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Περίληψη

Αυτή η διπλωματική εργασία (thesis) επιχειρεί να τονίσει τη σημασία της 

Διοίκησης των Logistics και της Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας, σαν μια 
κρίσιμη πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις 
επιχειρήσεις, μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον 
πελάτη. Εξετάζονται σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις των επιμέρους 

δραστηριοτήτων που συνθέτουν το μίγμα logistics, όπως είναι οι αγορές, η 
επεξεργασία παραγγελιών, οι μεταφορές και η διανομή, η διαχείριση 
αποθεμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση υλικών, καθώς και τα 
πληροφοριακά συστήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναπτυσσόμενη 
τάση της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, αυτό που αποκαλείται Third Party 

ή Contract Logistics. Επίσης, συσχετίζει τα θέματα αυτά με τις πρακτικές 
παρενέργειες των εφαρμογών τους στις επιχειρήσεις. Για αυτό, κάποια 
παραδείγματα παρουσιάζονται με τη μορφή της μελέτης περίπτωσης (case 

studies).
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Θέματα και στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας

Για να διατηρηθούν ανταγωνιστικές, οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν συνεχώς 
την πρόκληση της μείωσης του χρόνου ανάπτυξης, της βελτίωσης της 
ποιότητας του προϊόντος, της μείωσης του κόστους παραγωγής και των 
χρόνων παράδοσης. Όλο και περισσότερο αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, με απομονωμένες αλλαγές σε 
συγκεκριμένες οργανωσιακές μονάδες, αλλά εξαρτώνται από τις σχέσεις και 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων ή οργανωσιακών 
μονάδων. Πηγαίνοντας όλο και περισσότερο προς μια παγκόσμια αγορά και 
οικονομία, οι επιχειρήσεις εστιάζουν προς συγκεκριμένες “φωλιές - niches” 
της αγοράς με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτό με τη σειρά του, όλο και 
περισσότερο μετατρέπει τις παραπάνω προκλήσεις σε προβλήματα 
εγκαθίδρυσης και διατήρησης αποδοτικής ροής των υλικών μέσα από τις 
προμηθευτικές αλυσίδες των προϊόντων. Η διαρκής ανταγωνιστικότητα ενός 
οργανισμού, είναι στενά συνδεδεμένη με τη δυναμική της προμηθευτικής 
αλυσίδας στην οποία συμμετέχει και η αναγνώριση του γεγονότος αυτού 
οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι οργανώσεις αλληλεπιδρούν 
με τους εταίρους τους στην προμηθευτική αλυσίδα.

Στο παρελθόν, η επίδοση στα logistics ήταν στενά συνδεδεμένη με τον έλεγχο 

τους κόστους: πόσο αποδοτικά και παραγωγικά ο σκοπός των logistics μπορεί 
να έρθει εις πέρας, συμμορφούμενος με προκαθορισμένες προδιαγραφές 
υπηρεσίας προς τον πελάτη. Πιο πρόσφατα, ειδικοί στην Στρατηγική 
Διοίκηση, άρχισαν να εκτιμούν το ότι η διοίκηση των logistics για υπηρεσίες 
υψηλής επίδοσης, έχει την ικανότητα να παρέχει ανταγωνιστική 

διαφοροποίηση. Τα logistics παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην
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προμηθευτική αλυσίδα, ενώ η διοίκησή τους έχει ενσωματωθεί στη 
στρατηγική πολλών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, από στρατηγική άποψη, το κλίμα διοίκησης των 
logistics, θα παρουσιάσει μελλοντικά τρεις δυνατές επιρροές: 1) βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών, 2) αυξανόμενες πιέσεις για τη συρρίκνωση των 
χρόνων του κύκλου παραγγελίας, και 3) αυξανόμενη πολυπλοκότητα του 
περιβάλλοντος.

Μια άμεση παρενέργεια των παραπάνω διαπιστώσεων, είναι ότι μια σημαντική 
πρόκληση που αντιμετωπίζει η διοίκηση των logistics, είναι η ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση και των τριών αυτών επιρροών της ποιότητας, της ταχύτητας και 
της πολυπλοκότητας.

Ακόμα, υποστηρίζεται ότι το κλειδί για την επιχειρηματική ανάπτυξη είναι η 
ολοκλήρωση μεταξύ και εντός των λειτουργιών που τυπικά εκτελούνται σε 
μια προμηθευτική αλυσίδα, και αυτό είναι μια βασική κατεύθυνση αυτής της 
εργασίας. Συγκεκριμένα, η προσοχή μας αφιερώνεται στη φυσική διανομή, 
στη διαχείριση αποθεμάτων και σε άλλες όψεις της διαδικασίας ροής υλικών 
που αποτελούν την ολοκλήρωση της λειτουργίας διανομής.

Πάντως, σε πολλές περιπτώσεις, η ανάλυση διεξάγεται σε κάθε μία από αυτές 
τις περιοχές και συνεπώς, οι βέλτιστες λύσεις προτείνονται για εν κομμάτι 
της διαδικασίας ροής χωρίς συνυπολογισμό των αποτελεσμάτων στα συνολικά 
πρότυπα ροής. Ξεχωριστά έργα βελτιστοποιούνται, ενώ το συνολικό 
εγχείρημα προχωράει με μια μικρότερη του βέλτιστου, πορεία. Σε αυτήν την 
εργασία, γίνονται προσπάθειες να αναλυθούν τα οφέλη που επιτυγχάνονται 
από μια προσέγγιση ολοκληρωμένης διανομής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εργασία αυτή, σκοπεύει να παρέχει:
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1) Μια παρουσίαση και ανάλυση αναπτυσσόμενων πρακτικών στη διαχείριση 
της προμηθευτικής αλυσίδας

2) Μια κατανόηση της δυναμικής της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας
3) Μια κατανόηση των διεπιφανειών μεταξύ των logistics και του μάρκετινγκ, 

της παραγωγής και του πελάτη μέσα σε μια προμηθευτική αλυσίδα
4) Μια παρουσίαση της νέας τάσης της ανάθεσης των δραστηριοτήτων 

logistics σε τρίτα μέρη
5) Μια συζήτηση πάνω στα θεμέλια της ολοκληρωμένης πολιτικής διανομής. 

Αυτό περιλαμβάνει, την μορφοποίηση των στόχων κατά το στρατηγικό 
σχεδίασμά, την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης προς τον πελάτη και 
μια ανάλυση του συνολικού κόστους

6) Μια ανασκόπηση και ανάλυση των επιμέρους τμημάτων σε ένα σύστημα 
διανομής και σχεδίασμά της ολοκληρωμένης διανομής

7) Μια προσπάθεια σύνθεσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται
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1.2 Αναμενόμενα οφέλη από την διπλωματική εργασία

Αυτή η εργασία επιχειρεί να τονίσει τη σημασία της Διοίκησης των 

Logistics και της Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας, σαν μια 

κρίσιμη πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις 
επιχειρήσεις, μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον 
πελάτη. Επίσης, συσχετίζει τα θέματα αυτά με τις πρακτικές παρενέργειες 
των εφαρμογών τους στις επιχειρήσεις. Για αυτό, κάποια παραδείγματα 
παρουσιάζονται με τη μορφή της μελέτης περίπτωσης (case studies).

Το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να είναι ένας 
περιεκτικός οδηγός για αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν το γενικότερο 
περιβάλλον της διοίκησης των logistics και να ανακαλύψουν τρόπους μέσα από 
τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διοίκηση της διανομής για να 
επιτύχουν υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης προς τον πελάτη, στοιχείο που είναι 
η αναπτυσσόμενη επιτακτική ανάγκη στην παγκόσμια ανταγωνιστική αρένα.
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1.3 Μέθοδος μελέτης

Ο κύριος τρόπος μελέτης που χρησιμοποιήθηκε είναι η εκτεταμένη έρευνα 
βιβλιογραφίας, που περιλαμβάνει βιβλία, και άρθρα ειδικών περιοδικών και 
εφημερίδων. Αυτός ο τύπος της έρευνας, διεξήχθη, βασικά, σε διάφορες 
βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης.

