές. Όταν η μη 

συμμόρφωση διαπιστώνεται πριν από την αποστολή των προϊόντων στους πελάτες, 

τότε το κόστος είναι εσωτερικό. Όταν διαπιστώνεται μετά την αποστολή των 

προϊόντων στους πελάτες, λέγεται εξωτερικό.

X Κόστος ελέγχου ποιότητας: Είναι το κόστος της διεξαγωγής ελέγχων 

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται είναι εντός των προδιαγραφών, καθώς επίσης και το κόστος 

εκτίμησης του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη

X Κόστος πρόληψης: Είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών που στοχεύουν στην 

πρόληψη ατελειών πριν αυτές συμβούν. Στο κόστος πρόληψης περιλαμβάνονται 

ενέργειες, όπως επιμόρφωση εργαζομένων, διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, και
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εξειδικευμένες προσπάθειες σχεδιασμού προϊόντων ή συστημάτων διοίκησης που να 

εμποδίζουν την ύπαρξη ατελείων.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της εφαρμογής της ΔΟΠ από μία εταιρία είναι 

[Τσιότρας, 1995]:

■ η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των (εξωτερικών) πελατών, μέσω του 

προσανατολισμού της εταιρίας στις απαιτήσεις τους,

■ η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων (εσωτερικών πελατών) 

στην εργασίας τους, με την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εργασιακών 

συνθηκών και της ανταμοιβή τους, με τελικό σκοπό την ικανοποίηση του 

πελάτη,

■ η ενσωμάτωση της ηθικής και της νοοτροπίας της ΔΟΠ σε όλους τους τομείς 

και σε όλα τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησης, ώστε οι παραπάνω 

στόχοι να γίνονται φυσικές συνέπειες.

Οι ευεργετικέε συνέπειεε της εφαρμογής της ΔΟΠ για την εταιρία είναι οι 

ακόλουθες:

·=> ελάττωση παραπόνων,

■=> ελάττωση του κόστους εγγυήσεων,

■=> ελάττωση του κόστους χαμηλής ποιότητας,

·=> μεγιστοποίηση κέρδους,

·=> βελτίωση κύρους και φήμης της εταιρίας,

■=> αύξηση του μεριδίου της στην αγορά,

*=> ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων στην εταιρία και ενθάρρυνσή τους για 

πρωτοβουλίες και καινοτομίες,

■=> σεβασμός για τη Διοίκηση και το εργατικό δυναμικό,

·=> συνολικά, η επιτυχία της επιχείρησης.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της ποιότητας, όπως καταλαβαίνουμε, είναι 

συνυφασμένες με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Η δημιουργικότητα οδηγεί 

στην ανάπτυξη ιδεών οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία μιας επιχείρησης, 

ενώ η καινοτομία χρειάζεται για να μετατραπούν οι ιδέες αυτές σε χρήσιμα προϊόντα 

και υπηρεσίες. [Αγαλος, 2001]

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα εμπόδια της δημιουργικότητας, όπως αυτά 

ομαδοποιούνται στο βιβλίο “Conceptual Blockbusting” του Janies I. Adams, 

αποτελούν εμπόδια για την ολική ποιότητα. Τα εμπόδια αυτά χωρίζονται σε τέσσερις 

βασικές ομάδες [Αγαλος, 2001]:
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Εμπόδια αντίληψης

- Δυσκολία απομόνωσης κάποιου προβλήματος.

- Τάση στενού καθορισμού του προβλήματος.

- Αδυναμία θεώρησης του προβλήματος από διάφορες πλευρές.

- Βλέπουμε ό,τι αναμένουμε να δούμε.

- Κορεσμός.

- Αδυναμία χρησιμοποίησης όλων των εισροών και πληροφοριών.

Εμπόδια κουλτούρας και περιβάλλοντος

Θέματα κουλτούρας

Υπάρχουν απαγορεύσεις και αντιλήψεις (ταμπού) που οδηγούν σε δεσμεύσεις, όπως:

- Η φαντασία και ο στοχασμός είναι χάσιμο χρόνου, τεμπελιά ακόμα και τρέλα.

- Το παιχνίδι είναι μόνο για παιδιά.

- Η επίλυση προβλημάτων είναι μια σοβαρή εργασία.

- Η τεκμηρίωση, η λογική, οι αριθμοί ή η χρησιμότητα, η πρακτική είναι 

αποδεκτά. Το αίσθημα, η ενόραση, η ποιοτική κρίση, η ευχαρίστηση δεν είναι 

σημαντικά.

- Το παραδοσιακό είναι προτιμότερο από την αλλαγή.

- Το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με επιστημονική σκέψη και 

πολλά χρήματα.

Θέματα περιβάλλοντος

- Έλλειψη συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων.

- Αυταρχικό αφεντικό που εκτιμά τις δικές του ιδέες και δεν επιβραβεύει 

άλλους.

- Διάσπαση προσοχής (τηλέφωνα και αδιάκριτες επισκέψεις).

- Έλλειψη υποστήριξης στην εφαρμογή νέων ιδεών.

Συναισθηματικά εμπόδια

- Ο φόβος του λάθους, της αποτυχίας, του ριψοκίνδυνου.

- Αδυναμία ανοχής της ασάφειας και της αμφιβολίας. Επιθυμίες για ασφάλεια 

και τάξη.

- Προτίμηση στην κριτική των ιδεών και όχι στη δημιουργία τους.

- Αδυναμία χαλάρωσης.

- Έλλειψη πρόσκλησης έναντι υπερβολικού ζήλου για γρήγορη επιτυχία.

- Αδυναμία διάκρισης της πραγματικότητας από τη φαντασία.

- Φόβος κακού χαρακτηρισμού των ιδεών μας από άλλους.
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Σύμφωνα με τις αρχές της ΔΟΠ, για να συντελεστεί η βελτίωση μιας 

διαδικασίας και η επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, θα πρέπει να ακολουθηθεί 

από την επιχείρηση ο αλγόριθμος που φαίνεται στο σχήμα της επόμενης σελίδας.
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2.2. Εφοδιαστική αλυσίδα

2.2.1. Διοίκηση Εφοόιαστικής Αλυσίδας - Supply Chain Management

Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ως η 

ενοποίηση δραστηριοτήτων-κλειδιών κατά μήκος της εφοδιαστικης αλυσίδας. 

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία ακόμη δεν έχει δοθεί ένας σαφής ορισμός της έννοιας και 

δεν έχει διευκρινιστεί ποιες διαδικασίες συνιστούν τη διοίκηση εφοδιαστικης 

αλυσίδας. [Croxton et al, 2001] Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την 

ερμηνεία ανεκδοτικών μαρτυριών και στοιχείων, και η διοίκηση εφοδιαστικης 

αλυσίδας κινδυνεύει να καταλήξει μία υπό αμφισβήτηση μόδα, αν δεν αναπτυχθεί μία 

υπεύθυνη εννοιολογική βάση. [New, 1996]

Γενικά, ο όρος “διοίκηση εφοδιαστικης αλυσίδας” χρησιμοποιείται με 

διάφορους τρόπους, αλλά τρεις ορισμοί κυριαρχούν στη βιβλιογραφία. Σύμφωνα με 

τον Ιο, η “διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας” αποτελεί εύχρηστο συνώνυμο για την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων προμήθειας και τροφοδοσίας των παραγωγών. 

Εναλλακτικά, συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράφει τις λειτουργίες μεταφοράς και 

logistics των εμπόρων και των λιανέμπορων. Τελικά, χρησιμοποιείται και για την 

απόδοση όλων των λειτουργιών που προσθέτουν αξία στο προϊόν, από το στάδιο 

εξόρυξης, για παράδειγμα, των πρώτων υλών έως τον τελικό χρήστη, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης. Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι παρουσιάζονται επικαλύψεις σε κάποιες περιπτώσεις στους διάφορους 

ορισμούς. [Tan, 2001]

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Forum Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Global Supply 

Chain Forum-GSCF): Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η ενοποίηση όλων των 

διεργασιών-κλειδιών από τον τελικό χρήστη μέσω των προμηθευτών, η οποία παρέχει 

προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που προσθέτουν αξία στους καταναλωτές και 

τους άλλους “stakeholders”. [Croxton et al, 2001] Στη μελέτη αυτή, με το 

συγκεκριμένο όρο αποδίδεται η διοίκηση του ενοποιημένου συνόλου των 

δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στο προϊόν, από την ανάπτυξη του προϊόντος, 

μέσω της προμήθειας των υλικών από τους προμηθευτές, έως τη διακίνηση των 

υλικών ανάμεσα στις εγκαταστάσεις, την παραγωγή του προϊόντος, τη διανομή του 

στους πελάτες, και την after-sales υποστήριξη του προϊόντος. [Fish & Shambu]

To GSCF έχει αναγνωρίσει 8 διαδικασίες-κλειδιά που συνθέτουν τον πυρήνα 

της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
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• Σχέσεις με Πελάτες (Customer Relationship Management)

• Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service Management)

• Διοίκηση Ζήτησης (Demand Management)

• Πραγματοποίηση παραγγελιών (Order Fulfillment)

• Διοίκησης Ροής Παραγωγής (Manufacturing Flow Management)

• Προμήθεια (Procurement)

• Ανάπτυξη Προϊόντος και Εμπορευματοποίηση (Product Development and 

Commercialization)

• Επιστροφές (Returns)

Η διαδικασία προμήθειας μπορεί εναλλακτικά να ονομαστεί σχέσεις με 

προμηθευτές. Οι 8 διαδικασίες-κλειδιά διατρέχουν την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλο 

το μήκος της, ενώ διαιρούν τις εταιρίες και τις λειτουργίες αυτών, όπως απεικονίζεται 

στο σχήμα 2.2.1. [Croxton, 2001]

Supply Chain Management:
Integrating and Managing Business Processes Across the Supply Chain
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Σχήμα 2.2.1. Διαδικασίες ενοποίησης και διοίκησης κατά μήκος της εφόδιαστικής 

αλυσίδας
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2.2.2. Παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας

Η στροφή των επιχειρήσεων προς τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

άρχισε στη δεκαετία του 1990. Η τάση αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Εν 

μέρει, έγκειται στο γεγονός ότι λίγες είναι οι εταιρίες πλέον που προχωρούν σε 

κάθετη ολοκλήρωση. Οι επιχειρήσεις έχουν γίνει πιο εξειδικευμένες και αναζητούν 

προμηθευτές που μπορούν να τους παρέχουν υλικά σε χαμηλό κόστος και υψηλή 

ποιότητα. Έτσι, είναι κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις αυτές η διοίκηση του 

συνολικού δικτύου των προμηθευτών, ώστε να βελτιώνουν τη συνολική απόδοση 

τους. [Lummus, 1999]

Στην κατεύθυνση αυτή έχει οδηγήσει και ο έντονος ανταγωνισμός σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. Το ευρώ και η ανάπτυξη κοινής αγοράς δημιουργούν ισχυρές 

πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, και αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να μειώνουν το κόστος 

και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους. Οι παραγωγοί και οι διανομείς συνδυάζουν 

οικονομίες κλίμακας με βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, μέσω 

αναδιάρθρωσης των τμημάτων της παραγωγής και των διανομών. [Ferrer & Findlay, 

2003] Οι πελάτες, επίσης, έχουν πολλές επιλογές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

τους, οι αγοραστικές τους συνήθειες συνεχώς μεταβάλλοντας οι ανταγωνιστές 

διαρκώς προσθέτουν και αφαιρούν προϊόντα, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

εταιριών δημιουργούν πολλές δυνατότητες στον τομέα των logistics. Έτσι, οι εταιρίες 

αναζητούν τρόπους, ώστε να επιτύχουν μεγάλη προσβασιμότητα για τα προϊόντα τους 

σε χαμηλό κόστος. [Lummus, 1999]

Ένας άλλος παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες έχουν αντιληφθεί ότι η μεγιστοποίηση 

της απόδοσης μιας λειτουργίας ή ενός τμήματος μόνο δε συνεπάγεται ότι θα οδηγήσει 

σε αντίστοιχη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης της εταιρίας. [Lummus, 1999] 

Γενικά, η κουλτούρα όλων των μελών της αλυσίδας αξιών έχει αλλάξει. Η 

παραδοσιακή κουλτούρα που έδινε έμφαση στην επιδίωξη καλής, βραχυπρόθεσμης 

και εταιρο-κεντρικής απόδοσης, φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από αυτή που 

επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός οργανισμού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

ουσιαστικά όλοι οι μετέχοντες στην αλυσίδα αξιών να ωφελούνται. [Tan, 2001 ]

Δε θα πρέπει να αγνοήσουμε, τέλος, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είναι 

ταχύτατη η ανάπτυξη λογισμικού που μπορεί να υποστηρίξει τη διοίκηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι μετέχοντες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω πληροφοριακών
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συστημάτων, όπως το Electronic Data Interchange (EDI). Με χρήση του συστήματος 

EDI αυξάνεται η ακρίβεια και η ταχύτητα με την οποία μεταφέρεται η πληροφορία, 

καθώς επίσης βελτιώνεται η αξιοπιστία και μειώνεται ο κύκλος των διαδικασιών. 

[Tan, 2001]

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρία Advanced Manufacturing Research, οι 

λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ενός συστήματος διοίκησης 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 

παραγωγοί, που είναι οι εξής [Lummus, 1999]:

• Μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ προμηθευτών και πελατών.

• Αντικατάσταση κάθετης ολοκλήρωσης από οριζόντια.

• Στροφή από τη μαζική παραγωγή σε διαφοροποιημένα προϊόντα.

• Αύξηση της εμπιστοσύνης στους προμηθευτές με ταυτόχρονη μείωση του 

αριθμού τους.

• Μεγαλύτερη έμφαση στην οργανωσιακή ευελιξία και την ευελιξία των 

διεργασιών.

• Αναγκαιότητα για συντονισμό των δραστηριοτήτων σε διάφορες 

τοποθεσίες.

• Ενδυνάμωση του εργαζομένου.

• Ισχυρή πίεση λόγω ανταγωνισμού για εισαγωγή νέων προϊόντων σε μικρά 

χρονικά διαστήματα.

2.2.3. Λόγοι που επιβραδύνουν την ανάπτυξη της διοίκησης της ενοποιημένης 

εφοδιαστικής αλυσίδας

Παρά τη γενική αποδοχή της έννοιας της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, η 

ανάπτυξη της διοίκησης της ενοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας συντελείται με 

αργούς ρυθμούς. Στις αιτίες του γεγονότος αυτού συμπεριλαμβάνονται και τα 

ακόλουθα:

• Έλλειψη οδηγιών για δημιουργία συμμαχιών με τους προμηθευτές

συνεργάτες.

• Αποτυχία στην ανάπτυξη μέτρων έλεγχου των συμμαχιών.

• Ανικανότητα διεύρυνσης του οράματος της εφοδιαστικής αλυσίδας πέρα από

την προμήθεια ή τη διανομή, ώστε να συμπεριλάβει μεγαλύτερες διαδικασίες

και δραστηριότητες.
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• Ανικανότητα ενοποίησης των εσωτερικών διεργασιών της εταιρίας.

• Έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης.

• Οργανωσιακή αντίσταση στην ιδέα της διοίκησης της ενοποιημένης 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Έλλειψη ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικού 

εμπορίου που να συνδέει τις επιχειρήσεις. [Lummus, 1999]

• Υπερφόρτωση με πληροφορίες των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων 

και δυσκολία διασφάλισης της έγκυρότητας της πληροφορίας ανά πάσα 

στιγμή μέσω των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας.

• Ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, η οποία ως έννοια γίνεται αντιληπτή 

ποικιλοτρόπως. [Mohamed et al]

2.2.4. Αποτελεσματικότητα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι σημερινές αγορές, όπως έχει γίνει αντιληπτό, χαρακτηρίζονται από έντονη 

δυναμική και ρευστότητα. Η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα πολλοί 

οργανισμοί να υφίστανται πιέσεις που τους οδηγούν στην αναθεώρηση του τρόπου με 

τον οποίο έως τώρα λειτουργούσαν στην αγορά. Οι συνδυασμός για παράδειγμα, 

ανάμεσα στο κόστος του ανθρώπινου δυναμικού, το κόστος μεταφοράς, το κόστος 

αποθεμάτων και το χρόνο απόκρισης στον πελάτη γίνονται ολοένα και πιο 

πολύπλοκοι. Πλέον, για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεν επαρκεί 

η εστίαση αποκλειστικά στον ίδιο τον οργανισμό. Η επιτυχία του κάθε οργανισμού 

είναι συνυφασμένη με την απόδοση και την αξιοπιστία των προμηθευτών και των 

πελατών του και κατά συνέπεια με τη διοίκηση της εφοδιαστικής του αλυσίδας.

Ένας παράγοντας-κλειδί που επιδρά στην αποτελεσματικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα που παρατηρείται όσον 

αφορά την προσφορά και τη ζήτηση έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στη λειτουργία της 

παραγωγής. Λέγεται ότι η προσφορά και η ζήτηση βρίσκονται σε ισορροπία μόνο για 

35 λεπτά στη διάρκεια 10 ετών.

Τρία αλληλεπιδρώντα, και ταυτόχρονα ανεξάρτητα φαινόμενα φαίνεται να 

προ καλούν τη δυναμική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Αυτά είναι: το νομοτελειακό χάος (deterministic chaos), οι παράλληλες

αλληλεπιδράσεις (parallel interactions) και η ενίσχυση της ζήτησης (demand
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amplification). Ο συνδυασμός των φαινομένων αυτών μπορεί σημαντικά να αυξήσει 

το βαθμό αβεβαιότητας μέσα σε ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο σχήμα 

2.2.2 απεικονίζονται αυτά τα τρία φαινόμενα και οι αλληλεπιδράσεις τους.

Ο όρος “νομοτελειακό χάος” χρησιμοποιείται για την απόδοση της έννοιας 

ενός συστήματος θεωρητικά προβλέψιμου, που όμως χαρακτηρίζεται από μη- 

γραμμικά αποτελέσματα διαφόρων παραγόντων, γεγονός που το καθιστά στην πράξη 

λιγότερο προβλέψιμο. Ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις 

αρχικές συνθήκες, δηλαδή μια απειροελάχιστη μεταβολή σε αυτές μπορεί να 

οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, η οποία συνήθως στη βιομηχανία γίνεται με τη βοήθεια 

μηχανογραφημένων αλγορίθμων, μπορούν να δημιουργηθούν χαοτικά συστήματα, αν 

οι αλγόριθμοι δεν είναι σωστά σχεδιασμένοι.

Σχήμα 2.2.2. Το τρίγωνο αβεβαιότητας της εφοδιαστικης αλυσίδας

Με τον όρο “παράλληλες αλληλεπιδράσεις” περιγράφονται αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ διαφορετικών καναλιών της ίδιας βαθμίδας ενός εφοδιαστικού δικτύου. Για 

παράδειγμα, αν ένας προμηθευτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 

πελάτη, τότε ο πελάτης θα απευθυνθεί σε άλλο προμηθευτή. Ο τελευταίος θα πρέπει 

έτσι να αυξήσει την παραγωγή για να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις.

15
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Τυχαίες και ασήμαντες διακυμάνσεις στις πωλήσεις ερμηνεύονται 

λανθασμένα και γενικεύονται, έχοντας σαφώς αντίκτυπο στον προγραμματισμό της 

δυναμικότητας της επιχείρησης και των αποθεμάτων.

Τα τρία αυτά αλληλεπιδρώντα φαινόμενα οδηγούν σε πολύπλοκα προσχέδια 

ζήτησης με περιορισμένους ορίζοντες πρόβλεψης. Η αβεβαιότητα αυτή επιβαρύνει με 

επιπλέον κόστος τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. [Wilding, 1998]

Είναι προφανές λοιπόν, ότι η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει πλήθος 

πολύπλοκων μεταβλητών και παραμέτρων, αρκετά πολύπλοκων που επιβαρύνουν τα 

συστήματα διοίκησης. Τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη 

διαχείριση όλων των μεταβλητών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ύπαρξη ενός 

συστήματος MRP ή ERP που μπορεί να δώσει απάντηση σε θεμελιώδεις ερωτήσεις, 

όπως:

- Τι προϊόν επιθυμούμε να φτιάξουμε;

- Τι απαιτείται για να φτιάξουμε το προϊόν;

- Τι έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή;

- Τι υλικά απαιτούνται και πότε;

- Τι πόροι απαιτούνται και πότε;

δεν είναι πλέον αρκετή για τους παραγωγούς.

Σήμερα, οι παραγωγοί χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ περισσότερα για να 

έχουν μία πραγματικά αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα. Στην παλαιά λογική 

του συστήματος διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν πολλές σημαντικές 

αδυναμίες. ΙΙολλά συστήματα προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται ακόμη και 

σήμερα θεωρούν ότι:

• Οι χρόνοι από τη στιγμή της παραγγελίας μέχρι τη στιγμή της παράδοσης 

(lead times) είναι καθορισμένοι.

• Οι σειρές δεν αλλάζουν.

• Οι σειρές πρέπει να υφίστανται.

• Η δυναμικότητα είναι απεριόριστη.

Οι υποθέσεις αυτές είναι εντελώς παράλογες και η λήψη τους ως δεδομένες 

οδηγεί συχνά σε λανθασμένες αποφάσεις κατά τον προγραμματισμό. Οι παραγωγοί 

θα πρέπει να αναπτύξουν μία ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία να μπορεί να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες των διαφόρων τμημάτων της αγοράς. Θα πρέπει επίσης
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να αναπτύξουν στρατηγική, διαδικασίες και συστήματα υποστήριξης που να 

βρίσκονται σε συμμόρφωση με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις.

Γενικά, οι επιχειρήσεις που έχουν αποτελεσματική διοίκηση εφοδιαστικής 

αλυσίδας χαρακτηρίζονται από [www.rmdonovan.com]:

★ Ευέλικτες διαδικασίες προμήθειας και παραγωγής, οι οποίες να 

προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της ζήτησης των πελατών.

★ Μικρό χρονικό διάστημα από την παραγγελία ως την παράδοση του προϊόντος 

και ανταπόκριση με αξιοπιστία στο σύνολο των παραγγελιών. [Tan, 2001]

★ Σωστές πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμες σε όλα τα επίπεδα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, [www.rmdonovan.com]

★ Χαμηλές επενδύσεις σε αποθέματα.

★ Χαμηλότερο κόστος απόκτησης υλικών.

★ Υψηλότερη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

★ Αυξημένη ικανότητα να ανταποκριθούν στις προθεσμίες που ζητούν οι 

πελάτες.

★ Χαμηλότερο κόστος logistics. [Lummus, 1999]

Ένα σύστημα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να δύναται να 

απαντήσει σε κρίσιμης σημασίας ερωτήματα, καθώς επίσης να έχει τη δυνατότητα να 

προβλέψει καταστάσεις, όπως:

- Πότε συγκεκριμένες παραγγελίες θα αποσταλούν.

- Ποιες παραγγελίες θα καθυστερήσουν.

- Γιατί αυτές οι παραγγελίες θα καθυστερήσουν.

- Ποια είναι τα αίτια και τα προβλήματα στα οποία οφείλονται οι 

καθυστερήσεις του προγράμματος.

- Ποια μελλοντικά προβλήριατα μπορεί να προκόψουν όσον αφοριά τον 

προγρκιμριατισριό και πότε θα εμφανιστούν.

- Ποιο είναι το καλύτερο πρόγρκιμρια που μπορεί να εκτελεστεί τώρα.

17

http://www.rmdonovan.com
http://www.rmdonovan.com


ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Driving
Forces

- \to*c Dcrnaanftmp wtsknen
• Qimtmr C^rpravc ίχ»χ·
- Svtnj '.T: vd he «rCi
• _C< "isrc jOOOi22CC *t
- IqTIc' fljxc ~fc af cr p:
- Ca r-jrezzee Produce Cycles
• Coitncj l/c'pc' fcfc’tv
- Recital Bekci Irk Tree on
• *fc« Ήα irate ί IccTObc»
• ii-ro w'cnccliKt: Io:js c 
Compares lo Soppy Cnans

Stategic VanageiTert Initial ve

Σχήμα 2.2.3. Κινητήριας δυνάμεις, προκλήσεις και αποτελέσματα αποτελεσματικής 

ενοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας jFawcett & Magnanj

Αν η διοίκηση μπορεί να προβλέψει και να δώσει απάντηση σε τέτοιου είδους 

ερωτήματα, τότε οι αποφάσεις που λαμβάνει θα βελτιωθούν σημαντικά και επίσης θα 

έχει τη δυνατότητα να λάβει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων. 

[www.rmdonovan.com] Στο σχήμα που προηγείται απεικονίζονται οι δυνάμεις που 

ευνοούν την ανάπτυξη της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, οι προκλήσεις που 

παρουσιάζονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.
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2.3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και Εφοδιαστική Αλυσίδα

2.3.1. Σχέση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Με τον όρο “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας” (Δ.Ε.Α.), γνωστό διεθνώς ως 

“Supply Chain Management”, όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, αποδίδεται η 

διοίκηση του ενοποιημένου συνόλου των διαδικασιών που προσθέτουν αξία σε ένα 

προϊόν, από το στάδιο της ανάπτυξης ενός προϊόντος, που προϋποθέτει την προμήθεια 

των πρώτων υλών, έως τη διακίνηση των υλικών στις διάφορες εγκαταστάσεις, την 

παραγωγή του προϊόντος, τη διανομή του στους πελάτες και την μετά την πώληση 

υποστήριξή του. [Fish & Shambu]

Η αποτελεσματική διοίκηση συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας 

επιτυγχάνεται μέσω της αναγνώρισης των απαιτήσεων εξυπηρέτησης του πελάτη, του 

προσδιορισμού του χώρου και των επιπέδων αποθέματος και, τέλος, της δημιουργίας 

αποτελεσματικών πολιτικών και διαδικασιών για το συντονισμό των δραστηριοτήτων 

που συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο συντονισμός των λειτουργιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας 

των διαδικασιών. [Beamon & Ware, 1998]

Η βελτίωση της ποιότητας όλων των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, την εποικοδομητικότερη χρήση των 

πόρων, και τη βελτίωση της απόδοσης της συνολικής διαδικασίας. [Beamon & Ware, 

1998] Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διασφάλιση της ποιότητας σε ικανοποιητικό 

κόστος και τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας εμφανίζουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. [Mohamed et al]

Η ανάπτυξη προσεγγίσεων ολικής ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν 

αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο. Αντίθετα, η ιδέα της ενσωμάτωσης της ποιότητας στις 

τεχνικές των προμηθειών γίνεται εμφανής στις εργασίες των Deming και Juran στις 

δεκαετίες του ’60 και ’70. Αυτό που έγινε πρόσφατα είναι ίσως η ανάπτυξη όχι 

συντονισμένων στρατηγικών διοίκησης της ποιότητας, αλλά συντονισμένων 

στρατηγικών ανάπτυξης της ποιότητας, οι οποίες λειτουργούν ως θεμέλιο για τη 

δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και συνεργασιών πελάτη-προμηθευτή. [Levy]

Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνδέεται άμεσα με νέους τρόπους 

διοίκησης υλικών και πρώτων υλών, υψηλές τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, ταχύτατες υπηρεσίες logistics, αποτελεσματική διοίκηση προμηθευτών
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και ολοένα και περισσότερο με τη διοίκηση των σχέσεων με τον πελάτη (customer 

relationships management). Οι έξι κύριες διαστάσεις της διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι:

- η συνεργασία,

- οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών,

- η λειτουργική ευελιξία,

- η μέτρηση της απόδοσης,

- η αφοσίωση της διοίκησης, και

- ο χαρακτηρισμός/ προσδιορισμός της ζήτησης (demand characterization).

Στις διαστάσεις αυτές μπορούν να επιδράσουν οι μέθοδοι και οι τεχνικές που

χρησιμοποιεί η Δ.Ο.Π., που είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση, οι δια- 

λειτουργικές ομάδες, η επικοινωνία, η εργασία σε ομάδες, η ενδυνάμωση των 

ανθρωπίνων πόρων, η επαγγελματική ικανοποίηση και η τεχνολογική υποστήριξη. 

Πρακτικές διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως η Six Sigma και η μεθοδολογία Black 

Belt, μπορούν, επίσης, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν την 

ποιότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η μέτρηση της απόδοσης με κατάλληλες μεθόδους, π.χ. “activity-based 

costing” μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αναγνώριση των διαδικασιών που 

δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν. Κάποιες τεχνικές λοιπόν και προσεγγίσεις της 

διοίκησης ολικής ποιότητας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη των 

διαδικασιών αυτών, γεγονός που θα είχε ως συνέπεια τη βελτίωση της συνολικής 

απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. [Gunasekaran & McGaughey, 2003]

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της ολικής ποιότητας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι η ανταπόκριση της επιχείρησης στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του 

πελάτη, η οποία περιλαμβάνει και τις εξής διαστάσεις: ευκολία πληροφόρησης, 

τοποθέτηση παραγγελιών και επικοινωνία, έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση 

παραγγελιών, ακριβείς και πλήρεις παραγγελίες και χωρίς λάθη γραφική εργασία, και 

έγκαιρη και πρόθυμη υποστήριξη μετά την πώληση. [Ulengin & Uray, 1999]

Η Ολική Ποιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσον αφορά στις αρχές και τις 

πρακτικές που χρησιμοποιεί, μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ως επέκταση των 

εσωτερικών προγραμμάτων ΔΟΠ μιας εταιρίας. Για την επιτυχία των εσωτερικών 

προγραμμάτων ΔΟΠ απαιτείται κατάλυση των ορίων ανάμεσα στις μονάδες και τις 

υπο-μονάδες που υπάρχουν σε ένα οργανισμό. Για την επιτυχία των εξωτερικών
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προγραμμάτων ΔΟΠ, κατά τον ίδιο τρόπο, απαιτείται επαναπροσδιορισμός των ορίων 

μεταξύ πελάτη και προμηθευτή, ανταγωνιστή και συνεργάτη. [Levy]

Γενικά πάντως ένα ορθά εφαρμοσμένο πρόγραμμα Δ.Ο.Π. θα μπορούσε να 

παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη και διοίκηση μιας ενοποιημένης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει στην κατεύθυνση της εφαρμογής της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα συστήματα ανταμοιβής, 

τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η ενδυνάμωση του εργαζομένου, η 

αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης, η ηγεσία, η οργανωσιακή δομή, η μέτρηση της 

απόδοσης και η τεχνολογία, είναι παράμετροι που δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος ως 

προς το βαθμό που απαιτούνται και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν 

για την αποτελεσματική διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. [Gunasekaran & 

McGaughey, 2003] Οι περισσότερες από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 

επικεντρώνονται στην εφαρμογή συστημάτων ΔΟΠ στον τομέα της διοίκησης των 

προμηθευτών και των logistics.