Αξιόλογη ποσότητα πληροφοριών ανακτήθηκε από τις βιβλιοθήκες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Cranfield University της Μ. Βρετανίας, του 
Τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι σημαντικές πληροφορίες ανακτήθηκαν 
και από τις on-line βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

Ακόμα, διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα μέσω του Internet, και η οποία αποτέλεσε 
σημαντική βοήθεια στην μελέτη των εν λόγω θεμάτων. Τέλος, επαφές και 
προσωπικές συζητήσεις με managers σε νυν μεταφορικές αλλά και 

αναπτυσσόμενες εταιρίες third-party logistics όπως η AT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η 

Ορφεύς Βεΐνόγλου Α.Ε. και η Speed Air North Ltd, σε βιομηχανίες όπως η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. και η ΕΑ.Β.Ο. και στην εταιρία Συμβούλων 
Επιχειρήσεων Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες. 
Συγκεκριμένα, μου επέτρεψαν να ενσωματώσω στοιχεία πραγματικότητας και 
πρακτικής αξίας, στην προσέγγισή μου στα εν λόγω θέματα και να δω τα 
προβλήματα από διαφορετική γωνία.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ Γ1Ρ0ΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΝΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η βιβλιογραφία στο θέμα της διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας είναι 
περιορισμένη αλλά αναπτυσσόμενη. Τα τελευταία χρόνια, η Ελληνική 
βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί παράλληλα και ανάλογα με την 
ευαισθητοποίηση των Ελλήνων επαγγελματιών και επιστημόνων στα εν λόγω 
θέματα, όμως σχεδόν αποκλειστικά με τη μορφή άρθρων σε ειδικά περιοδικά 
και εφημερίδες.

Οπως επιχειρηματολογείται, το θέμα έχει εξελιχθεί από την εκτενή 
βιβλιογραφία για τα κανάλια μάρκετινγκ, τα logistics και τη διοίκηση 
λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα η προσέγγιση της διοίκησης της 
προμηθευτικής αλυσίδας διαφέρει από τα παραδοσιακά διοικούμενα ή 
συμβατικά κανάλια μάρκετινγκ για δύο λόγους. Πρώτον, η διαχείριση της 
προμηθευτικής αλυσίδας περιλαμβάνει ευρύτερους στόχους όπως η διοίκηση 
αποθεμάτων και οι σχέσεις πελάτη-προμηθευτή στις λειτουργίες της 
προμηθευτικής αλυσίδας και όχι συγκεκριμένους στόχους μάρκετινγκ. 
Δεύτερον, η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να εστιάσει σε λειτουργίες προς τα 
κάτω αλλά και προς τα πάνω στο κανάλι, ενώ τα κανάλια μάρκετινγκ τείνουν 
να εστιάζουν μόνο προς τα κάτω.

Ακόμα, η σχετική βιβλιογραφία πραγματεύεται διαφορετικές απόψεις από τη 
βιβλιογραφία για τα logistics που βασικά ενδιαφέρεται για μεθόδους βελτίωσης 
της λειτουργικής αποδοτικότητας εστιάζοντας στην μείωση του κόστους μέσω 
της χρήσης των οχημάτων, των χρόνων παραμονής στις αποθήκες, μεθόδων 
διαχείρισης υλικών κλπ. Παρά το γεγονός ότι οι ερευνητές στη διαχείριση της 
προμηθευτικής αλυσίδας αναγνωρίζουν τη σημασία του περιορισμού του 
κόστους, αναλαμβάνουν μια πιο στρατηγική άποψη της συνολικής 
προμηθευτικής αλυσίδας, η οποία και προέχει από την αποδοτικότητα των 
λειτουργιών.
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Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η ιδέα της διοίκησης της προμηθευτικής 
αλυσίδας, που είναι ακόμα πολύ νέα, “είναι στην πραγματικότητα μια 
προέκταση της λογικής των logistics” [Christopher, 1992\. Η διοίκηση των 

logistics πρωταρχικά ενδιαφέρεται για τη βελτιστοποίηση της ροής μέσα στην 
οργάνωση ενώ η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας αναγνωρίζει ότι η 
εσωτερική ολοκλήρωση από μόνη της δεν είναι ικανή.

Τέλος, θέματα όπως η διοίκηση της ποιότητας έχουν λάβει μία μεγάλη 
σημασία στη βιβλιογραφία, περιλαμβάνοντας περισσότερα από τα 
παραδοσιακά νοήματα που βρίσκονται στη βιβλιογραφία της διαχείρισης των 
λειτουργιών. Η σημασία της ποιότητας στις προμηθευτικές αλυσίδες 
περιλαμβάνει αντιλήψεις για την τιμή, την ικανότητα εξυπηρέτησης, την αξία, 
την αξιοπιστία, την υποστήριξη των πελατών και την ανταποκρισιμότητα.

“Δεν ξέρω τι διάβολοι είναι αυτά τα logistics, αυτό που ξέρω είναι ότι δεν 

μπορώ να επιβιώσω χωρίς αυτά.” [Ναύαρχος Ernest J. King, Αρχηγός του 
Αμερικάνικου Στόλου στον Ειρηνικό, κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο]. Η 
παραπάνω δήλωση, εκτός από τη μεγάλη σημασία των logistics, αποκαλύπτει 
και τις ρίζες του όρου που είναι στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ -αν και 
υφίσταται επί μακρόν σε ολόκληρο τον κόσμο- καθώς ήταν συνδεδεμένος με 
την υποστήριξή τους (support) και ιδιαίτερα με τον εφοδιασμό - τροφοδοσία 

και μεταφορά των στρατευμάτων. Οι ειδικοί των logistics αποκαλούνται
logisticians: “.....στην περίοδο του πολέμου, κάθε στρατηγός κουβαλάει στην

πλάτη του έναν logistician και ξέρει ότι κάθε στιγμή, ο logistician μπορεί να 
σκύψει και να του ψιθυρίσει “όχι, αυτό δεν γίνεται”. Οι στρατηγοί στον 
πόλεμο φοβούνται τους logisticians για αυτό στην ειρήνη προσπαθούν να τους 

ξεχάσουν...........” [D.J. Bowersox, 1986]
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“Κάτω από το μοντέλο της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας ο στόχος 
είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας 
στην τελική αγορά, πράγμα που επιτυγχάνεται με το χαμηλότερο κόστος 
εξυπηρέτησης, στο μικρότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο. Ένας τέτοιος στόχος 
είναι επιτεύξιμος μόνο αν η προμηθευτική αλυσίδα συντονιστεί συνολικά με 
σκοπό το ολικό απόθεμα στο κανάλι να ελαχιστοποιηθεί, να εξαλειφτούν τα 
bottlenecks, να συμπιεστεί ο χρόνος και να εξαλειφτούν τα προβλήματα 

ποιότητας” [Cooper, 1994\

“Αυτό το νέο μοντέλο ανταγωνισμού υποδηλώνει ότι οι μεμονωμένες εταιρίες 
ανταγωνίζονται όχι σαν εταιρία εναντίον εταιρίας αλλά σαν προμηθευτική 
αλυσίδα εναντίον προμηθευτικής αλυσίδας. Έτσι, επιτυχημένες εταιρίες θα 
είναι αυτές που οι προμηθευτικές τους αλυσίδες είναι πιο αποτελεσματικές 
από αυτές των ανταγωνιστών τους” [Christopher, 1992],

Όλα ξεκινούν από την αλυσίδα αξίας του Porter [1985/, που συνδέει τη 
βελτιωμένη διοίκηση των δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας σε μια 
αλυσίδα επιχειρήσεων ή στην ίδια επιχείρηση με τη βελτιωμένη επίδοση σε 
εκροές και τη βελτιωμένη διοίκηση του κόστους. Μια άλλη συγγραφέας 
στρατηγικής, ορίζει τη διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας σαν ένα 
ενδιάμεσο τύπο αγοράς, τονίζει ότι πρόκειται για εναλλακτική της κάθετης 
ολοκλήρωσης και ένα διαφορετικό τρόπο ανταγωνισμού. [Ellram, 1991],

Όμως κάθε προμηθευτική αλυσίδα δεν ταιριάζει σε κάθε τύπο προϊόντος. 
Λειτουργικά και καινοτομικά προϊόντα, η μορφή της ζήτησης για το προϊόν 
και η δομή της προμηθευτικής αλυσίδας, θα αποφασίσουν αν η προμηθευτική 
αλυσίδα που χρησιμοποιεί μια εταιρία για το προϊόν της είναι η πρέπουσα και 
τι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να γίνουν. [M.L. Fisher, 1997]
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Ο ορισμός των logistics δίνεται ολοκληρωμένα από το Council of Logistics 
Management και παρουσιάζεται στα πιο έγκειρα βιβλία της επιστήμης [Ballou 

R., “Business Logistics Management”, 1985], Αλλοι επιστήμονες, όμως, όπως ο 
Luc Van Vassenhove του INSEAD και συγγραφείς της διοίκησης λειτουργιών και 

παραγωγής, όπως οι Russel και Taylor και άλλοι, ορίζουν τα logistics 
περιεκτικότερα και συντομότερα σαν “οτιδήποτε έχει να κάνει με τη 
διακίνηση υλικών και πληροφοριών μέσα στην ίδια επιχείρηση ή 
προμηθευτική αλυσίδα.”

Συγγραφικά, στην Ελλάδα τα logistics βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο, 

ενώ ορισμό και μετάφραση του όρου έχουν δώσει το SOLE Atheiui Chapter, 

όπως και εκπρόσωποι του ΕΜΠ, σε άρθρα σχετικών περιοδικών όπως το Plant, 
όπου και παρουσιάζεται η διαμάχη που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια 
σχετικά με τη ελληνική ορολογία της επιστήμης. Ακόμα, τα logistics 

αποτελούν κύριο θέμα σε άλλα ελληνικά περιοδικά όπως το Trans Weekly και 
οι ειδικές εκδόσεις του “Κέρδος?'. Τέλος, η ελληνική συγγραφική προσπάθεια 
στο θέμα συνοψίζεται σε κεφάλαια μέσα σε βιβλία Διοίκησης Παραγωγής και 
Λειτουργιών (π.χ. Τσιότρας Γιώργος; 1996) και το “Logistics Management ” του 

Κωνσταντίνου Σιφνιών] που εκδόθηκε πολύ αργά για να χρησιμοποιηθεί σε 
αυτή τη διπλωματική εργασία.

Κεντρικό στοιχείο στη διαμόρφωση της στρατηγικής στα logistics αποτελεί η 
διάσταση της εξυπηρέτησης του πελάτη, της οποίας τα στοιχεία (πριν, κατά 
και μετά τη συναλλαγή) συνοψίζονται από τον Ballou το 1992. Ακόμα, ο Ballou, 
στην ίδια έκδοση περιγράφει πολύ καλά τη σχέση των logistics με το 
μάρκετινγκ και την παραγωγή και τις δραστηριότητες που, ευρισκόμενες πάνω 
στη διεπιφάνεια των λειτουργιών, απαιτούν κοινό συντονισμό της διοίκησής 
τους.
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Κατά την ανάλυση των στοιχείων των logistics, σημαντικό βοήθημα αποτελούν 
τα “Business Logistics Management" τον Ballou που είναι απολύτως 

ολοκληρωμένο και περιεκτικό καθώς και το “Transport and Logistics” τα>ν 

Benson, Buggtcat Whitehead[1994].

Οι Lambert και Stock (1993) προσφέρουν μια διεξοδική αναφορά στα εν λόγω 
θέματα αλλά πραγματεύονται αναλυτικά στοιχεία διοίκησης αποθεμάτων, 
αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών. Η αποθήκευση και η διαχείριση υλικών 
αποτελεί ένα θέμα με πολύ σημαντική την τεχνική διάστασή του, την οποία 
καλύπτει το Εγχειρίδιο Logistics, που έχει εκδόσει η Planning Α.Ε., εταιρία 

συμβούλων που ασχολείται έντονα με τα Logistics.

Τέλος, σημαντικό σημπλήρωμα σε μελλοντικές έρευνες και μελέτες μπορούν 
να αποτελέσουν διευθύνσεις στο Internet όπως του Council of Logistics 

Management (http://www.clml.org) και περιοδικών on line όπως τα Logistics 

Management, Purchasing και Modem Materials Management 

(http://www. manufacturing, net).
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3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

3.1 Εισαγωγή

Τα τελυταία χρόνια παρατηρείται. μία αυξανόμενη αναγνώριση του ότι οι 
διαδικασίες με τις οποίες οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται, έχουν 
κρίσιμη σημασία για οποιαδήποτε οργάνωση. Είναι σαφές, πως ο σύγχρονος 
πελάτης ζητά όλο και περισσότερο προϊόντα με προστιθέμενη αξία αλλά σε 
χαμηλότερο κόστος. Επομένως, είναι επιτακτική ανταγωνιστική ανάγκη να 
επιτευχθεί ακριβώς αυτό.

Οι διαδικασίες αυτές είναι τα μέσα με τα οποία αναπτύσσεται ένα προϊόν, 
κατασκευάζεται και παραδίδεται στον πελάτη και μέσα από τα οποία οι 
ανάγκες αυτού ικανοποιούνται. Η ιδέα των logistics είναι ο συνδετικός κρίκος 
που συνδέει τις κρίσιμες αυτές διαδικασίες και παρέχει τη βάση για το 
σχεδίασμά συστημάτων που θα ικανοποιήσουν τον πελάτη αποτελεσματικά 
από άποψη κόστους. Ουσιαστικά, η διοίκηση των logistics είναι μια διαδικασία 
ολοκλήρωσης με στόχο να βελτιστοποιήσει τη ροή υλικών και προμηθειών 
μέσα από μια οργάνωση και τις λειτουργίες της προς τον πελάτη. Είναι μια 
διαδικασία σχεδιασμού και μια δραστηριότητα βασισμένη στην πληροφορία. 
Απαιτήσεις από τις αγορές μεταφράζονται σε απαιτήσεις παραγωγής και 
απαιτήσεις σε πρώτες ύλες μέσα από αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού.

Σήμερα, είναι ορατή η αυξανόμενη ανάγκη να επεκταθεί η λογική των logistics 
προς τα πίσω στους προμηθευτές και προς τα μπροστά στους τελικούς 
πελάτες, ώστε τα πραγματικά οφέλη της ιδέας των logistics να γίνουν πλήρως 
κατανοητά.
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Τα παραπάνω μας οδηγούν άμεσα στην ιδέα της διοίκησης της προμηθευτικής 
αλυσίδας - supply chain management.

Η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας διέπεται από μια θεμελιωδώς 
διαφορετική φιλοσοφία της οργάνωσης των επιχειρήσεων διότι βασίζεται 
στην ιδέα της συνειαφικότητας και της σύνδεσης σε μεγάλο βαθμό μεταξύ 
διαφορετικών οντοτήτων μέσα στην ίδια προμηθευτική αλυσίδα.