2.3.2. Βιβλιογραφικό υπόβαθρο - Ανασκόπηση

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας ασχολείται με τις διάφορες 

προσεγγίσεις της ΔΟΠ στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Έχοντας ως 

βάση τις αρχές της ΔΟΠ, με άλλα λόγια, στα περισσότερα κείμενα αναπτύσσονται 

ιδέες, αρχές, εργαλεία, τεχνικές και συστήματα που βρίσκουν εφαρμογή στο 

εσωτερικό ενός οργανισμού. [Neerdaard, 2002] Ο αριθμός των μελετών που έχουν 

διεξαχθεί και έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή πρακτικών διοίκησης ποιότητας 

στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, από την οπτική γωνία των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών, είναι μικρός.

Η πρώτη μελέτη αναφορικά με την κατάσταση της ποιότητας στον τομέα των 

logistics πραγματοποιήθηκε το 1991 από την εταιρία συμβούλων Cleveland [Read & 

Miller, 1991], και κατά την οποία ερωτήθηκαν 2.200 αμερικανοί και ευρωπαίοι 

μάνατζερ. Λίγα χρόνια αργότερα, οι Millen και Maggard (1997), καθώς επίσης και οι 

Millen, Sohal και Moss (1999) χρησιμοποίησαν ένα παρόμοιο ερωτηματολόγιο με 

αυτό των Read και Miller, για τη διεξαγωγή έρευνας στις 500 μεγαλύτερες 

αμερικανικές και τις 165 μεγαλύτερες αυστραλιανές εταιρίες αντίστοιχα. Το 

Φεβρουάριο του 2002, επίσης, το Ινστιτούτο Σπουδών Μεταφοράς (Institute of 

Transport Studies - ITS) στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας ξεκίνησε μία έρευνα με θέμα 

την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας στον τομέα των logistics σε επιχειρήσεις της
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Αυστραλίας. Παράλληλα, στην έρευνα αυτή γίνεται σύγκριση της έκτασης της 

χρήσης των πρακτικών ποιότητας μεταξύ των βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών, 

και των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες logistics. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

στον τομέα της ποιότητας στα logistics υπερέχουν οι βιομηχανικές και εμπορικές 

επιχειρήσεις. [Rahman, 2003]

Συνολικά, οι παραπάνω μελέτες πιστοποιούν την εφαρμογή πρακτικών 

διοίκησης ποιότητας στον τομέα των logistics και γενικότερα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ενώ παράλληλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση ορθής 

εφαρμογής τους, τα αποτελέσματα για τον οργανισμό είναι πολύ θετικά. Ωστόσο, 

όλες αυτές οι έρευνες έχουν διεξαχθεί σε ήδη υψηλά ανεπτυγμένα έθνη. Οι χώρες που 

αναπτύσσονται τώρα δεν έχουν ακόμη πλήρως συνειδητοποιήσει τη σημασία των 

logistics, και οι ενέργειες στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους και βελτίωσης 

της αποδοτικότητας δεν έχουν αναλυθεί και συντονιστεί σωστά. Το συμπέρασμα 

αυτό προκύπτει και από την έρευνα των Ulengin και Uray (1999) που εξετάζει τον 

τρόπο με τον οποίο οι τουρκικές εταιρίες σχεδιάζουν και διοικούν τις διαδικασίες των 

logistics, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές βελτιώνονται 

σε όρους ποιότητας και παραγωγικότητας. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης 

είναι 55 εταιρίες νέο-αναπτυσσόμενες στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης στην 

Τουρκία. Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και η πρόσφατη μελέτη των Sohail, Sohal 

και Millen (2004), που είχε ως αντικείμενο έρευνας 113 εταιρίες στην επίσης 

αναπτυσσόμενη Μαλαισία.

Εκτός από αυτές τις μελέτες των οποίων το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο, ώστε 

να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό, έχουν γίνει κατά καιρούς και 

διάφορες μελέτες περιπτώσεων (case studies). Έτσι, η διοίκηση ποιότητας σε 

πολύπλοκη και μεγάλου μήκους εφοδιαστική αλυσίδα έχει αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης για τον Neergaard (2002), ο οποίος εξέτασε τις περιπτώσεις τριών μεγάλων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία της υφαντουργίας και της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας και κατέγραψε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις 

διοίκησης της ποιότητας. Οι Fung και Wong (1998) επίσης παρουσιάζουν μία 

ανάλυση ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας μιας ιαπωνικής επιχείρησης 

που παρέχει υπηρεσίες logistics σε άλλους οργανισμούς.

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες μελετες που εξετάζουν την 

απόδοση αναφορικά με την ποιότητα στα διάφορα επίπεδα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας [Mangiameli & Roethlein, 2001] και τον τρόπο με τον οποίο το
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περιεχόμενο της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζει τη διοίκηση ποιότητας [Sousa and 

Botelho], ενώ οι Beamon και Ware (1998) έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο ποιότητας 

διαδικασίας (process quality model) για την αξιολόγηση, βελτίωση και έλεγχο της 

ποιότητας σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες έρευνες 

σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών διοίκησης ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

όπως αυτή των Τσιότρα και Κοτζαμάνη (1996), ωστόσο δε βρέθηκε στη 

βιβλιογραφία μελέτη που να επικεντρώνεται στη λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.

2.3.3. Εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Η αποτελεσματική διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μία οικονομία 

παγκοσμιοποίησης όπως η σημερινή αποτελεί πρόκληση για κάθε επιχείρηση. Η 

κατανόηση της πολυπλοκότητας που προκύπτει από την ανάμιξη των στοιχείων της 

κουλτούρας δύο εταιριών, σε ένα πλαίσιο εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι αρκετά 

προβληματική. Η κατανόηση όμως της δυναμικής της κουλτούρας σε ένα δίκτυο άνω 

των πέντε επιχειρήσεων είναι πραγματικά πρόκληση. Στο πεδίο της διοίκησης της 

ποιότητας σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων το δύσκολο είναι η εναρμόνιση των διαφόρων 

φιλοσοφιών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις ως προς την ποιότητα, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο από το άθροισμα των 

επιμέρους αποτελεσμάτων. [Levy]

Πολλές φορές ο μεγαλύτερος τελικός πελάτης παίζει κυρίαρχο ρόλο και 

επιβάλλει τη δική του κουλτούρα και φιλοσοφία και στους οργανισμούς με τους 

οποίους συνεργάζεται, γεγονός που ενέχει διάφορους κινδύνους. Στην περίπτωση που 

ο οργανισμός αυτός έχει κάνει σημαντικά βήματα σε θέματα ποιότητας, τότε τα 

αποτελέσματα είναι μάλλον θετικά, καθώς θα βοηθηθούν και οι υπόλοιποι 

οργανισμοί του δικτύου ως προς την ανάπτυξη των δικών τους εμβρυακών 

προσεγγίσεων ποιότητας. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγήσει και στην 

αλλοίωση επιτυχημένων πρακτικών επιχειρήσεων του δικτύου, ιδιαίτερα αν ο 

κυρίαρχος οργανισμός έχει μία λιγότερο αποτελεσματική ή πιο παραδοσιακή 

προσέγγιση ποιότητας. [Levy]

Επειδή, όπως έχει αναφερθεί σε άλλη παράγραφο, τα προγράμματα διοίκησης 

ολικής ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο επέκταση 

των εσωτερικών προγραμμάτων ποιότητας, οι παραδοσιακές πρακτικές, που
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εφαρμόζονται στο εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού, μπορεί να οδηγήσουν σε 

παρόμοιες προσεγγίσεις και συμπεριφορές στις διάφορες δραστηριότητες μεταξύ 

πελάτη και προμηθευτή. Παρακάτω φαίνεται πώς μπορεί να καθρεφτιστεί η 

εσωτερική κουλτούρα μιας παραδοσιακής επιχείρησης στη σχέση πελάτη-

προμηθευτή. [Levy]

Εσωτερικά

1. Εστίαση στο άμεσο κόστος

2. Στενή άποψη της ποιότητας

3. Αντιπαράθεση με εργατικό δυναμικό

4. Μονόδρομη επικοινωνία

5. Απουσία ανταλλαγής πληροφοριών

6. Απουσία εστίασης στον πελάτη

Εξωτερικά

1. Κυριαρχία άμεσου κόστους στη σχέση

2. Επικέντρωση στην ποιότητα του 

προϊόντος

3. Αντιπαράθεση με προμηθευτές

4. Μονόδρομη “αυταρχική” επικοινωνία με 

προμηθευτές

5. Μυστικοπάθεια και απουσία 

πληροφόρησης

6. Απουσία κοινής άποψης για τον πελάτη

Αντίστοιχα, η εσωτερική κουλτούρα μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε ώριμο 

στάδιο ανάπτυξης προγραμμάτων ΔΟΙΙ οδηγεί στην υιοθέτηση ανάλογων 

προσεγγίσεων στις σχέσεις πελάτη-προμηθευτή. [Levy]

Εσωτερικά

1. Εστίαση στο ολικό κόστος

2. Ευρεία άποψη της ποιότητας

3. Ομαδική εργασία

4. Εστίαση στον πελάτη

5. Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας

6. Ανοιχτή επικοινωνία

7. Αναγνώριση αλληλεξάρτησης 

λειτουργιών

Οι εταιρίες, κατά συνέπεια. 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην

Εξωτερικά

1. Χρήση μοντέλων κοστολόγησης 

συνολικής ζωής

2. Επικέντρωση στην ποιότητα και του 

προϊόντος, αλλά και της διαδικασίας

3. Συνεργασία στην επίλυση προβλημάτων

4. Συνεταιρισμός

5. Εστίαση στις σχέσεις

6. Ανταλλαγή πληροφοριών

7. Σχέση εμπιστοσύνης

στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τη 

εφοδιαστική τους αλυσίδα, θα πρέπει να
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αποφεύγουν τον αντικατοπτρισμό εσωτερικών προσεγγίσεων που γνωρίζουν ότι είναι 

διχαστικές, γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές.

Πρόκληση, επίσης, όσον αφορά την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στους διαφόρους 

“κρίκους” της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί η ανάπτυξη προγραμμάτων και 

τεχνικών που ενθαρρύνουν πολιτισμικά διαφοροποιημένους εργαζομένους να 

βελτιώνουν από όλες τις απόψεις την οργανωσιακή απόδοση. Η Δ.Ο.Π. μπορεί να 

ενισχύσει την επικοινωνία κατά μήκος της αλυσίδας, μέσω της βελτίωσης της 

ποιότητας των συστημάτων ERP, της ανάπτυξης συνεταιρισμών και της διοίκησης 

των σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management-CRM). 

[Gunasekaran & McGaughey, 2003]

Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η ιδέα της δημιουργίας μιας μακροχρόνιας 

σχέσης μεταξύ πελάτη και προμηθευτή συνεπάγεται σχεδίασμά καινοτομιών τόσο σε 

επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο διαδικασιών. Μία προσέγγιση ολικής 

ποιότητας, που περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινών αξιών, ενιαίων στρατηγικών και 

κοινά αποδεκτών διαδικασιών, και υποστηρίζεται από τα κατάλληλα προγράμματα 

εκπαίδευσης και τις κατάλληλες τεχνικές, μπορεί να ωφελήσει όλα τα μέρη που 

συμμετέχουν στη σχέση αυτή. Ωστόσο, προβλήματα σχετικά με τη διαφορά 

κουλτούρας στη διεπιφάνεια των οργανισμών πελάτη-προμηθευτή, την εσωτερική 

οργανωσιακή υποστήριξη και ευελιξία, την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και τα 

σύμφωνη μένα μέτρα απόδοσης, παρουσιάζονται κατά τη διαπραγμάτευση της 

ατζέντας σε θέματα ποιότητας. [Levy]

2.3.4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους Προμηθευτές

Είναι αποδεκτό, γενικά, ότι οι προμηθευτές μπορούν να συμβάλλουν στην 

ποιότητα με διάφορους τρόπους. Οι Flynn, Schroeder και Sakakibara (1995) στην 

εμπειρική μελέτη που διεξήγαγαν σε 75 αμερικανικές και ιαπωνικές 

αυτοκινητοβιομηχανίες επικεντρώθηκαν σε έναν αριθμό παραμέτρων, όπως η 

διοίκηση παραγωγής, ο σχεδιασμός προϊόντος, η στατιστική ανατροφοδότηση, οι 

σχέσεις με τους πελάτες, οι στάσεις στην εργασία και τη διοίκηση, με σκοπό τον 

προσδιορισμό των κρίσιμων παραμέτρων ως προς την επίτευξη ποιότητας σε έναν 

οργανισμό. Τελικά, κατέληξαν ότι η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση και οι 

σχέσεις με τους προμηθευτές είναι κρίσιμης σημασίας στη διαδικασία σχεδιασμού 

του προϊόντος και την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. [Mohamed et al]
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Επιπλέον, η έρευνα των Milieu, Sohal και Moss (1999) έδειξε ότι τα τρία πιο 

σημαντικά στοιχεία της ποιότητας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:

- οι αξιόπιστοι προμηθευτές,

- η έγκαιρη παράδοση/ διανομή, και

- η πολύπλευρη υποστήριξη και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Οι εταιρίες σήμερα δεν ενδιαφέρονται πλέον μόνο για την ποιότητα των 

προϊόντων και των διαδικασιών, αλλά επιδιώκουν τη συνολική απόδοση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση της ποιότητας των προμηθευτών, 

η επιλογή των προμηθευτών, η συμμετοχή των προμηθευτών στις διαδικασίες, και οι 

σχέσεις με τους πελάτες, αναγνωρίζονται ως παράγοντες-κλειδιά για την επίτευξη 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την προσπάθεια εφαρμογής συστημάτων ΔΟΠ στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. [Kuei et al]

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, όσον αφορά τη διοίκηση των προμηθευτών, 

συνιστά στους οργανισμούς να συνεργάζονται στενά με τους προμηθευτές τους, ώστε 

να εξασφαλίζουν ότι τα υλικά που προμηθεύονται από αυτούς είναι της υψηλότερης 

δυνατής ποιότητας. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν βοηθώντας τους προμηθευτές 

τους να αναλύουν και να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες τους. Το κλειδί στη 

μεγιστοποίηση της συμβολής των προμηθευτών θεωρείται ότι είναι η επιλογή ενός 

μικρού αριθμού προμηθευτών και η δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με αυτούς 

[Mohamed et al]. Στην κατεύθυνση της εφαρμογής ενός συστήματος Δ.Ο.Π. οι 

προμηθευτές θέτουν σε λειτουργία συστήματα στατιστικού ελέγχου της παραγωγής 

(SPC-statistical process control), διεξάγουν μελέτες βιωσιμότητας των παραγωγικών 

διαδικασιών και ελέγχους ποιότητας και υιοθετούν τη φιλοσοφία του μηδενικού 

αριθμού λαθών (zero-defects philosophy), (www.srvbooks.com)

Μία σχέση πελάτη-προμηθευτή χαρακτηρίζεται από ολική ποιότητα, όταν 

ισχύουν τα ακόλουθα [Levy]:

Α ο συντονισμός των λειτουργιών ανάμεσα στον πελάτη και τον προμηθευτή 

επιτυγχάνεται μέσω αμοιβαίας προσαρμογής και τυποποιημένης ιδεολογίας (π.χ. 