Σύμφωνα με το μοντέλο διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας, ο στόχος 
είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα από αυξημένη ανταγωνιστικότητα 
στην τελική αγορά, ανταγωνιστικότητα που πετυχαίνεται με χαμηλότερο 
κόστος στο μικρότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο. Τέτοιοι στόχοι είναι εφικτοί 
μόνο εάν η προμηθευτική αλυσίδα συντονιστεί προσεκτικά σαν μια ολότητα 
έτσι ώστε το ολικό απόθεμα μέσα στο κανάλι να ελαχιστοποιηθεί, να 
εξαλειφθούν τα bottlenecks, να συμπιεστούν οι χρόνοι και να εξαλειφθούν τα 

προβλήματα ποιότητας.

Παρακάτω στο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται διάφορες σκέψεις 
και ορισμοί της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας με σκοπό να 
διευρυνθεί η κατανόηση του concept.
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3.2 τι είναι η προμηθευτική αλυσίδα

Ο ρόλος των κλάδων της μεταποίησης είναι να δημιουργήσουν πλούτο 
προσθέτοντας αξία και πουλώντας τα προϊόντα. Ολες οι μεταποιητικές 
εταιρίες πρέπει να ελέγχουν τη ροή των υλικών από τους προμηθευτές, μέσα 
από τις διαδικασίες που προσθέτουν αξία (παραγωγή) και τα κανάλια 
διανομής, στους πελάτες. Αυτή η ροή είναι η προμηθευτική αλυσίδα, που 
στην πραγματικότητα ασχολείται με δύο ξεχωριστές ροές μέσα στην 
επιχείρηση: των υλικών και των πληροφοριών. Η πετυχημένη διοίκησή της 
αφορά στο σχεδίασμά, στο συντονισμό και στον έλεγχο υλικών, 
παρελκωμένων και ετοίμων αγαθών από τους προμηθευτές στους πελάτες. Η 
προμηθευτική αλυσίδα ξεκινά από τις πηγές προμήθειας και τελειώνει στα 
σημεία κατανάλωσης.

Παρακάτω, ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας πολύ απλής προμηθευτικής 
αλυσίδας για ένα μοναδικό προϊόν, όπου η πρώτη ύλη προκύπτει από τους 
πωλητές, μετασχηματίζεται, σε τελικό προϊόν σε ένα μοναδικό βήμα και 
μεταφέρεται στα κέντρα διανομής και τελικά στους πελάτες. Οι πραγματικές 
εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν πολλαπλά τελικά προϊόντα με μοιραζόμενα 
παρελκώμενα κομμάτια, εγκαταστάσεις, όπως και δυναμικότητες. Η ροή των 
υλικών δεν είναι πάντα δεντροειδής και δικτυακή, διάφορα μέσα μεταφοράς 
μπορεί να χρησιμοποιούνται και ο κατάλογος υλικών των τελικών προϊόντων 
(Bill Of Materials) μπορεί να είναι και “πλατύς” και “μακρύς”.
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Εικόνα 3.1: Απλή προμηθευτική αλυσίδα για ένα μοναδικό προϊόν
Πηγή: Ganeshan Ram, Harrison Ρ. Terry, 1995, An introduction to

Supply Chain Management.
http://silmaril.smeal.psu.edu/misc/supply_chain_intro.html

Παραδοσιακά, οι οργανώσεις μάρκετινγκ, σχεδιασμού, μεταποίησης και 
αγορών μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα λειτουργούσαν απολύτως 
ανεξάρτητα. Αυτές οι οργανώσεις έχουν τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι 
έρχονται συχνά και σε σύγκρουση. Ο στόχος του μάρκετινγκ για υψηλή 
εξυπηρέτηση του πελάτη και μεγιστοποίηση των πωλήσεων έρχεται σε 
σύγκρουση με τους στόχους της παραγωγής και της διανομής. Πολλές 
λειτουργίες μεταποίησης είναι σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν το 
παραγόμενο προϊόν και να ελαχιστοποιούν το κόστος δίνοντας μικρή σημασία 
στο αντίκτυπο στα επίπεδα αποθεμάτων και στις δυνατότητες διανομής. 
Συμβάσεις αγορών συχνά διαπραγματεύονται βάση πολύ λίγης πληροφόρησης 
πέρα από ιστορικά υποδείγματα αγορών.

Το αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, είναι ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό, 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την οργάνωση, αλλά τόσα όσα και οι διαφορετικές
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δουλειές. Είναι ξεκάθαρο, ότι υπάρχει η ανάγκη για ένα μηχανισμό μέσα από 
τον οποίο διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να ολοκληρωθούν όλες μαζί. Η 
διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας είναι μια στρατηγική μέσω της οποίας μια 
τέτοια ολοκλήρωση είναι δυνατό να επιτευχθεί.

Η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας γενικά θεωρείται ότι τοποθετείται 
μεταξύ των πλήρως καθετοποιημένων εταιριών, όπου η συνολική ροή των 
υλικών ανήκει σε μια μοναδική εταιρία, και σε αυτές όπου κάθε μέλος του 
καναλιού λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα. Συνεπώς, ο συντονισμός των 
διαφόρων “παικτών” στην αλυσίδα αποτελεί κλειδί στην αποτελεσματική 
διοίκησή της. Οι Cooper και Ellram (1993) συγκρίνουν τη διοίκηση της 
προμηθευτικής αλυσίδας με μια απόλυτα ισορροπημένη και καλά 
προετοιμασμένη ομάδα σκυταλοδρομίας. “Μια τέτοια ομάδα είναι πιο 
ανταγωνιστική όταν κάθε δρομέας ξέρει πολύ καλά που και πως να σταθεί για 
την αλλαγή. Οι σχέσεις είναι οι δυνατότερες μεταξύ δρομέων που άμεσα 
ανταλλάσσουν τη σκυτάλη, αλλά ολόκληρη η ομάδα χρειάζεται να καταβάλει 
μια συντονισμένη προσπάθεια για να κερδίσει την κούρσα.”

Ο σκοπός της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας, που αποτελεί θέμα 
αυξανόμενου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, είναι η 
επίτευξη μιας αποτελεσματικής ισορροπίας ανάμεσα στους στόχους της 
υψηλού βαθμού ικανοποίησης του πελάτη και της χαμηλής επένδυσης σε 
αποθέματα - χαμηλού μοναδιαίου κόστους που συχνά παρατηρείται να 
συγκρούονται. Εκτός από τα θέματα των μεταφορών και της φυσικής 
διανομής, η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας, ασχολείται και με τα εξής:

♦ διαχείριση προμηθειών
♦ αγορές

♦ διαχείριση υλικών

♦ διοίκηση παραγωγής

♦ σχεδιασμός
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♦ σέρβις πελάτη
♦ ροή πληροφοριών

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία μιας αποτελεσματικής προμηθευτικής 
αλυσίδας είναι θεμελιώδους σημασίας για κάθε εταιρία, καθώς αν είναι σωστά 
σχεδιασμένη και διοικείται ανάλογα θα βελτιώσει το σέρβις του πελάτη και 
θα πετύχει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ κόστους και σέρβις.

3.2.1 η γενική αλυσίδα αξίας

Αναμφισβήτητα, αυτό που σήμερα είναι γνωστό σαν προμηθευτική αλυσίδα, 
ουσιαστικά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Porter που 

χρησιμοποίησε τον όρο “αλυσίδα αξίας”. Σύμφωνα με τον Porter, κάθε 
επιχείρηση είναι μια συλλογή από δραστηριότητες που εκτελούνται για να 
σχεδιάσουν, παράγουν, προωθήσουν, διανείμουν και να υποστηρίξουν ένα 
προϊόν. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να παρουσιαστούν με τη 
χρήση μιας αλυσίδας αξίας, όπως στην εικόνα 3.2.