ΔΟΠ),

και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι υφίσταται σχέση πελάτη-προμηθευτή, η 

0710ία χαρακτηρίζεται από

- ανάπτυξη προϊόντος από κοινού

- ομαδικές συζητήσεις και κοινή δράση σε θέματα βελτίωσης ποιότητας
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- ανοιχτές δηλώσεις συνεργασίας και συνεταιρισμού,

Α υπάρχει σαφώς ορισμένη, κοινή στρατηγική για ανάπτυξη Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στη σχέση,

Ά η κοινή αυτή στρατηγική δίνει σαφείς εντολές και αρμοδιότητες στα άτομα που 

ασχολούνται σε καθημερινή βάση με τις λειτουργίες που αφορούν τις σχέσεις 

πελάτη-προμηθευτή,

γίνονται εσωτερικές υποστηρικτικές ενέργειες σε καθένα οργανισμό για την 

επίτευξη κοινών διαδικασιών ολικής ποιότητας, όπως π.χ. εσωτερική 

αναδιοργάνωση, δια-λειτουργική επικοινωνία και εκπαιδευτικά προγράμματα, 

υπάρχει σύμπραξη και συνεργασία και όχι απλώς συμμόρφωση, στην έννοια, 

δηλαδή, της ολικής ποιότητας δεν υφίσταται σχέση δυνατού-αδυνάτου,

& υπάρχει δέσμευση στην εισαγωγή δεικτών μέτρησης της ποιότητας της ίδιας της 

σχέσης,

& η έννοια της συνεχούς βελτίωσης στα πλαίσια της ΔΟΠ είναι η ίδια και για τον 

πελάτη και για τον προμηθευτή,

Φ η σχέση πελάτη-προμηθευτή χαρακτηρίζεται από ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, ώστε οι πιθανές αντικρουόμενες οργανωσιακές κουλτούρες 

και φιλοσοφίες να συσχετίζονται και να εξισορροπούνται,

Ά η σχέση δημιουργείται και διατηρείται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και 

τεχνικών, όπως η ομαδική εργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η αναγνώριση 

εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών, κλπ.,

Α η σχέση έχει τη δική της δομή αποτελούμενη από άτομα που εργάζονται μέσα σε 

αυτή. Σε ένα ανεπτυγμένο πρόγραμμα ενιαίας ολικής ποιότητας, τα συστήματα, οι 

διαδικασίες, οι δομές και οι άνθρωποι συνθέτουν από μόνοι τους μία ημι- 

οργανωσιακή μορφή, η οποία έχει πολλά στοιχεία ανάλογα με αυτά της δομής 

ενός οργανισμού, δηλαδή έχει:

- ορισμένη ομάδα ατόμων,

- ηγέτη,

- αντικειμενικούς στόχους,

- κατανομή πόρων, και

- κουλτούρα αναπτυσσόμενη και συγκεκριμένη για την ομάδα.

& οι οργανισμοί επηρεάζονται και μεταβάλλονται αισθητά από τη διαδικασία 

μάθησης που λαμβάνει χώρια στα πλαίσια της σχέσης.
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☆ υπάρχει συμβιβασμός ανάμεσα στην προσέγγιση της ΔΟΠ και σε άλλα 

τυποποιημένα σχήματα (ISO, BS) με σκοπό την επίτευξη άρτιας γνώσης και την 

επικράτηση,

ft τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, ευθύτητας, ειλικρίνειας, αλληλεξάρτησης 

γίνονται ολοφάνερα, και τέλος

ft κάθε κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας επιδρά και επηρεάζει τους άλλους.

Ο Neergaard (2002), ύστερα από μελέτη ορισμένων επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη Δανία και τη Σουηδία, καθώς 

επίσης και των προμηθευτών τους στη Ρουμανία, διεκρινε τρεις προσεγγίσεις 

διοίκησης των προμηθευτών με σκοπό την επίτευξη ποιότητας. Η πρώτη προσέγγιση 

είναι η μεταφορά γνώσης στους προμηθευτές από την πλευρά της επιχείρησης (the 

knowledge transfer approach). Η δεύτερη είναι η οργανωσιακή προσέγγιση (the 

organizational approach). Σύμφωνα με αυτή, αντιπρόσωποι της επιχείρησης 

«τοποθετούνται» στην εταιρία-προμηθευτή και έχουν άμεση πρόσβαση και έλεγχο 

της παραγωγής. Έτσι, προβλήματα σχετικά με την ποιότητα εντοπίζονται έγκαιρα. 

Παρ’ όλα αυτά, εξαρτάται από τον προμηθευτή αν θα προβεί στις απαραίτητες 

διορθώσεις. Η τρίτη προσέγγιση είναι η αυτό-αξιολόγηση με βάση έναν κώδικα 

χειρισμών (self-evaluation according to a code of conduct). Η μέθοδος την οποία θα 

ακολουθήσουν και οι τεχνικές ελέγχου που θα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για 

τη διοίκηση των προμηθευτών τους εξαρτάται από το κόστος της κάθε τεχνικής, το 

μέγεθος του προμηθευτή και της ίδιας της επιχείρησης, τη στρατηγική και την 

κουλτούρα της επιχείρησης. Σχηματικά αυτό φαίνεται παρακάτω. [Neergaard, 2002]

Παράμετροι

Κόστος

Μέγεθος
-------------►

Στρατηγική

Κουλτούρα

Τρόποι ελέγχου 

r Εμπιστοσύνη 

Κανόνες χειρισμού 

Πιστοποίηση 

Επιθεωρήσεις μονάδας 

Οργανωσιακός 

^ Μεταφορά γνώσης
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2.3.5. Μοντέλο Ποιότητας διαδικασίας - Process Quality Model

Έχει γίνει αντιληπτό ότι η βελτίωση της ποιότητας όλων των διαδικασιών που 

συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, τη 

βελτίωση της χρήσης των πόρων και την αύξηση της απόδοσης των διαδικασιών. Οι 

Beamon και Ware (1998) σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της 

ανάλυσης των συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και του ελέγχου ποιότητας, 

δημιούργησαν ένα μοντέλο ποιότητας διαδικασίας (Process Quality Model-PQM) για 

την αξιολόγηση, τη βελτίωση, και τον έλεγχο της ποιότητας σε συστήματα 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

απόδοσης ενός συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας και των υπο-συστημάτων του, 

συνεισφέρει στην αναγνώριση προβληματικών περιοχών και επίσης, επεκτείνει τις 

παραδοσιακές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) στην εφοδιαστική 

αλυσίδα παραγωγικών μονάδων, παρέχοντας ένα πλαίσιο που ευνοεί τη συνεχή 

ανάπτυξη των συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το μοντέλο αυτό αποτελείται από επτά βήματα, τα οποία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, όπως φαίνεται παρακάτω:

> Βήματα εναρκτήριας βελτίωσης (εκτελούνται σπάνια, δηλ μόνο στην περίπτωση

που η διαδικασία έχει αλλάξει σημαντικά)

1. Αναγνώριση διαδικασίας, τεχνολογίας και εργασιών που εκτελούνται.

2. Αναγνώριση πελατών και απαιτήσεων, προσδοκιών και αντιλήψεων τους.

3. Προσδιορισμός ποιότητας αναφορικά με την επιθυμητή διαδικασία.

> Βήματα συνεχούς βελτίωσης (εκτελούνται συχνά)

4. Αναγνώριση δεικτών μέτρησης της ποιότητας.

5. Αξιολόγηση της παρούσας διαδικασίας και θέση προτύπων ποιότητας.

6. Βελτίωση της διαδικασίας.

7. Έλεγχος και παρακολούθηση.

Ακολουθεί μία σχηματική απεικόνιση του μοντέλου.
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Σχήμα 2.3.1. Μοντέλο ποιότητας διαδικασίας [Beamon & Ware, 1998]
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3.1. Μεθοδολογία έρευνας

Στην παρούσα εργασία μελετείται η έκταση στην οποία εφαρμόζονταν 

συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας στη λειτουργία logistics σε βιομηχανίες 

τροφίμων της Βορείου Ελλάδας. Η έρευνα έγινε με χρήση ερωτηματολογίου, το 

07toio προετοιμάστηκε λαμβάνοντας ως οδηγό ερωτηματολόγιο 7ΐου χρησιμοποιήθηκε 

ajto τους Read & Miller (1991), Millen et al (1999) και Sohail, Sohal & Millen 

(2004), καθώς ε7τίσης και ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε έρευνα που 

διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 4° 

Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics ’99.

Το ερωτηματολόγιο που προέκυψε και το 07ioio παρατίθεται στο παράρτημα, 

αποτελείται α7ΐό 33 ερωτήσεις, εκ των θ7ΐοίων οι 9 είναι τύπου κλίμακας Likert, οι 21 

είναι πολλαπλών ε7πλογών και οι υπόλοιπες δεν έχουν συγκεκριμένη δομή, αλλά 

αφήνονται στην κρίση του ερωτηθέντα. Οι κύριες ενότητες που διακρίνονται είναι 

τρεις, όπως α7ΐεικονίζονται στο σχήμα 3.1.1.

Στην πρώτη ενότητα μελετείται το προφίλ του τμήματος logistics της 

ε7ηχείρησης, αξιολογείται η συμβολή της λειτουργίας του στην ε7τίτευξη των στόχων 

της ε7πχείρησης, διερευνώνται οι ε7πμέρους δραστηριότητες των logistics στις οποίες 

παρατηρούνται οργανωτικές αδυναμίες και προβλήματα κόστους.

Η δεύτερη αφορά στις πρακτικές ποιότητας που εφαρμόζονται από τις 

ε7πχειρήσεις, καθώς ε7ΐίσης και στον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές αυτές 

οργανώνονται και εφαρμόζονται. Στην ενότητα αυτή 7ΐεριλαμβάνονται θέματα όπως 

το αν η επιχείρηση εφαρμόζει συστήματα 7ΐοιότητας, τα κίνητρα εφαρμογής τέτοιων 

7ΐρογραμμάτων, το πώς η ετηχείρηση αντιλαμβάνεται την ποιότητα και ο βαθμός στον 

οποίο τα συστήματα διοίκησης ποιότητας ενσωματώνονται στη λειτουργία των 

logistics. Μελετώντας ε7τίσης, η έκταση εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας στις 

διαφορετικές περιοχές των logistics, τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την 

εφαρμογή και ο βαθμός ανάμιξης των εργαζομένων.

Η τρίτη ενότητα αφορά στη μέτρηση της βελτίωσης. Εξετάζονται οι 

διαδικασίες μέτρησης της απόδοσης, η σχέση απόδοσης και προσδοκιών του πελάτη, 

τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη και
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ο βαθμός ικανοποίησης της επιχείρησης ως προς τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται.

Σχήμα 3.1.1. Το πλαίσιο της έρευνας

Το ερωτηματολόγιο μαζί με συνοδευτική επιστολή, στάλθηκε σε ηλεκτρονική 

μορφή σε στελέχη έξι βιομηχανιών τροφίμων, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία 

μαζί τους. Όλα τα στελέχη που επιλέχθηκαν κατέχουν θέση, η οποία τους επιτρέπει 

να είναι καλοί γνώστες των προγραμμάτων ποιότητας που εφαρμόζονται 

ενδεχομένως στη λειτουργία των logistics στην επιχείρησή τους. Συγκεκριμένα, τα 

δύο στελέχη είναι στη διεύθυνση logistics, τα δύο είναι υπεύθυνοι παραγωγής, και τα 

άλλα δύο διευθυντές ποιότητας. Σημειώνεται ότι οι πέντε από τις έξι επιχειρήσεις που 

επιλέχθηκαν είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000.

Ωστόσο, στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν οι υπεύθυνοι μόνο των τριών 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των δύο επιχειρήσεων από τις τρεις, το
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ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης, γεγονός που μας 

επιτρέπει να έχουμε μια κάπως πιο σφαιρική αντίληψη της κατάστασης.

3.2. Αποτελέσματα

3.2.1. Προφίλ εραηηθέντων επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ανήκουν όλες στον 

κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Η μία είναι θυγατρική/ τμήμα διεθνούς ομίλου και 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή γλυκόζης και αμύλου. Η δεύτερη είναι θυγατρική/ 

τμήμα τοπικού ομίλου και δραστηριοποιείται στο χώρο του γάλακτος και του 

παγωτού και η τρίτη εταιρία είναι ανεξάρτητος οργανισμός με ένα υποστατικό και 

παράγει συστατικά πρόσθετα κονσέρβας. Όλα τα εργοστάσια βρίσκονται στη Βόρεια 

Ελλάδα. Χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, όπως ο αριθμός των εργαζομένων 

που απασχολούν και ο κύκλος εργασιών της κάθε μίας φαίνονται στους πίνακες που 

ακολουθούν.

Πίνακας 3.2.1. 

Κατανομή επιχει

ρήσεων με βάση τον 

αριθμό εργαζομένων

Πίνακας 3.2.2. 