Η αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης και ο τρόπος που εκτελεί τις διάφορες 
ξεχωριστές δραστηριότητες είναι απόρροια της ιστορίας της, της 
στρατηγικής της, του τρόπου εφαρμογής της στρατηγικής και της 
οικονομικής των ίδιων των δραστηριοτήτων. Παρά όλα αυτά, κάποιες 
δραστηριότητες μπορεί να λείπουν από την προμηθευτική αλυσίδα μιας 
συγκεκριμένης επιχείρησης. Ως παράδειγμα αναφέρεται, μια επιχείρηση στον 
τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, που οι δράστηριότητές της μπορεί να είναι η 
συντήρηση ανελκυστήρων ή οι αερομεταφορές, και για τις οποίες η 
επιχείρηση λαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της. Ένα άλλο 
παράδειγμα μπορεί να είναι μια μεταποιητική επιχείρηση η οποία δεν 
διανέμει το προϊόν που παράγει.
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“Οι δραστηριότητες αξίας μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες, 
τις πρωτεύουσες δραστηριότητες και τις δραστηριότητες υποστήριξης. Οι 
πρωτεύουσες δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα 3.2, 
είναι αυτές που συμμετέχουν στη φυσική παραγωγή του προϊόντος, στην 
πώληση και μεταφορά του στον αγοραστή, όπως και στις υπηρεσίες μετά την 
πώληση. Σε κάθε εταιρία, οι πρωτεύουσες δραστηριότητες μπορούν να 
χωριστούν στις πέντε γενικές κατηγορίες που φαίνονται στην εικόνα 3.2.

Οι δραστηριότητες υποστήριξης υποστηρίζουν τις πρωτεύουσες και η μία την 
άλλη, παρέχοντας αγορασμένες προμήθειες, τεχνολογία, ανθρώπινους πόρους 
και διάφορες ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες. Οι προμήθειες, η ανάπτυξη 
τεχνολογίας και η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σχετίζονται με συγκεκριμένες 
πρωταρχικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ολόκληρη την 
αλυσίδα.

Η επιχειρησιακή υποδομή δεν σχετίζεται με συγκεκριμένες πρωτεύουσες 
δραστηριότητες αλλά υποστηρίζει ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα.”

Κάθε τμήμα ή λειτουργική περιοχή μέσα στην επιχείρηση, παίζει ένα 
σημαντικό ρόλο στην συνολική επίδοση της επιχείρησης. Το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα προκύπτει για την επιχείρηση, αν μπορεί να εκτελέσει μια από 
αυτές τις λειτουργίες με λιγότερο κόστος (διοίκηση κόστους) ή με 
περισσότερη ποιότητα (διαφοροποίηση) από τους ανταγωνιστές της.
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Εικόνα 3.2 Η βασική αλυσίδα αξίας, Porter.
Πηγή: Ευθύμογλου Π., “Επιχειρησιακή Στρατηγική”, 1990.

Η αλυσίδα αξίας διασπάει την επιχείρηση στις στρατηγικά σχετικές 
δραστηριότητες ώστε να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά του κόστους, όπως 
και οι υφιστάμενες και δυνητικές πηγές διαφοροποίησης που έχει η 
επιχείρηση μέσα στο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εκτελώντας 
αυτές τις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας με λιγότερο κόστος ή καλύτερα 
από τον ανταγωνισμό. Από τις 5 πρωτεύουσες δραστηριότητες αξίες, οι δύο 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εδώ: Η επιμελητεία παραλαβής υλικών (επίσης 
γνωστή ως φυσική προμήθεια ή διαχείριση υλικών) και η επιμελητεία 
παράδοσης προϊόντων (επίσης γνωστή ως φυσική διανομή).

❖ “Επιμελητεία παραλαβής υλικών - inbound logistics: Πρόκειται, για τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραλαβή, αποθήκευση και 
διακίνηση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας του προϊόντος, όπως η
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αγορά και διαχείριση υλικών, η αποθήκευση, ο έλεγχος αποθεμάτων, ο 
προγραμματισμός κίνησης και οι επιστροφές στους προμηθευτές.

❖ Επιμελητεία παράδοσης προϊόντων - outbound logistics: Πρόκειται για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή, αποθήκευση και τη 
φυσική διανομή του προϊόντος στους αγοραστές, όπως είναι η αποθήκευση 
ετοίμων προϊόντων, διαχείριση υλικών, η διαδρομή των οχημάτων διανομής 
και η διαχείριση και προγραμματισμός πωλήσεων.” [Porter, 1985 και Π. 
Ευθύμογλου, 1990]

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που ανταγωνίζεται σε έναν κλάδο που απαιτεί 
υψηλές υπηρεσίες διαθεσιμότητας προϊόντος, μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
επιμελητεία παράδοσης προϊόντων για να διασφαλίσει ότι το προϊόν είναι 
διαθέσιμο στον πελάτη στο σωστό χρόνο (μέσο χρόνου), στο σωστό τόπο 
(μέσο τόπου) και στη σωστή ποσότητα (μέσο ποσότητας). Αυτή η 
διαφοροποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω περισσοτέρων σημείων 
αποθέματος μέσα στο σύστημα διανομής, ταχύτερες και πιο αξιόπιστες 
μεταφορές, ή έναν συνδυασμό των δύο.

Ακόμα, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η υπηρεσία προς τον πελάτη 
περιλαμβάνει όλα τα σημεία επαφής ανάμεσα στον πελάτη και στον 
προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων της παράδοσης, του σέρβις πριν και μετά 
την πώληση, της τεχνικής υποστήριξης και των χρηματοοικονομικών 
πακέτων. Η υπηρεσία προς τον πελάτη μπορεί να αντιμετωπιστεί ως το 
εξαγόμενο από το σύστημα διανομής: εξάγεται από το συνδυασμένο 
αποτέλεσμα όλων των λειτουργιών στην προμηθευτική αλυσίδα. Οι 
δραστηριότητες φέρονται εις πέρας από όλες εκείνες τις λειτουργίες που 
είναι σημαντικές στην εγκαθίδρυση του επιθυμητού επιπέδου ικανοποίησης 
του πελάτη. Επίσης, είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, αφού αν μια 
δραστηριότητα στην προμηθευτική αλυσίδα διασπαστεί, δημιουργώντας έτσι 
φτωχή επίδοση και αποσταθεροποιώντας τις εργασίες σε άλλες περιοχές της
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αλυσίδας, βάζει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα στην προμηθευτική 
αλυσίδα.

3.2.2 Η παραδοσιακή προσέγγιση

Είναι ξεκάθαρο, ότι το να επιτευχθεί η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ κόστους 
και σέρβις, περιλαμβάνει, ανταλλαγές σε όλο το μήκος της προμηθευτικής 
αλυσίδας. Για να ολοκληρωθεί αυτό επιτυχώς, το management πρέπει να 
αφήσει πίσω την παραδοσιακή προσέγγιση που κοιτά την όλη διαδικασία σε 
όρους ξεχωριστών λειτουργιών - αγορές, παραγωγή, χρηματοοικονομική, 
μάρκετινγκ, διανομή - και. να κοιτάξει την όλη διαδικασία σαν μία 
ολοκληρωμένη αλυσίδα.

Δυστυχώς, οι λειτουργικές συμπεριφορές και οι στόχοι στις περισσότερες 
εταιρίες είναι σε σύγκρουση, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση στην 
προμηθευτική αλυσίδα. Η παραδοσιακή προσέγγιση, για τη διαχείριση αυτών 
των συγκρούσεων, ήταν η προσήλωση στο λειτουργικό και στο επίπεδο 
σχεδιασμού, και να εξισορροπεί για την ανισορροπία, με υπερβολικό απόθεμα 
και δυναμικότητα. Για κάποιες εταιρίες, τα αποτελέσματα αυτής της 
προσέγγισης ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, απογοητευτικά και πολυέξοδα 
και στην χειρότερη καταστροφικά.

Η πρακτική εμπειρία υποδεικνύει ότι η μετακίνηση από μια λειτουργικά 
οργανωμένη εταιρία σε μία ρυθμισμένη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
ολοκληρωμένης προμηθευτικής αλυσίδας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο, 
υιοθετώντας μια διοικητική δομή προσανατολισμένη στις διαδικασίες. Και 
αυτό απαιτεί καλή γνώση των απαιτήσεων και των ευκαιριών της διαχείρισης 
προμηθευτικής αλυσίδας (supply chain management), έτσι ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές στην κουλτούρα και στη δομή.
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Η τεχνολογία πληροφορικής επιτρέπει σε εταιρίες να κάνουν βήματα αλλαγής στην 
προσέγγισή τους όσον αφορά τη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας. Τα 
συστήματα σχεδιάζονται να διοικούν και να ελέγχουν τις δουλειές με ένα 
τρόπο που επιτρέπει την ολοκλήρωση της προμηθευτικής αλυσίδας.

3.3 η ανάπτυξη της διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας

3.3.1 τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας

Τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας 
παρουσιάζονται περιληπτικά πολύ καλά από διάφορους ερευνητές όπως η 
Ellram, 1991. Συγκεκριμένα, τρία κύρια πιθανά οφέλη αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία.

Η Βελτιωμένη εξυπηρέτηση στον τελικό καταναλωτή
Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του τελικού καταναλωτή πέρα από τα όρια 
των επιμέρους εταιριών, συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της 
προμηθευτικής αλυσίδας σαν σύνολο. Συνεπώς, η εφαρμογή των ιδεών της 
διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το 
βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης στον τελικό καταναλωτή (ενώ μειώνει το 
συνολικό κόστος).

ΕΙ Συνεργία και αυξημένη συμβατότητα μέσα στις λειτουργίες της 
προμηθευτικής αλυσίδας

Οι αποκαλούμενες ‘win/win/win’ συνεργικές σχέσεις πετυχαίνονται μέσω 
συμβατών επιχειρησιακών αποστολών που δίνουν έμφαση στους 
συμμετοχικούς στόχους στρατηγικής επίδοσης για τις λειτουργίες της 
προμηθευτικής αλυσίδας. Συνεπώς, “οι ιδέες της διοίκησης της 
προμηθευτικής αλυσίδας προωθούν την ανοιχτή επικοινωνία και τα αποδοτικά
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logistics έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα bottlenecks, οι χρόνοι και τα 
συνολικά επίπεδα αποθεμάτων”. [Ellram, 1991]

Ξ Συνεπής και ταχεία ροή
Μικροί χρόνοι διαδικασιών μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα εξασφαλίζει 
την ικανότητα γρήγορης και παραγωγικής αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις των τελικών πελατών. Προτείνονται πολιτικές λειτουργιών 
βασισμένες στο χρόνο, διαδικασίες και μηχανισμοί που επιτρέπουν τη 
διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας σαν μια μοναδική οντότητα. [Ellram, 
1991]

Τελικά, η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας μπορεί να περιγράφει σαν 
μια ολοκληρωτική συστημική προσέγγιση στη Διοίκηση αποθεμάτων μέσα στην 
προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, προσδιορίζει που να τοποθετηθούν τα 

αποθέματα μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα και πόσο να αποθηκευτεί στο κάθε 

σημείο.

3.3.2 τάσεις προς πιο πολύπλοκες αλυσίδες

Η τάση προς πιο πολύπλοκες αλυσίδες δημιουργείται από την ανάπτυξη των 
παγκόσμιων αγορών και των αντίστοιχης πρακτικής παγκόσμιας προμήθειας. 
Από πλευράς προμηθειών, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις, παρατηρείται να 
αλλάζουν την πολιτική προμηθειών τους από πολλές τοπικές πηγές σε μοναδικές 

διεθνείς πηγές, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν σε μερικούς προμηθευτές - 
κλειδιά. Δρώντας κατά αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουν να δυναμώσουν την 
αξιοπιστία των προμηθευτών τους.

Ακόμα, επιχειρηματολογείται ότι η παγκόσμια προμήθεια μπορεί να 
εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των α’ και ενδιάμεσων υλών για τη 
συμπλήρωση των εγχώριων πηγών έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται σε κάθε
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πιθανή αύξηση στη ζήτηση του προϊόντος. Σε αυτήν τη λογική, η γενική 
έννοια της “ευελιξίας” εφαρμόζεται σε παγκόσμιες στρατηγικές προμηθειών. 
Οι διδασκαλίες στη σύγχρονη διοίκηση προμηθειών, δίνουν έμφαση στην 
“ευελιξία” της εναλλαγής των προμηθευτών ή στην “ευελιξία” της 
παγκόσμιας έκτασης του δικτύου προμηθειών της επιχείρησης. Πάντως, άλλοι 
συγγραφείς συγκεκριμένα θεωρούν μεγαλύτερη την “ευελιξία” σαν ένα 
πιθανό όφελος - κλειδί που σχετίζεται με την προμήθεια από μοναδικές πηγές.

Συνολικά, η διαχείριση διεθνών προμηθευτικών αλυσίδων έχει αναπτυχθεί σε 
ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις επιχειρήσεις. Ο Porter [1986], υπογραμμίζει 
αυτό το επιχείρημα δηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις: “...δεν μπορούν πλέον να 
βλέπουν την εγχώρια και τη αλλοδαπή αγορά σαν ξεχωριστές και 
διαφορετικές και πρέπει να δουν το σύνολο...”.
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Εικόνα 3.3: Διεθνής Διοίκηση Προμηθευτικής Αλυσίδας

Πάντως, οι διεθνείς προμηθευτικές αλυσίδες είναι δύσκολο να διαχειριστούν. 
Συγκρινόμενες με τις εθνικές προμηθευτικές αλυσίδες, οι διεθνείς είναι 
“μακρύτερες”, “ανώμαλες” και πολύ λιγότερο προβλέψιμες. Ακόμα, 
συγκρούσεις μπορούν να παρουσιαστούν με συχνές παραδόσεις, με το 

σύστημα “just in time (JIT)”, μικρών ποσοτήτων διαμέσου μιας παγκόσμιας
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προμηθευτικής αλυσίδας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να 
εγκαθιδρύσουν αποστολές παγκόσμια προμηθευόμενων υλικών και προϊόντων 
σε μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων (containers) σε ένα συχνό πρόγραμμα, έτσι 
ώστε να εξασφαλίσουν συχνές παραδόσεις σχετικά μικρών αποστολών. 
Προφανώς, αυτή η πρακτική έχει καλά αποτελέσματα όταν οι προμήθειες 
γίνονται από ένα μοναδικό προμηθευτή ή όταν διαφορετικά φορτία από 
διάφορους προμηθευτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα φορτίο με 
container. Ακόμα, το σωστό μίγμα μέσων μεταφοράς στη διεθνή διανομή (π.χ. 
αεροπορικές μεταφορές φορτίων είτε θαλάσσιες) θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν, καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς το JIT και στόχους 
επιθετικών μειώσεων στα αποθέματα. Προσθετικά, σαν αποτέλεσμα της 
οικονομικής των αποστάσεων και των μεταφορών, αρκετοί συγγραφείς 
διαβλέπουν ένα σημαντικό θέμα στην εγγύτητα “αγοραστή-προμηθευτή” που 
είναι σπάνια επιτεύξιμη μέσα στις διεθνείς προμηθευτικές αλυσίδες. Έτσι, 
φαίνεται σημαντική η εγκαθίδρυση συνεταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μελών μιας διεθνούς προμηθευτικής αλυσίδας έτσι ώστε να δημιουργηθούν 
γερές και καινοτομικές πρακτικές διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας.