Κατανομή επιχει

ρήσεων με βάση τον 

κύκλο εργασιών

Αριθμός

εργαζομένων

Αριθμός

ερωτηθέντων

επιχειρήσεων

1-10 33,3%

11-50

51-250 33,3%

250+ 33,3%

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών

Αριθμός

ερωτηθέντων

επιχειρήσεων

< € 600.000 33,3%

€600.000-1.500.000

€ 1.500.000-10.000.000

> € 10.000.000 66,7%
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Οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO 9001:2000. Ο φορέας πιστοποίησης είναι στη μία περίπτωση η Lloyds 

και στην άλλη η EQA. Όπως φαίνεται, οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων έχουν 

αρχίσει να συνειδητοποιούν τη σημασία της εφαρμογής πρακτικών ποιότητας στις 

διαδικασίες τους και προχωρούν στην ταστοποίησή τους σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα. Η μόνη εταιρία από αυτές που μελετήθηκαν, η οποία δεν είναι 

πιστοποιημένη, είναι μικρή τόσο από άποψη αριθμού εργαζομένων, όσο και από 

άποψη ετήσιου κύκλου εργασιών και προφανώς το γεγονός αυτό έχει παίξει 

σημαντικό ρόλο στην έως τώρα στάση της Διοίκησης απέναντι στην υιοθέτηση 

προγραμμάτων ποιότητας.

3.2.2. Προφίλ τμήματος logistics

Οι δύο από τις τρεις βιομηχανίες διαθέτουν οργανωμένο τμήμα logistics, 

γεγονός που δεν αποτελεί κανόνα ακόμη στην ελληνική πραγματικότητα, όπως έχουν 

δείξει προηγούμενες έρευνες. Ο υπεύθυνος του τμήματος στις υπό μελέτη 

επιχειρήσεις δε συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στο συμβούλιο διευθυντών. 

Ιεραρχικά αναφέρεται στη μία περίπτωση στο Γενικό Διευθυντή και στην άλλη στο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Όσον αφορά στην κατάρτιση των ατόμων που απαρτίζουν το τμήμα logistics, 

στη μία περίπτωση ο υπεύθυνος του τμήματος είναι διπλωματούχος χημικός 

μηχανικός και τα υπόλοιπα άτομα που απασχολούνται στο τμήμα είναι σε ποσοστό 

50% πτυχιούχοι ΑΕΙ (οικονομικών σχολών) και στο υπόλοιπο 50% απόφοιτοι 

λυκείου που διαθέτουν όμως αρκετή εμπειρία. Στη δεύτερη περίπτωση, όλα τα 

στελέχη του τμήματος είναι απόφοιτοι λυκείου.

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί επίσης ότι οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις 

που μελετήθηκαν διαθέτουν ξεχωριστό τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Υπεύθυνο 

με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στην Ανώτατη 

Διοίκηση.

Η συμμετοχή του υπεύθυνου logistics σε θέματα στρατηγικής σημασίας 

αξιολογείται ως μεγάλη στην πρώτη περίπτωση, γεγονός που συνάδει με την ανάγκη 

ενός υπεύθυνου με υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Στη δεύτερη, ο υπεύθυνος Logistics δε 

συμμετέχει ενεργά σε θέματα στρατηγικής σημασίας, που επίσης δικαιολογεί το 

γεγονός ότι τόσο ο υπεύθυνος όσο και τα άλλα στελέχη του τμήματος δε διαθέτουν 

πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αντίστοιχα, η συμβολή της λειτουργίας
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των logistics στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης αξιολογείται ως μεγάλη στην 

πρώτη και ως μέτρια στη δεύτερη περίπτωση.

Οι στόχοι της επιχείρησης φαίνεται να αφορούν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση 

του logistical cost και τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγής και των 

προμηθειών. Με τον όρο “logistical cost” ορίζεται το κόστος που σχετίζεται με την 

υποστήριξη των διαδικασιών προμηθειών και παραγωγής και τις υπηρεσίες διανομής 

των προϊόντων. Σε μέτριο βαθμό αφορούν στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του 

πελάτη, τη μείωση επενδυμένων κεφαλαίων σε αποθέματα, καθώς επίσης και τη 

μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης της ζήτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 3.2.3.

Πίνακας 3.2.3. Συμβολή λειτουργίας logistics στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης

Στόχοι 12 3 4 5 Μέσος
Μεγιστοποίηση ικανοποίησης πελάτη 66,7 33,3 3
Μείωση logistical cost 100 4
Μείωση επενδυμένων κεφαλαίων σε 
αποθέματα

33,3 33,3 33,3 3,3

Βελτιστοποίηση προγρ/μού παραγωγής & 
προμηθειών

66,7 33,3 4,3

Μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης της 
ζήτησης

66,7 33,3 3

(όπου 1 = καθόλου, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ 
μεγάλο βαθμό)

Τα τμήματα της επιχείρησης που θεωρούνται οι βασικότεροι κρίκοι της 

αλυσίδας των logistics είναι, σύμφωνα με την έρευνα, τα τμήματα παραγγελιών και 

συντονισμού παραγωγής, προμηθειών, παραγωγής και logistics. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 3.2.4.
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Πίνακας 3.2.4. 
Βασικά τμήματα 
για τη λειτουργία 
των logistics

Τμήματα επιχείρησης
Ποσοστό ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων

Προμηθειών 66,7%

Διανομής 33,3%

Παραγγελιών & 

Συντονισμού παραγωγής
100%

Εξυπηρέτησης πελατών 33,3%

Πωλήσεων 0%

Διαχείρισης αποθεμάτων 0%

Παραγωγής 66,7%

Λογιστηρίου 0%

Logistics 66,7%

To logistical cost ως ποσοστό του συνολικού κόστους του τελικού προϊόντος 

είναι πολύ χαμηλό και για τις τρεις επιχειρήσεις που μελετήθηκαν και κυμαίνεται από 

1-3%. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα συμπεράσματα έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, που έδειξε ότι για την πλειοψηφία μεγάλου δείγματος 

επιχειρήσεων το logistical cost είναι 0-15% του συνολικού κόστους του τελικού 

προϊόντος. Στο γεγονός αυτό, δηλαδή στο χαμηλό logistical cost, έγκειται 

ενδεχομένως και το ότι στην Ελλάδα είναι φθηνή η λειτουργία της εξυπηρέτησης
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πελατών. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες τα Δυτικής Ευρώπης είναι περίπου 21% 

του τζίρου.

Αναλύοντας τις επιμέρους λειτουργίες logistics, οι οργανωτικές αδυναμίες και 

τα προβλήματα κόστους εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην πρόβλεψη της ζήτησης, 

την αποθήκευση και την εξυπηρέτηση πελατών. Σε εξειδικευμένες εταιρίες Third 

Party (TPLs) οι υπό μελέτη επιχειρήσεις αναθέτουν δραστηριότητες όπως τα δίκτυα 

διανομής και η αποθήκευση (βλέπε πίνακα 3.2.5).

Πίνακας 3.2.5.

Δράστη ριότητες 

Logistics όπου παρουσιάζονται 

οργανωτικά προβλήματα 

& προβλήματα κόστους 

και ανατίθενται σε TPLs

Δραστηριότητες

Logistics

Οργανωτικά 

προβλήματα 

& κόστους

Ανάθεση σε 

TPLs

Πρόβλεψη ζήτησης 33,3%

Μεταφορά φορτίων

Έλεγχος αποθεμάτων

Αποθήκευση 33,3% 33,3%

Προμήθειες

Δίκτυα διανομής 33,3%

Εξυπηρέτηση πελατών 33,3%

Συσκευασία

Τα στελέχη των επιχειρήσεων ερωτήθηκαν, επίσης, για το αν υποστηρίζεται 

από κάποιο λογισμικό ή σύστημα πληροφόρησης η λειτουργία των logistics. Η 

ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη όλων των λειτουργιών είναι κοινά 

αποδεκτό ότι αποτελεί έναν τομέα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα 

logistics στις μέρες μας, καθώς επιτρέπει επεξεργασία και διάχυση της πληροφορίας 

σε πραγματικούς χρόνους.

Όλες οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα 

για την υποστήριξη των logistics. Ειδικότερα, η μία από αυτές χρησιμοποιεί το 

λειτουργικό σύστημα SAP, ενώ η χρήση του διαδικτύου σε όλες τις περιπτώσεις είναι 

αδιαμφισβήτητη. Καμία πάντως επιχείρηση δεν έχει υιοθετήσει το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, γεγονός που δικαιολογείται όμως από τη φύση των προϊόντων που 

παράγουν.
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3.2.3. Οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στη λειτουργία Logistics

Στις δύο από τις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

εφαρμόζονται συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας στη λειτουργία των logistics. 

Η τρίτη εταιρία, όπως έχει προαναφερθεί, δεν είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Οι αιτίες που αποτρέπουν μια επιχείρηση από την εφαρμογή προγραμμάτων 

ποιότητας σε logistics φαίνεται να είναι η έλλειψη πίεσης και κινήτρων για εκκίνηση, 

η απουσία υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση και η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων. 

Τα αποτελέσματα (ραίνονται στον πίνακα 3.2.6.

Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με αντίστοιχα εκτεταμένων ερευνών που 

έλαβαν χώρα σε Αυστραλία (Millen, Sohal & Moss, 1999), Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (Millen & Maggard, 1997) και Μαλαισία (Sohail, Sohal & Millen, 2004).

Πίνακας 3.2.6.

Λόγοι μη εφαρμογής 

προγραμμάτων 

ποιότητας σε 

logistics

Ποσοστό

Λόγοι ερωτηθέντων

επιχειρήσεων

Έλλειψη χρηματικών πόρων

Έλλειψη πίεσης/ κινήτρων 

για εκκίνηση
33,3%

Απουσία υποστήριξης από 

τη Διοίκηση
33,3%

Έλλειψη ανθρωπίνων πόρων 33,3%

Απουσία εκπαίδευσης/

επιμόρφωσης

Δεν κρίνεται απαραίτητη

Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας στη λειτουργία 

των logistics ερωτήθηκαν για τους παράγοντες που τους οδήγησαν στην κίνηση αυτή. 

Οι κυριότεροι λόγοι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων, είναι η 

πρωτοβουλία και η ώθηση από την ανώτατη διοίκηση και η αναθεώρηση της 

συνολικής στρατηγικής των logistics. Άλλοι λόγοι που επηρεάζουν με μικρότερη 

όμως βαρύτητα είναι η μείωση των πωλήσεων, η απώλεια πελατών και οι
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πρωτοβουλίες ανταγωνιστών στην κατεύθυνση αυτή. Τη χαμηλότερη επίδραση στην 

κατεύθυνση της εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας φαίνεται να έχει ύπαρξη 

εσωτερικών πιέσεων. Στον πίνακα 3.2.7 φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, ενώ 

σχηματικά αποδίδονται στο σχήμα 3.2.2.

Πίνακας 3.2.7. Παράγοντες που οδηγούν στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε logistics

Παράγοντες 1 2 3 4 5 Μέσος
Πρωτοβουλία ανώτατης διοίκησης 100% 4,0
Δυσαρέσκεια πελατών/ παράπονα 50% 50% 2,5
Σύγκριση με πρότυπες επιχειρήσεις 
του κλάδου 100% 2,0
Εσωτερικές πιέσεις 50% 50% 1,5
Απώλεια πελατών 50% 50% 2,5
Κάμψη πωλήσεων 50% 50% 3,0
Πρωτοβουλίες ανταγωνιστών στην 
κατεύθυνση της ποιότητας 50% 50% 2,5
Αναθεώρηση της συνολικής 
στρατηγικής των logistics 50% 50% 3,5

(όπου 1 = καθόλου, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ 
μεγάλο βαθμό)

ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΠ ΣΕ LOGISTICS

Σχήμα 3.2.2. Παράγοντες εφαρμογής συστημάτων ποιότητας σε Logistics
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Επίσης, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να ορίσουν την έννοια της ποιότητας στα 

logistics. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να επιλέξουν τα σημαντικότερα στοιχεία που 

συνθέτουν την έννοια αυτή, όπως την αντιλαμβάνονται, μέσα από εννέα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα εννέα αυτά 

στοιχεία αναφέρονται στον πίνακα 3.2.8, όπου (ραίνονται και τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας.

Πίνακας 3.2.8. Συνθετικά στοιχεία στρατηγικής ποιότητας logistics

Συνθετικά στοιχεία
Ποσοστό ερωτηθεντων 

επιχειρήσεων

Πλήρης υποστήριξη αναγκών πελάτη 100%

Έγκαιρη παράδοση 66,7%

Συναλλαγές χωρίς λάθη 0%

Ύπαρξη αποθεμάτων 100%

Όχι καταστροφή αγαθών στη μετακίνηση/ αποστολή 33,3%

Συνέπεια κύκλου παραγγελίας 33,3%

Αξιόπιστοι προμηθευτές 66,7%

Ακριβείς κατάλογοι αποθεμάτων 33,7%

Καθορισμένες διαδικασίες και οδηγίες 66,7%

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ LOGISTICS ■ Πλήρης υποστήριξη αναγκών 

πελάτη
□Έγκαιρη παράδοση

13%

7%/C

ρ-^20%

□ Συναλλαγές χωρίς λάθη 

□Ύπαρξη αποθεμάτων

■Όχι καταστροφή αγαθών στη 
μετακίνηση/ αποστολή

13%· J13% □ Συνέπεια κύκλου 
παραγγελίας

7%\^Κ yo% ■Αξιόπιστοι προμηθευτές

7% 20% ■Ακριβείς κατάλογοι 
αποθεμάτων

□ Καθορισμένες διαδικασίες και 
οδηγίες

Σχήμα 3.2.3. Συνθετικά στοιχεία της στρατηγικής ποιότητας στα Logistics
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'Οπως προκύπτει, για όλες τις επιχειρήσεις η έννοια της ποιότητας στα 

logistics είναι ταυτόσημη με την πλήρη υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών 

του πελάτη. Ως σημαντικά στοιχεία, ακόμη, αναγνωρίζονται η ύπαρξη αποθεμάτων, η 

έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες, οι αξιόπιστοι προμηθευτές και οι 

καθορισμένες διαδικασίες και οδηγίες.

Στην ίδια ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζονται οι τομείς της λειτουργίας 

των logistics όπου εφαρμόζονται συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας (βλέπε 

πίνακα 3.2.9). Στη βιομηχανία αμύλου εφαρμόζονται προγράμματα ποιότητας σε όλες 

τις δραστηριότητες της λειτουργίας των logistics, στη βιομηχανία γάλακτος σε όλες 

εκτός από τη διαδικασία προβλέψεων, ενώ στη βιομηχανία παρασκευασμάτων 

κονσέρβας εφαρμόζονται προγράμματα ποιότητας μόνο για τον έλεγχο της 

παραγωγής. Σύμφωνα με εκτεταμένες έρευνες στο εξωτερικό, οι τομείς των logistics 

όπου εφαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό συστήματα ποιότητας είναι οι προμήθειες, 

η εξυπηρέτηση πελατών και ο έλεγχος παραγωγής.

Πίνακας 3.2.9. Δραστηριότητες logistics όπου εφαρμόζονται συστήματα ποιότητας

Δραστηριότητες logistics
Ποσοστό ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων

Προμήθειες 66,7%

Προβλέψεις (π.χ. ζήτησης) 33,3%

Έλεγχος παραγωγής 100%

Έλεγχος αποθεμάτων 66,7%

Αποθήκευση 66,7%

Μεταφορά/ Διακίνηση 66,7%

Εξυπηρέτηση πελατών 66,7%

Αναζητήθηκε, στη συνέχεια, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε από τη 

διοίκηση των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων 

ποιότητας. Οι ερωτηθέντες είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές αυτήν 

που αντιπροσώπευε καλύτερα την πολιτική που υιοθετήθηκε.

Οι τέσσερις εναλλακτικές προσεγγίσεις ήταν:

1. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα.
2. Ορισμένοι μόνο υπάλληλοι είναι αρμόδιοι για θέματα ποιότητας.
3. Κάθε manager εφαρμόζει τη δική του προσέγγιση.
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4. Η ποιότητα ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Με βάση την έρευνα, η προσέγγιση της διοίκησης της πρώτης επιχείρησης 

συγκλίνει περισσότερο στην 1η επιλογή, ότι δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 

ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα. Η διοίκηση της δεύτερης επιχείρησης, από την 

άλλη, καθιστά αρμόδιους ορισμένους μόνο υπαλλήλους σε θέματα ποιότητας. Η 

τρίτη επιχείρηση στην ερώτηση αυτή απάντησε, υποθετικά βέβαια πάντα, από τη 

στιγμή που δεν είναι ακόμη πιστοποιημένη, ότι συμφωνεί με την 1η προσέγγιση. Οι 

δύο πρώτες προσεγγίσεις είναι και αυτές που υιοθετούνται συνήθως από τις 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε Μαλαισία και Αυστραλία.

Πίνακας 3.2.10. Προσέγγιση Διοίκησης αναφορικά με την ποιότητα

Προσέγγιση Διοίκησης
Ποσοστό ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα 50%

Ορισμένοι μόνο υπάλληλοι είναι αρμόδιοι για θέματα ποιότητας 50%

Κάθε manager εφαρμόζει τη δική του προσέγγιση

Η ποιότητα ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες

Επειδή τα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας εφαρμόζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα των προμηθειών από ό,τι σε κάποιες άλλες περιοχές 

δραστηριότητας των logistics, διερευνήθηκαν οι δραστηριότητες της επιχείρησης και 

η έκταση στην οποία αυτές εφαρμόζονται σε συνεργασία με τους εξωτερικούς 

προμηθευτές.

Ειδικότερα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να σημειώσουν το βαθμό στον οποίο 

προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες αναφορικά με τους προμηθευτές, σε μία κλίμακα 5 

σημείων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρατίθενται στον πίνακα 3.2.11. Όπως 

φαίνεται, σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό, οι επιχειρήσεις προχωρούν στην αναγνώριση 

των βασικών προμηθευτών τους, συνεργάζονται όλο και περισσότερο και συνάπτουν 

μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους. Σε μέτριο βαθμό συνεργάζονται με τους 

προμηθευτές με σκοπό το μηδενισμό των ελαττωματικών και τη βελτίωση των 

διαδικασιών και των δύο πλευρών.
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Πίνακας 3.2.11. Δραστηριότητες που εκτελούνται σε σχέση με τους εξωτερικούς προμηθευτές

Δραστηριότητες 1 2 3 4 5 Μέσος
Αναγνώριση βασικών προμηθευτών 33,3% 66,7% 3,6
Μηδενισμός των ελαττωματικών 66,7% 33,3% 3,3
Αύξηση συνεργασίας και 
μακροχρόνιων σχέσεων με βασικούς 
προμηθευτές

33,3% 66,7%
3,6

Μείωση χρόνου ανάπτυξης νέων 
προϊόντων

33,3% 66,7%
1,6

Διαλειτσυργικές ομάδες με βασικούς 
προμηθευτές

66,7% 33,3%
2,3

Ομαδική εργασία με βασικούς 
προμηθευτές (με σκοπό τη βελτίωση 
των διαδικασιών της κάθε πλευράς 
συνεργασίας)

33,3% 33,3% 33,3% 2,9

(όπου 1 = καθόλου, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ
μεγάλο βαθμό)

Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε, επίσης, από τις επιχειρήσεις να 

εκτιμήσουν την έκταση στην οποία το σύστημα διοίκησης ποιότητας θα έχει 

ενσωματωθεί και ενοποιηθεί με τη λειτουργία των logistics μέσα στα επόμενα πέντε 

χρόνια. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν πάλι 5 σημείων, με δυνατότητες 

επιλογής από μηδενικό έως πολύ μεγάλο βαθμό. Οι δύο πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

εκτιμούν ότι ο βαθμός ενοποίησης θα είναι μεγάλος, ενώ η τρίτη, μη πιστοποιημένη 

επιχείρηση εκτιμάει ότι αυτό θα συντελεστεί σε μέτριο βαθμό.

Η τελευταία ερώτηση της ενότητας σχετικά με την οργάνωση και την 

εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στα logistics αφορούσε στο βαθμό στον οποίο 

θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι ορισμένοι παράγοντες αποτελούν εμπόδια στην 

κατεύθυνση αυτή. Οι παράγοντες και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 3.2.12.

Όπως παρατηρούμε, οι υπό μελέτη επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι παράγοντες 

που αποτελούν κυρίως εμπόδια κατά την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας στα 

logistics είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, η εξασφάλιση της υποστήριξης των 

ανώτερων στελεχών, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και η έλλειψη 

δεδομένων. Σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό, φαίνεται να επηρεάζει η θεώρηση της 

ποιότητας κατά το μακροχρόνιο σχεδιασμό και η δημιουργία κλίματος στο οποίο όλοι 

οι εργαζόμενοι ασχολούνται και είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των διαδικασιών. 

Η αλλαγή της κουλτούρας της επιχείρησης και η δημιουργία κοινού οράματος κατά 

μήκος των λειτουργιών logistics αξιολογούνται ως μέτριας σημασίας.
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Πίνακας 3.2.12. Παράγοντες που αποτελούν εμπόδια κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων 
ποιότητας στα logistics

Παράγοντες 1 2 3 4 5 Μέσος
Έλλειψη χρηματοδότησης 100% 4,0
Αλλαγή της κουλτούρας της 
επιχείρησης 33,3% 33,3% 33,3% 3,0
Εξασφάλιση της υποστήριξης 
των ανώτερων στελεχών 100% 4,0
Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των εργαζομένων 100% 4,0
Θεώρηση της ποιότητας κατά 
το μακροχρόνιο σχεδίασμά 33,3% 66,7% 3,7
Έλλειψη δεδομένων 33,3% 33,3% 33,3% 4,0
Δημιουργία κλίματος στο 
οποίο όλοι οι εργαζόμενοι 
ασχολούνται και είναι 
υπεύθυνοι για την ποιότητα 
των διαδικασιών

33,3% 66,7% 3,3

Δημιουργία κοινού οράματος 
κατά μήκος των λειτουργιών 
logistics

100% 3,0

(όπου 1 = καθόλου, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ μεγάλο 
βαθμό)

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν εν μέρει μόνο με τα αποτελέσματα 

διεθνών ερευνών. Έρευνα των Sohail, Sohal & Millen (2004) σε επιχειρήσεις της 

Μαλαισίας έχει δείξει ότι ως σημαντικότερο εμπόδιο θεωρείται η έλλειψη 

χρηματοδότησης, ενώ ως δεύτερο και τρίτο από άποψη σημασίας εμπόδιο 

κατατάσσονται η έλλειψη δεδομένων και η θεώρηση της ποιότητας κατά το 

μακροχρόνιο σχεδίασμά. Αντίθετα, έρευνα των Millen, Sohal & Moss (1999) έδειξε ότι 

οι αυστραλιανές επιχειρήσεις εκτιμούν ως τα τρία σημαντικότερα εμπόδια την 

αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας, τη δημιουργία κλίματος στο οποίο όλοι οι 

εργαζόμενοι ασχολούνται και είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των διαδικασιών και 

τη δημιουργία κοινού οράματος κατά μήκος των λειτουργιών logistics. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι και τα αποτελέσματα μελετών που έχουν γίνει σε εκτεταμένο βαθμό σε 

χώρες του εξωτερικού διαφέρουν στον τομέα αυτό σημαντικά μεταξύ τους.
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3.2.4. Μέτρηση απόδοσης και καθορισμός στόχων

Οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν για τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν για τη 

μέτρηση της απόδοσης αναφορικά με την ποιότητα και τον καθορισμό των στόχων. 

Οι πιο συνήθεις διαδικασίες φαίνεται να είναι οι επιθεωρήσεις ποιότητας τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς επιθεωρητές, ενώ παράλληλα διεξάγονται 

ανταγωνιστικό benchmarking και έρευνες με στόχο τον προσδιορισμό των 

προσδοκιών του πελάτη.

Στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν ορισμένες διαδικασίες που ακολουθούνται 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και οι ερωτηθέντες επέλεξαν αυτές που χρησιμοποιούν 

στην επιχείρησή τους (βλέπε πίνακα 3.2.13).

Πίνακας 3.2.13. Διαδικασίες μέτρησης απόδοσης αναφορικά με την ποιότητα και τον καθορισμό 
στόχων

Διαδικασίες μέτρησης απόδοσης
Ποσοστό ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων

Επιθεώρηση ποιότητας από εσωτερικούς επιθεωρητές 66,7%

Έρευνες/ προσδιορισμός προσδοκιών πελάτη 66,7%

Ανταγωνιστικό benchmarking 66,7%

Επιθεώρηση ποιότητας από πελάτες 33,3%

Επιθεώρηση ποιότητας από εξωτερικούς επιθεωρητές 

(όχι πελάτες)
66,7%

Καθορισμένα μέτρα διαδικασιών 33,3%

Διερευνήθηκαν, επίσης, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό των προσδοκιών και απαιτήσεων του πελάτη. 

Ενδεχόμενες τεχνικές ήταν τα ερωτηματολόγια και οι επισκέψεις της διοίκησης σε 

πελάτες, η έρευνα αγοράς και η πληροφόρηση από εμπορικά περιοδικά. Στον πίνακα 

3.2.14 φαίνονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες.

Οι επιχειρήσεις, όπως φαίνεται, χρησιμοποιούν συνδυασμό τεχνικών, όπως η 

αποστολή ερωτηματολογίων και οι επισκέψεις της διοίκησης σε πελάτες, καθώς 

επίσης διεξάγουν και έρευνες αγοράς. Για τον προσδιορισμό των αναγκών του 

πελάτη δεν προσφεύγουν πάντως στα εμπορικά περιοδικά για να αντλήσουν 

πληροφορίες.

45



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πίνακας 3.2.14. Τεχνικές προσδιορισμού προσδοκιών και αναγκών πελάτη

Τεχνικές προσδιορισμού αναγκών πελάτη Ποσοστό ερωτηθέντων επιχειρήσεων

Ερωτηματολόγια σε πελάτες 66,7%

Επισκέψεις διοίκησης σε πελάτες 66,7%

Έρευνα αγοράς 66,7%

Πληροφόρηση από εμπορικά περιοδικά 0%

Επιπλέον, αναζητήθηκαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις για την αποτίμηση της βελτίωσης των διαδικασιών. Τα διαγράμματα 

ροής, ο στατιστικός έλεγχος διαδικασιών (SPC), η ανάλυση κατά Pareto και τα 

ιστογράμματα αποτελούν τέτοιες μεθόδους. Όπως προέκυψε από τη έρευνα, οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο διαγράμματα ροής και στατιστικό 

έλεγχο διαδικασιών (SPC). Σε μικρότερο ποσοστό, χρησιμοποιούν ιστογράμματα, 

ανάλυση κατά Pareto και διαγράμματα αιτίου/ αιτιατού. Τα συμπεράσματα αυτά 

συμφωνούν με τα αντίστοιχα διεθνών ερευνών με μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων 

(Sohail, Sohal & Millen, 2004). Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στον 

πίνακα 3.2.15.

Πίνακας 3.2.15. Μέθοδοι μέτρησης/ αποτίμησης βελτίωσης διαδικασιών

Μέθοδοι μέτρησης βελτίωσης διαδικασιών
Ποσοστό ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων

Διαγράμματα ροής 100%

Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών 100%

Ιστογράμματα 33,3%

Ανάλυση κατά Pareto 33,3%

Διαγράμματα αιτίου/ αιτιατού 33,3%

Διαγράμματα scatter 0%

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν στη συνέχεια τη σημασία διαφόρων δοθέντων 

μεταβλητών στη σύσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας σε logistics. 

Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 5 σημείων. Ειδικότερα, ζητήθηκε να 

αξιολογήσουν κατά πόσο θεωρούν ότι παράγοντες, όπως η αφοσίωση της Διοίκησης, 

η έμφαση στην πλήρη και ολική ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής βελτίωση των
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προϊόντων, η ανάμιξη όλων των εργαζομένων, και άλλοι, παίζουν καταλυτικό ρόλο 

στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ποιότητας.

Από τις απαντήσεις (βλέπε πίνακα 3.2.16) συμπεραίνουμε ότι οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις θεωρούν ως παράγοντες με μεγαλύτερη βαρύτητα την 

αφοσίωση της διοίκησης, την ευθύνη των εργαζομένων, ενώ ακολουθούν με μικρή 

διαφορά η έμφαση στην ολική ικανοποίηση του πελάτη κι η συνεργία όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν προκόψει και από 

ανάλογες έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς (Sohail, Sohal & Millen,2004 & Millen, 

Sohal & Moss, 1999).

Πίνακας 3.2.16. Σημασία μεταβλητών στη σύσταση αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας 
logistics

Μεταβλητές 1 2 3 4 5 Μέσος
Αφοσίωση Διοίκησης 66,7% 33,3% 4,3
Έμφαση στην ολική ικανοποίηση του 
πελάτη

100% 4,0

Ανάμιξη όλων των εργαζομένων 33,3% 66,7% 3,7
Συνεχής βελτίωση προϊόντων και 
διαδικασιών 33,3% 66,7% 3,7

Ευθύνη εργαζομένων 66,7% 33,3% 4,3
Κύκλοι ποιότητας 33,3% 66,7% 3,7
Συνεργία όλων των τμημάτων της 
επιχείρησης 33,3% 33,3% 33,3% 4,0

(όπου 1 = καθόλου, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ
μεγάλο βαθμό)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ LOGISTICS

Σχήμα 3.2.4. Βαρύτητα παραγόντων στη σύσταση αποτελεσματικού συστήματος 
ποιότητας Logistics

Εξετάστηκαν και οι επιδράσεις των προγραμμάτων, που εφαρμόζονται σε 

συνεργασία με τους εξωτερικούς προμηθευτές, στην απόδοση των διαδικασιών. Τα
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οφέλη από μία στενή συνεργασία της επιχείρησης με τους προμηθευτές της μπορεί να 

είναι μεταξύ άλλων η βελτίωση του χρόνου εισαγωγής ενός προϊόντος στην αγορά, η 

αύξηση τεχνογνωσίας, η μείωση του συνολικού κόστους ανά μονάδα τελικού 

προϊόντος, και άλλα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και οι τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

αξιολογούν ως σημαντικότερα οφέλη τη μείωση του συνολικού κόστους ανά μονάδα 

προϊόντος και του ποσοστού των σκάρτων στο τελικό προϊόν. Θεωρούν επίσης, σε 

μικρότερο ποσοστό όμως, ότι η συνεργασία με τους προμηθευτές συμβάλει στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της τεχνογνωσίας. Ωστόσο, μόνο μία 

επιχείρηση ανέφερε ως όφελος την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Σε 

αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού, ως σημαντικότερα οφέλη παρουσιάζονται 

ακριβώς η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και η βελτίωση της 

παραγωγικότητας, που όμως ακόμη και αυτά θεωρείται ότι συντελούνται σε μέτριο 

βαθμό.