Πάντως, λίγες είναι οι εταιρίες που προσεγγίζουν τα διεθνή logistics με ένα 
τρόπο ολοκλήρωσης. Συχνά τα αγαθά συσσωρεύονται μέσα στις παγκόσμιες 
προμηθευτικές αλυσίδες για να καλύψουν τις επιπρόσθετες αβεβαιότητες, 
καθώς οι operations managers δεν βλέπουν την διεθνή διανομή σαν ένα 
μοναδικό σύστημα άξιο να διαχειριστεί στο σύνολό του. Τέλος, είναι κρίσιμο, 
στο θέμα της διεθνούς διανομής, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδέα “της 
ευελιξίας στην προμηθευτική γραμμή”.
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3.4 Από στρατηγική άποψη

Αυτό το τμήμα επιχειρεί να αναγνωρίσει τη σύνδεση που γίνεται στη 
βιβλιογραφία μεταξύ της στρατηγικής άποψης των διαοργανωσιακών σχέσεων 
και της αναπτυσσόμενης ιδέας της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας.

Συγγραφείς της στρατηγικής διοίκησης, όπως ο Porter [1980, 1985 και 1990], 
έστιασαν την προσοχή τους στην αλυσίδα αξίας, συνδέοντας τη βελτιωμένη 
διοίκηση των δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας σε μια αλυσίδα 
επιχειρήσεων ή στην ίδια επιχείρηση με τη βελτιωμένη επίδοση σε εκροές 
και/ή τη βελτιωμένη διοίκηση κόστους.

Σύμφωνα με την αλυσίδα δραστηριοτήτων του Porter, κάθε πρωταρχική 
δραστηριότητα που εμπλέκεται στη ροή της προστιθέμενης αξίας, μπορεί να 
αναλυθεί ώστε να εντοπισθούν τρόποι μείωσης του κόστους ή βελτίωσης των 
ωφελειών.

Μια άλλη δουλειά που λαμβάνει την στρατηγική όψη και τον ορισμό της 
διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας στο περιεχόμενό της είναι αυτή που 
δημοσιεύτηκε από την Ellram [1991], Η Ellram όρισε τη διοίκηση της 
προμηθευτικής αλυσίδας σαν ένα ενδιάμεσο τύπο αγοράς, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 3.4. Εξέφρασε την άποψη ότι η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας 
αντιπροσωπεύει εναλλακτικά την κάθετη ολοκλήρωση, γράφοντας ότι: “Η 
διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος 
ανταγωνισμού στην αγορά”.
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O Christopher, επίσης, έλαβε υπόψη του τη διοίκηση της προμηθευτικής 
αλυσίδας σαν εναλλακτική της κάθετης ολοκλήρωσης. Στη συνέχεια 
διαφοροποίησε τα δύο σημειώνοντας ότι: “Η διοίκηση της προμηθευτικής 
αλυσίδας δεν είναι το ίδιο με την κάθετη ολοκλήρωση. Η κάθετη 
ολοκλήρωση φυσιολογικά υπονοεί ιδιοκτησία προμηθευτών και πελατών” 
και υπονοώντας έτσι ότι η διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας δεν υπονοεί 
ιδιοκτησία. Η Ellram στην ίδια δημοσίευση, όρισε τη διοίκηση της 
προμηθευτικής αλυσίδας ως: “μια ολοκληρωτική προσέγγιση για τον 
προγραμματισμό και έλεγχο της ροής των υλικών από τους προμηθευτές προς 
τους τελικούς χρήστες”.
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Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς των Christopher και Ellram , η διοίκηση της 
προμηθευτικής αλυσίδας παρουσιάζεται ως ένας όρος για να καλύψει το μέσο 
του φάσματος των διάφορων σχεσιακών τύπων.

Μια άποψη υποστηρίζει ότι ο ορισμός της Ellram δεν μπορεί να γεφυρώσει 
ικανοποιητικά το χάσμα μεταξύ της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας, 
όντας ένας νέος τύπος οργάνωσης και μιας προσέγγισης για προγραμματισμό 
και έλεγχο. Αυτοί οι δύο συγκρουόμενοι ορισμοί είναι δύσκολο να 
ορθολογηθούν αφού οι τύποι οργάνωσης περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της 
διοίκησης και όχι μόνο τον προγραμματισμό και τον έλεγχο.

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι ορισμοί της διοίκησης ως η 
διοίκηση της αλυσίδας αξίας και ενός ενδιάμεσου τύπου οργάνωσης, 
προσθέτουν λίγα στην ήδη υπάρχουσα γνώση. Η διοίκηση της αλυσίδας αξίας 
είναι ήδη ευρέως αποδεκτή σαν θεωρία καθώς αποτελεί και την ιδέα των 
ενδιάμεσων τύπων οργάνωσης.
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3.5 Έρευνα στη Διοίκηση Προμηθευτικής Αλυσίδας

3.5.1 Η Διοίκηση της Προμηθευτικής αλυσίδας ως ευκαιρία

Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ανταγωνισμού, η διοίκηση 
προμηθευτικής αλυσίδας παίζει σημαντικό ρόλο στην σημερινή παγκόσμια 
οικονομία. “Η διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας αποτελεί μία μορφή 
ανταγωνισμού, που αναπτύχθηκε από το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 
και στηρίζεται πάνω σ’ αυτό. Η διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας δίνει τη 
ευκαιρία στις εταιρίες να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους, ιδιαίτερα τα 
αποθέματα τους, με τρόπο αποτελεσματικό” [Ellram, 1991]

Παραδοσιακά οι οργανισμοί αντιμετωπίζονταν ως μονάδες που υπήρχαν 
ανεξάρτητα από άλλες. Η θεωρία αυτή πρέσβευε ότι οι μονάδες αυτές, 
προκειμένου να επιβιώσουν έπρεπε, υποχρεωτικά, να ανταγωνίζονται η μία 
την άλλη. Μία τέτοια όμως αντίληψη οδηγεί σε δική τους ήττα, επειδή 
εξυπακούει απροθυμία συνεργασίας με σκοπό τον ανταγωνισμό. Πίσω από 
αυτή την παράδοξη αντίληψη βρίσκεται η ιδέα της ολοκλήρωσης 
προμηθευτικής αλυσίδας.

Προμηθευτική αλυσίδα είναι το δίκτυο οργανισμών, που συνδέονται μεταξύ 
τους προς τα πάνω και προς τα κάτω, και συμμετέχουν σε διαφορετικές 
διαδικασίες και δραστηριότητες για να παράγουν αξίες, υπό μορφή προϊόντων 
και υπηρεσιών για τον τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, λοιπόν, η 
βιομηχανία πουκαμίσων αποτελεί μέρος μίας προμηθευτικής αλυσίδας που 
εξαπλώνεται προς τα πάνω μέσω των υφαντών μέχρι τον κατασκευαστή ινών, 
και προς τα κάτω μέσω των αντιπροσώπων και των εμπόρων λιανικής πώλησης 
μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Κάθε οργανισμός στην αλυσίδα εξαρτάται, εξ 
ορισμού, από τον άλλο και όμως, κατά παράδοξο τρόπο, παραδοσιακά, δεν 
σχετίζεται στενά ο ένας με τον άλλο.