Πίνακας 3.2.17. Οφέλη στενής συνεργασίας με εξωτερικούς προμηθευτές

Οφέλη στενής συνεργασίας με προμηθευτές
Ποσοστό ερωτηθέντων 

επιχειρήσεων

Βελτίωση χρόνου εισαγωγής νέου προϊόντος

Βελτίωση παραγωγικότητας 66,7%

Αύξηση ικανοποίησης πελατών 33,3%

Βελτίωση τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας - 

Αύξηση τεχνογνωσίας
66,7%

Μείωση συνολικού κόστους ανά μονάδα
100%

προϊόντος

Μείωση ποσοστού σκάρτων στο τελικό προϊόν 100%

Η συνεισφορά της διοίκησης ολικής ποιότητας στη λειτουργία των logistics 

αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα αυτής της μελέτης. Έτσι, 

ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν το όφελος από την εφαρμογή 

προγραμμάτων ποιότητας σε διάφορους τομείς. Αναλυτικότερα, ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τη βελτίωση παραμέτρων, όπως είναι η ποιότητα 

παράδοσης και η αξιοπιστία, η ικανοποίηση του πελάτη, το logistical cost, το κόστος 

συναλλαγής, η παραγωγικότητα, και άλλες.
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Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις που δόθηκαν, και οι οποίες παρατίθενται 

στον πίνακα 3.2.18, οι δύο επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας 

στη λειτουργία των logistics αναφέρουν μεγάλη βελτίωση της ποιότητας παράδοσης 

και της αξιοπιστίας, καθώς και μεγάλη αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Πίνακας 3.2.18. Συνεισφορά συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας σε logistics

Συνεισφορά ΔΟΠ σε: 1 2 3 4 5 Μέσος
Βελτίωση ποιότητας παράδοσης και 
αξιοπιστίας 100% 4

Αύξηση ικανοποίησης πελάτη 100% 4
Μείωση logistical cost 50% 50% 3,5
Μείωση κόστους συναλλαγής 100% 3
Βελτίωση παραγωγικότητας 50% 50% 3
Μείωση κύκλου παραγγελίας 50% 50% 3
Βελτίωση ακρίβειας πληροφορίας 50% 50% 3,5
Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας/ 
συντονισμού

50% 50% 3,5

(όπου 1 = ελάχιστα; 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ
μεγάλο βαθμό)

Σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι η ΔΟΠ συνεισφέρει στη μείωση του 

logistical cost, στην ακρίβεια της πληροφορίας, και τη βελτίωση της εσωτερικής 

επικοινωνίας και του συντονισμού. Η μείωση του κόστους συναλλαγής, η βελτίωση 

της παραγωγικότητας και η μείωση του κύκλου παραγγελίας μόνο σε μέτριο βαθμό 

αποδίδονται στην εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας. Τα 

συμπεράσματα απεικονίζονται στο σχήμα 3.2.5.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΟΠ ΣΕ LOGISTICS

Σχήμα 3.2.5. Συνεισφορά συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Logistics
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Τέλος, μελετήθηκε και ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων ως προς 

χαρακτηριστικά στοιχεία ενός προγράμματος logistics που διέπεται από τις αρχές της 

διοίκησης ολικής ποιότητας. Διερευνήθηκε το κατά πόσο στις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις ένα τέτοιο πρόγραμμα ανταποκρίνεται και οδηγεί στην επίτευξη των 

στόχων που θέτοντας αν η εκπαίδευση και η επιμόρφωση που προ βλέπονται 

επαρκούν και καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρωπίνων πόρων, αν η Διοίκηση είναι σε 

ικανοποιητικό βαθμό αφοσιωμένη και συμμέτοχη στο πρόγραμμα. Ζητήθηκε, επίσης, 

να αξιολογηθούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος 

logistics που διεπεται από τις αρχές της ΔΟΠ, ενώ παράλληλα και η ικανότητα του 

προγράμματος να ικανοποιήσει τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης.

Πίνακας 3.2.19. Ικανοποίηση αναφορικά με χαρακτηριστικά στοιχεία προγράμματος logistics που 
διεπεται από αρχές ΔΟΠ

Στοιχεία 1 2 3 4 5 Μέσος
Στόχοι 50% 50% 3,5
Επιμόρφωση & εκπαίδευση 50% 50% 4
Αφοσίωση Διοίκησης 100% 4
Ανάμιξη Διοίκησης 100% 4
Αποτελέσματα μέχρι σήμερα 50% 50% 3
Ικανότητα προγράμματος να 
ικανοποιήσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς

50% 50% 3,5

(όπου 1 = ελάχιστα, 2 = σε μικρό βαθμό, 3 = σε μέτριο βαθμό, 4 = σε μεγάλο βαθμό, 5 = σε πολύ 
μεγάλο βαθμό)

Όπως παρατηρούμε, οι δύο επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ΔΟΠ 

στη λειτουργία των logistics, είναι σε μεγάλο βαθμό ευχαριστημένες με τη στάση της 

Διοίκησης και ειδικότερα με την αφοσίωση που αυτή επιδεικνύει και την ανάμιξη της 

στην εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας. Αναφορικά με τους στόχους που 

θέτονται και την ικανότητα του προγράμματος να ικανοποιήσει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς της επιχείρησης, η μία επιχείρηση είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένη, 

ενώ η δεύτερη σε μέτριο βαθμό. Στον τομέα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του 

προσωπικού του τμήματος οι απόψεις επίσης διίστανται, καθώς η μία εταιρία 

εμφανίζεται πάρα πολύ ικανοποιημένη, σε αντίθεση με την άλλη που είναι σε μέτριο 

βαθμό. Όσον αφορά, τέλος, στην ικανότητα του προγράμματος να ικανοποιήσει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης και ειδικότερα του τμήματος logistics, η 

πρώτη εταιρία δηλώνει μεγάλη ικανοποίηση και η δεύτερη μέτρια.
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Στις μέρες μας, οι μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα έχουν αντιληφθεί την 

αναγκαιότητα των logistics και κινούνται αποφασιστικά στην υλοποίηση 

οργανωτικών μεταβολών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων διαδικασιών logistics. 

Στις μικρό μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις η εικόνα είναι απογοητευτική με κάποιες 

ελάχιστες εξαιρέσεις. Στα οργανογράμματα των τελευταίων δεν προβλέπονται θέσεις 

για δραστηριότητες και λειτουργίες των logistics, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

υπάρχει ούτε τμήμα διασφάλισης ποιότητας και υπεύθυνος με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες.

Η συμμετοχή του υπευθύνου του τμήματος logistics σε θέματα στρατηγικής 

σημασίας αξιολογείται από μέτρια ως μεγάλη και ανάλογο είναι και το απαιτούμενο 

επίπεδο μόρφωσης αυτού. Στην επιχείρηση όπου ο ρόλος του υπευθύνου κρίνεται 

σημαντικός, παρατηρούμε ότι η θέση καλύπτεται από απόφοιτο ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενώ στην επιχείρηση όπου δεν κρίνεται τόσο σημαντικός, 

το πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης σχολής δεν είναι απαιτούμενο προσόν. Το υπόλοιπο 

προσωπικό του τμήματος είναι είτε απόφοιτοι ανωτάτων σχολών είτε απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα με τη συμμετοχή του υπευθύνου σε θέματα 

στρατηγικής σημασίας, η συμβολή των logistics στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης κρίνεται ως μεγάλη για τη μία και ως μέτρια για τη δεύτερη βιομηχανία.

Οι στόχοι της επιχείρησης, στην επίτευξη των οποίων φαίνεται να συμβάλλει 

η λειτουργία των logistics, αφορούν κυρίως στη μείωση του logistical cost και τη 

βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγής και προμηθειών. Ωστόσο, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η μία επιχείρηση αξιολογεί ως πολύ μεγάλη τη συμβολή των 

logistics και στους τομείς της μεγιστοποίησης της ικανοποίησης του πελάτη, της 

μείωσης των επενδυμένων κεφαλαίων σε αποθέματα και της ακριβέστερης 

πρόβλεψης της ζήτησης.

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν ως βασικά τμήματα της αλυσίδας logistics τα 

τμήματα παραγγελιών και συντονισμού παραγωγής, προμηθειών, παραγωγής και 

logistics. To logistical cost ως ποσοστό του συνολικού τζίρου της επιχείρησης είναι 

πολύ μικρό (1-3%) και οι τομείς όπου εντοπίζονται προβλήματα κόστους και 

οργανωτικές αδυναμίες είναι η πρόβλεψη της ζήτησης, η αποθήκευση και η 

εξυπηρέτηση πελατών. Η αποθήκευση και τα δίκτυα διανομής είναι δραστηριότητες
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που συχνά ανατίθενται και σε εταιρίες Third Party, ενώ όλες οι λειτουργίες των 

logistics υποστηρίζονται από κατάλληλο λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα.

Ως παράγοντες που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή 

προγραμμάτων ποιότητας στη λειτουργία των logistics, εμφανίζονται η έλλειψη 

πίεσης και κινήτρων για εκκίνηση, η απουσία υποστήριξης από την ανώτατη 

διοίκηση και η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων. Οι συνθήκες αυτές μπορούν 

ενδεχομένως να αντιστραφούν μέσα από την παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης και 

ανάπτυξης στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ώστε να ενημερωθούν και να 

αντιληφθούν τις αυξημένες δυνατότητες των logistics. Οι επιχειρήσεις που ήδη 

εφαρμόζουν προγράμματα ποιότητας στη λειτουργία των logistics έχουν εξασφαλίσει 

ακριβώς την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία και η 

ώθηση από την ανώτατη διοίκηση και η αναθεώρηση της συνολικής στρατηγικής των 

logistics οδήγησαν κυρίως τις εταιρίες στην κατεύθυνση αυτή.

Την έννοια της ποιότητας στα logistics οι επιχειρήσεις την αντιλαμβάνονται 

ως πλήρη υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Θεωρούν, ακόμη, 

ότι συνδέεται με την ύπαρξη αποθεμάτων, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων 

στους πελάτες, την αξιοπιστία των προμηθευτών και τον καθορισμό των διαδικασιών. 

Επίσης, οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις που μελετήθηκαν, οι οποίες είναι και αυτές 

που εφαρμόζουν προγράμματα ποιότητας στις διαδικασίες τους, προβλέπουν ότι το 

σύστημα διοίκησης ποιότητας θα έχει ενοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία 

των logistics μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό, 

καθώς (ραίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η ολοκλήρωση της 

ποιότητας στις λειτουργικές περιοχές είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οι προσεγγίσεις της Διοίκησης που κυριαρχούν είναι είτε ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι έχουν ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα, είτε ότι ορισμένοι μόνο 

υπάλληλοι είναι αρμόδιοι για θέματα ποιότητας.

Οι δύο πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

προγράμματα ποιότητας σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες των logistics, όπως στον 

έλεγχο παραγωγής, στις προμήθειες, στον έλεγχο αποθεμάτων και την αποθήκευση, 

στη διακίνηση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών. Εξαίρεση αποτελεί 

η διαδικασία των προβλέψεων, στην οποία μόνο η μία από τις δύο εταιρίες εφαρμόζει 

προγράμματα ποιότητας. Το γεγονός, πάντως, ότι προγράμματα ποιότητας έχουν 

ενοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία των προμηθειών, αποτελεί συνέπεια
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της μεγάλης βαρύτητας και σημασίας που έχει η αξιοπιστία των προμηθευτών ως 

προς την ποιότητα στα logistics.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι managers των υπό μελέτη 

επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας στα logistics είναι η 

έλλειψη χρηματοδότησης, η εξασφάλιση της υποστήριξης των ανώτερων στελεχών, η 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και η έλλειψη δεδομένων. Η αλλαγή 

της κουλτούρας και η δημιουργία κοινού οράματος κατά μήκος των λειτουργιών 

logistics θεωρούνται μέτριου μόνο βαθμού εμπόδια.

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργιών και τον καθορισμό 

στόχων οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ποικίλα μέτρα, δείκτες και εργαλεία. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας, γίνονται επιθεωρήσεις ποιότητας τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς επιθεωρητές και προσδιορισμός των αναγκών 

και προσδοκιών του πελάτη, μέσω ερωτηματολογίων, έρευνας αγοράς και 

επισκέψεων της διοίκησης στις εταιρίες των πελατών. Επιπλέον, ο στατιστικός 

έλεγχος (SPC) χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη διερεύνηση και την αξιολόγηση της 

βελτίωσης των διαδικασιών, σε συνδυασμό με τα διαγράμματα ροής. Οι διαδικασίες 

αξιολόγησης είναι σε γενικές γραμμές για όλες τις επιχειρήσεις παρόμοιες, όπως 

φαίνεται και από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που 

δείχνει ότι η διάχυση της γνώσης στον τομέα αυτό είναι εκτεταμένη.

Αν και οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν στραφεί στη διοίκηση ολικής ποιότητας 

και όλες οι διαδικασίες τους διέπονται από τις αρχές αυτής, έχουν κάθε δικαίωμα να 

υπερηφανεύονται για τις επιτυχίες τους μέχρι σήμερα, δε θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να εφησυχάσουν και να σταματήσουν την προσπάθεια. Κι αυτό γιατί οι 

πρακτικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα και θεωρούνται οι πιο 

σύγχρονες, σύντομα θα καταστούν απαρχαιωμένες και θα πρέπει να αντικατασταθούν 

από άλλες πιο καινούριες. Η μοναδική στάση που μπορεί να θεωρηθεί απολύτως 

επιτυχημένη για μια επιχείρηση είναι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση.

Καταλήγοντας, αν και το δείγμα της έρευνας είναι πάρα πολύ μικρό ώστε να 

είναι αντιπροσωπευτικό της παρούσας κατάστασης στην ελληνική βιομηχανία 

τροφίμων, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον. Στο μεγαλύτερο τμήμα τους συμφωνούν με τα αντίστοιχα συμπεράσματα 

διεθνών ερευνών, με μικρές μόνο αποκλίσεις, γεγονός όμως που είναι απόλυτα 

φυσιολογικό. Προτείνεται, πάντως, να γίνει στο μέλλον μία εκτεταμένη μελέτη της 

εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας στα logistics και την εφοδιαστική
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αλυσίδα με την ευρύτερή της έννοια, στον ελλαδικό χώρο, καθώς η ποιότητα στη ροή 

των προϊόντων αποτελεί μία νέα διάσταση στην ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης 

επιχείρησης.
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη διεξαγωγή της έρευνας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία οργανισμού:
Όνομα Υπεύθυνου Logistics:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
E-mail:
Όνομα - θέση ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, αν είναι άλλος από τον Υπεύθυνο 
Logistics:
Όνομα:
Θέση:

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Αριθμός απασχολούμενων (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια):

Π <10 άτομα
□ 11-50
□ 51-250
□ >250

2. Κύκλος εργασιών (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια)
□ <€600.000
□ €600.000-€1.500.000
□ €1.500.000 - €10.000.000
□ > €10.000.000

3. Τύπος οργανισμού/ τμήματος
I I Ανεξάρτητος οργανισμός με ένα υποστατικό 
Π Ανεξάρτητος οργανισμός με περισσότερα από ένα υποστατικά 
Π Όμιλος εταιρειών 
I I Θυγατρική/ τμήμα τοπικού ομίλου 
I I Θυγατρική/ τμήμα διεθνούς ομίλου
□ Άλλος

4. Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας;
□ Ναι □ Όχι

5. Χρονολογία τελευταίας πιστοποίησης...........................
6. Πρότυπο πιστοποίησης

□ IS09001:1994 □ ISO 9002:1994 □ ISO 9001:2000
□ Αλλο:........................................

7. Φορέας πιστοποίησης
□ CYS/BSI □ CYS/EAOT □ BSI □ ΕΛΟΤ □ NQA
□ TUV □ LLOYDS □ Αλλος:........................................
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III. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α. ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS
1. Ο οργανισμός διαθέτει οργανωμένο τμήμα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας/ 

logistics;
□ Ναι □ Όχι

2. Αν υπάρχει τμήμα logistics, ο υπεύθυνος του τμήματος συμμετέχει:
i. στο Διοικητικό Συμβούλιο □ Ναι □ Όχι

ϋ. στο Συμβούλιο Διευθυντών □ Ναι □ Όχι

3. Πού αναφέρεται ιεραρχικά ο υπεύθυνος Logistics;

4. Η συμμετοχή του υπεύθυνου Logistics σε θέματα στρατηγικής σημασίας 
αξιολογείται ως:

Μηδενική (1) Μικρή (2) Μέτρια (3) Μεγάλη (4) Πολύ μεγάλη (5)

5. Ποια είναι η κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με logistics; (αναφέρατε 
και το τμήμα αποφοίτησης)

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Απόφοιτοι
Λυκείου

ΤΕΙ
(Σχολή)

ΑΕΙ (Πτυχίο - 
Σχολή) Μεταπτυχιακά

ατόμων 
Ποσοστό (%)

6. Η συμβολή των logistics στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας αξιολογείται ως:
Μηδενική (1) Μικρή (2) Μέτρια (3) Μεγάλη (4) Πολύ μεγάλη (5)

Οι στόχοι αυτοί αφο ρούν κυρίως στα εξής:

Στόχοι Καθόλου
Ο)

Σε μικρό 
βαθμό (2)

Σε μέτριο 
βαθμό (3)

Σε μεγάλο 
βαθμό (4)

Σε πολύ 
μεγάλο 

βαθμό (5)
Μεγιστοποίηση 
ικανοποίησης πελάτη
Μείωση logistical cost
Μείωση επενδυμένων 
κεφαλαίων σε αποθέματα
Βελτιστοποίηση προγρ/μού 
παραγωγής & προμηθειών
Μεγαλύτερη δυνατότητα 
πρόβλεψης της ζήτησης

Αλλο, αναφέρατε
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7. Ποια από τα τμήματα του οργανισμού θεωρείται ως βασικά για τη λειτουργία 
logistics;

I I προμηθειών 
Π διανομής
I I παραγγελιών και συντονισμού παραγωγής
I I εξυπηρέτησης πελατών
I I πωλήσεων
ΓΊ διαχείρισης αποθεμάτων
I I παραγωγής
ΓΊ λογιστηρίου
Π logistics

8. Ποιο είναι το logistical cost ως ποσοστό του συνολικού κόστους του τελικού 
προϊόντος;

9. Σε ποιες επιμέρους δραστηριότητες logistics παρουσιάζονται οργανωτικές
αδυναμίες/ προβλήματα κόστους και ποιες ανατίθενται σε Third Party Logistics;

Δραστηριότητες logistics
Ύπαρξη οργανωτικών 

αδυναμιών/ προβλημάτων 
κόστους

Ανάθεση 
σε TPLs

Πρόβλεψη ζήτησης
Μεταφορά φορτίων
Έλεγχο αποθεμάτων
Αποθήκευση
Προμήθειες
Δίκτυα διανομής
Εξυπηρέτηση πελατών
Συσκευασία

Άλλο, αναφέρατε

10. Υποστηρίζεται από κάποιο λογισμικό ή σύστημα πληροφόρησης η λειτουργία 
logistics;

□ Ναι □ Όχι 
Αν ναι, αυτό είναι:

□ ολοκληρωμένο πληροφοριακό περιβάλλον 
Π ηλεκτρονικό εμπόριο EDI
I I διαδίκτυο
I I άλλο:..........................................
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Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LOGISTICS 
1. Εφαρμόζονται στην επιχείρηση προγράμματα ποιότητας στη λειτουργία logistics; 

□ Ναι □ Όχι

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που αποτρέπουν την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας στη 
λειτουργία logistics;

I I Έλλειψη χρηματικών πόρων 
I I Έλλειψη πίεσης/ κινήτρων για εκκίνηση 
Π Απουσία υποστήριξης από τη διοίκηση
□ Έλλειψη ανθρωπίνων πόρων
Π Απουσία εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης 
Π Δεν κρίνεται απαραίτητη
□ Άλλο, εξηγείστε....................................................................................................

3. Σε ποιο βαθμό αξιολογείτε ότι οι ακόλουθοι παράγοντες δρουν στην κατεύθυνση
της εφαρμογής προγ ραμμάτων ποιότητας στη λειτουργία logistics;

Λόγοι εφαρμογής πρσγρ. 
ποιότητας σε logistics

Καθόλου
(1)

Σε ελάχιστο 
βαθμό (2)

Σε μέτριο 
βαθμό (3)

Σε μεγάλο 
βαθμό (4)

Σε πολύ 
μεγάλο 

βαθμό (5)
Πρωτοβουλία ανώτατης 
διοίκησης
Δυσαρέσκεια πελατών/ 
παράπονα
Σύγκριση με πρότυπες 
επιχειρήσεις του κλάδου
Εσωτερικές πιέσεις
Απώλεια πελατών
Κάμψη πωλήσεων
Πρωτοβουλίες ανταγωνιστών 
στην κατεύθυνση της 
ποιότητας
Αναθεώρηση της συνολικής 
στρατηγικής των logistics

Αλλο, εξηγείστε
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4. Ποια θεωρείται ως συνθετικά στοιχεία του ορισμού της στρατηγικής ποιότητας 
logistics;

I I Πλήρης υποστήριξη των αναγκών του πελάτη 
I I Έγκαιρη παράδοση 
ΓΊ Συναλλαγές χωρίς λάθη 
I I Ύπαρξη αποθεμάτων
I I Όχι καταστροφή αγαθών κατά τη μετακίνηση και αποστολή 
ΓΊ Συνέπεια του κύκλου παραγγελίας 
I I Αξιόπιστοι προμηθευτές 
ΓΊ Ακριβείς κατάλογοι αποθεμάτων 
ΓΊ Καθορισμένες διαδικασίες και οδηγίες

5. Σε ποιες δραστηριότητες έχουν εφαρμοσθεί προγράμματα ποιότητας;
ΓΊ Προμήθειες 
ΓΊ Προβλέψεις 
I I Έλεγχος παραγωγής 
ΓΊ Έλεγχος αποθεμάτων 
ΓΊ Αποθήκευση 
ΓΊ Μεταφορά/ Διακίνηση 
ΓΊ Εξυπηρέτηση πελατών

6. Σύμφωνα με την προσέγγιση της Διοίκησης
ΓΊ Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα 
ΓΊ Ορισμένοι μόνο υπάλληλοι είναι αρμόδιοι για θέματα ποιότητας 
ΓΊ Κάθε manager εφαρμόζει τη δική του προσέγγιση 
ΓΊ Η ποιότητα ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες

7. Ποιες δραστηριότητες της επιχείρησης και σε τι έκταση εφαρμόζονται σε σχέση/
συνεργασία με τους εξωτερικούς προμηθευτές;

Δραστηριότητες Καθόλου
(1)

Σε ελάχιστο 
βαθμό (2)

Σε μέτριο 
βαθμό (3)

Σε μεγάλο 
βαθμό (4)

Σε πολύ 
μεγάλο 

βαθμό (5)
Αναγνώριση βασικών 
προμηθευτών
Μηδενισμός των 
ελαττωματικών
Αύξηση συνεργασίας και 
μακροχρόνιων σχέσεων με 
βασικούς προμηθευτές
Μείωση χρόνου ανάπτυξης 
νέων προϊόντων
Διαλειτουργικές ομάδες με 
βασικούς προμηθευτές
Ομαδική εργασία με 
βασικούς προμηθευτές (με 
σκοπό τη βελτίωση των 
διαδικασιών της κάθε 
πλευράς συνεργασίας)

63



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8. Εκτιμήστε το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα διοίκησης της ποιότητας θα έχει 
ενσωματωθεί στις λειτουργίες logistics μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

[ I Μηδενικός Q Μικρός Π Μέτριος ΓΊ Μεγάλος ΓΊ Πολύ μεγάλος

9. Σε ποιο βαθμό αξιολογείτε ότι οι ακόλουθοι παράγοντες αποτελούν εμπόδια κατά
την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας στη λειτουργία logistics;

Παράγοντες Καθόλου
Ο)

Σε ελάχιστο 
βαθμό (2)

Σε μέτριο 
βαθμό (3)

Σε μεγάλο 
βαθμό(4)

Σε πολύ 
μεγάλο 

βαθμό (5)
Έλλειψη χρηματοδότησης
Αλλαγή της κουλτούρας 
της επιχείρησης
Εξασφάλιση της 
υποστήριξης των 
ανώτερων στελεχών
Εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των 
εργαζομένων
Θεώρηση της ποιότητας 
κατά το μακροχρόνιο 
σχεδίασμά
Έλλειψη δεδομένων
Δημιουργία κλίματος στο 
οποίο όλοι οι εργαζόμενοι 
ασχολούνται και είναι 
υπεύθυνοι για την 
ποιότητα των διαδικασιών
Δημιουργία κοινού 
οράματος κατά μήκος των 
λειτουργιών logistics

Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 
1. Ποιες είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη μέτρηση της απόδοσης 

αναφορικά με την ποιότητα και τον καθορισμό στόχων;
ΓΊ Επιθεώρηση ποιότητας από εσωτερικούς επιθεωρητές 
I I Έρευνες των προσδοκιών των πελατών 
ΓΊ Ανταγωνιστικό benchmarking 
I I Επιθεώρηση ποιότητας από πελάτες
ΓΊ Επιθεώρηση ποιότητας από εξωτερικούς επιθεωρητές (διάφορους από 
πελάτες)
ΓΊ Καθορισμένα μέτρα διαδικασιών
ΓΊ Αλλες, αναφέρατε..........................................................................................
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2. Ποιες είναι οι τεχνικές που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των προσδοκιών 
των πελατών;

I I Ερωτηματολόγια σε πελάτες 
Π Επισκέψεις διοίκησης σε πελάτες 
I I Έρευνα αγοράς
I I Πληροφόρηση από εμπορικά περιοδικά
ΓΊ Αλλες, αναφέρατε..........................................................................................

3. Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της βελτίωσης των 
διαδικασιών;

ΓΊ Διαγράμματα ροής 
ΓΊ Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών 
I I Ιστογράμματα 
ΓΊ Ανάλυση κατά Pareto 
ΓΊ Διαγράμματα αιτίου/ αιτιατού 
I I Διαγράμματα scatter
I I Άλλες, αναφέρατε..........................................................................................

4. Πώς αξιολογείτε τη σημασία των ακόλουθων μεταβλητών στη σύσταση ενός
αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας logistics;

Μεταβλητές Μηδενική
(1)

Μικρή
(2)

Μέτρια
(3)

Μεγάλη
(4)

Πολύ
μεγάλη (5)

Αφοσίωση Διοίκησης
Έμφαση στην ολική 
ικανοποίηση του πελάτη
Ανάμιξη όλων των 
εργαζομένων
Συνεχής βελτίωση προϊόντων 
και διαδικασιών
Ευθύνη εργαζομένων
Κύκλοι ποιότητας
Συνεργία όλων των 
τμημάτων της επιχείρησης

5. Ποια είναι τα οφέλη της στενής συνεργασίας με εξωτερικούς προμηθευτές; 
ΓΊ Βελτίωση χρόνου εισαγωγής νέου προϊόντος 
I I Βελτίωση παραγωγικότητας 
ΓΊ Αύξηση ικανοποίησης πελατών
ΓΊ Βελτίωση τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας - Αύξηση τεχνογνωσίας 
I I Μείωση συνολικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος 
I I Μείωση ποσοστού σκάρτων στο τελικό προϊόν 
I I Άλλα, αναφέρατε..........................................................................................
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6. Αξιολογείστε τη συνεισφορά ενός προγράμματος διοίκησης ολικής ποιότητας σε 
logistics, όσον αφορά τα ακόλουθα:

Οφέλη Ελάχιστη
(1)

Μικρή
(2)

Μέτρια
(3)

Μεγάλη
(4)

Πολύ
μεγάλη (5)

Βελτίωση ποιότητας 
παράδοσης και αξιοπιστίας
Αύξηση ικανοποίησης 
πελάτη
Μείωση logistical cost
Μείωση κόστους 
συναλλαγής
Βελτίωση παραγωγικότητας
Μείωση κύκλου 
παραγγελίας
Βελτίωση ακρίβειας 
πληροφορίας
Βελτίωση εσωτερικής 
επικοινωνίας/ συντονισμού

7. Αξιολογείστε τα ακόλουθα στοιχεία του προγράμματος ποιότητας σε logistics 
αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης σας.

Στοιχεία Ελάχιστη
0)

Μικρή
(2)

Μέτρια
(3)

Μεγάλη
(4)

Πολύ
μεγάλη (5)

Στόχοι
Επιμόρφωση & εκπαίδευση
Αφοσίωση Διοίκησης
Ανάμιξη Διοίκησης
Αποτελέσματα μέχρι 
σήμερα
Ικανότητα προγράμματος να 
ικανοποιήσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς
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