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ. 
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
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“Κατά το παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις οι σχέσεις με τους προμηθευτές 
και τους καταναλωτές προς τα κάτω (π.χ. αντιπρόσωποι και έμποροι λιανικής 
πώλησης) ήταν μάλλον εχθρικές παρά σχέσεις συνεργασίας. Ακόμη και 
σήμερα οι εταιρίες προσπαθούν να επιτύχουν μείωση του κόστους ή βελτίωση 
του κέρδους εις βάρος των συνεργατών τους στην προμηθευτική αλυσίδα. 
Τέτοιες εταιρίες όμως δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι η απλή μεταφορά 

κόστους προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεν τις κάνει πιο ανταγωνιστικές. Ο λόγος 
έγκειται στο γεγονός ότι τελικά όλα τα κόστη θα κάνουν την εμφάνιση τους 
στο τελική αγορά και θα αποτυπωθούν στην τιμή που θα κληθεί να πληρώσει 
το τελικός καταναλωτής” [Christopher, 1992],

Από πλευράς ανταγωνισμού, μία σωστά οργανωμένη προμηθευτική αλυσίδα χαρίζει 

στην εταιρία πολόλά κέρδη που προκύ)τττουν από τον ανταγωνισμό.

Πρώτον, μία εταιρία, χρησιμοποιώντας την έννοια της διαχείρισης 
προμηθευτικής αλυσίδας με στρατηγικά επιλεγμένη σειρά συνεργατών, έχει 
τη δυνατότητα να φθάσει σε παγκόσμιες αγορές, στις οποίες δεν θα είχε 
πρόσβαση ή θα αντιμετώπιζε πρακτικές δυσκολίες, λόγω ανάγκης κεφαλαίων, 
τζίρου ή γνώσεων. Δεύτερον, μία εταιρία αποκτά τη δυνατότητα να μπει σε 
αγορές, πολύ πιο γρήγορα, μέσα από την προμηθευτική αλυσίδα, επειδή οι 
συνεργάτες στην προμηθευτική αλυσίδα έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και 
καλύτερο εξοπλισμό για τις αγορές αυτές. Τρίτον, οι συνεργάτες της 
προμηθευτικής αλυσίδας, επειδή ασχολούνται με: τον τελικό καταναλωτή, 
δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να αποκτήσει ανταγωνιστική επιρροή 
μέσα από το σέρβις των πελατών. Μία εταιρία μπορεί να βελτιώσει τις 
υπηρεσίες της, μέσα από πωλήσεις, προμήθειες ή στήριξη ταχυδρομικών 
πωλήσεων.

Οι σοβαρές εταιρίες σήμερα αναγνωρίζουν το λάθος της παραδοσιακής 
προσέγγισης και προσπαθούν να καταστήσουν την προμηθευτική αλυσίδα 
ανταγωνιστικό σύνολο, που θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη και θα μειώσει τα
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ΠΑΝ EM IΣΤΗ Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - M B A.

κόστη. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν 
εντοπίζεται στην πολιτική “εταιρία εναντίον εταιρίας”, αλλά μάλλον στην 
πολιτική “προμηθευτική αλυσίδα εναντίον προμηθευτικής αλυσίδας”.

3.5.2 Προοπτική για τη βιομηχανία στη Διαχείριση της Προμηθευτικής 
Αλυσίδας.

Εξάλλου, περαιτέρω έρευνα για τη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας 
έχει τονίσει μια σειρά τύπων σχέσεων. Κυμαίνονται από διακριτικές σχέσεις 
συναλλαγής μέχρι κατανόηση συνεργασίας, μακρόπνοα συμβόλαια ή σε 
ιδιοκτησίες. Για παράδειγμα η Ellram μίλησε για συμβατικές σχέσεις, τις 
οποίες διαχειρίζονται μέρη της προμηθευτικής αλυσίδας μέσα από επίσημες 
συμφωνίες και τις αποκαλώ “υποχρεωτικές συμβάσεις” ή “ανταλλαγή σχέσεων”. 

Η ίδια συγγραφέας βλέπει το μεγαλύτερο κίνδυνο της διοίκησης της 
προμηθευτικής αλυσίδας ως τη δυνατότητα για κερδοσκοπία και πιστεύει ότι 
τρία σημαντικά θέματα συντείνουν στην καταστολή της. Πρώτα η ανάγκη 
προσεκτικής επιλογής συνεργατών στην προμηθευτική αλυσίδα. Δεύτερο 
επίγνωση ότι πρόκειται για μακροχρόνια δέσμευση διαχείρισης της 
προμηθευτικής αλυσίδας. Τρίτον, ανάπτυξη μηχανισμών που θα ελέγχουν την 
επίδοση.

Ειδικότερα, η Ellram ανέπτυξε μία θεωρητική βάση για την ανταγωνιστική 
βάση της διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας, δοκιμάζοντας την έννοια 
της προμηθευτικής αλυσίδας με σχετικά ισχυρή βάση της θεωρίας περί 
βιομηχανικής οργάνωσης και κόστος συναλλαγών. Η κάθετη ολοκλήρωση (για 
να διαχειριστούμε και να ελέγξουμε την προμηθευτική αλυσίδα μέσα από την 
ιδιοκτησία) και οι συμβατικές σχέσεις (για να διαχειριστούμε μέρη της 
προμηθευτικής αλυσίδας μέσα από επίσημες συμφωνίες) στην βιομηχανική 

οργάνωση, σχετίζονται στενά με την αντίληψη της διαχειριστές της προμηθευτικής 

αλυσίδας. Η Ellram θεωρεί και τονίζει ότι το όφελος που προκύπτει για όλα τα
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ΠΑ ΝEMI ΣΤΗ Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΝ ΣΤΙΟ ΥΑΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

συμμετέχοντα μέρη, μαζί με την αξιόπιστη αφοσίωση, είναι σημαντικά 
στοιχεία για μακροπρόθεσμη επιτυχία και την πρόληψη, καιροσκοπίας.
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ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α,

3.6 Η ολοκλήρωση της προμηθευτικής αλυσίδας

3.6.1 Σχεδιάζοντας μια ολοκληρωμένη προμηθευτική αλυσίδα

Ο όρος “προμηθευτική αλυσίδα” αναφέρεται στην αλυσίδα που συνδέει κάθε 
στοιχείο της παραγωγικής και προμηθευτικής διαδικασίας από τις πρώτες 
ύλες μέχρι τον τελικό πελάτη. Αποτελείται από τη ροή των υλικών και του 
προϊόντος από διάφορες διαδικασίες παραγωγής και διανομής προς μια 
κατεύθυνση και τη ροή των πληροφοριών, περισσότερο προς την άλλη 
κατεύθυνση. Τυπικά, μια τέτοια αλυσίδα διαπερνάει αρκετά οργανωσιακά 
σύνορα.
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Εικόνα 3.5: Ολοκληρωμένη Διοίκηση Προμηθευτικής Αλυσίδας
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΓΓΙΣΤΗ ΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΓΙΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΗΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΑΙΟΙΚΙΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - M B.Λ.

Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προμηθευτικής αλυσίδας σημαίνει την 
αντιμετώπιση της διοίκησης της ροής των υλικών από τρεις όψεις: τι\ 
στρατηγική, την τακτική και τη λειτουργική. “Κάθε επίπεδο απαιτεί διαφορετική 
προσέγγιση. Εξαιτίας του μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα, η στρατηγική 
όψη δουλεύει με δεδομένα που είναι αποδεκτά όταν είναι λογικά κοντά στο 
βέλτιστο. Από την άλλη μεριά, η τακτική και η λειτουργική όψη, απαιτούν 
προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στο κάθε ξεχωριστό πρόβλημα και για αυτό 
απαιτούν ειδικές γνώσεις πάνω σε αυτό” [Ballou, 1992],

❖ Η στρατηγική διάσταση
Οι οργανώσεις συχνά καταναλώνουν πολύ χρόνο και σκέψη σε στρατηγικά 
θέματα σε θέματα παραγωγής, χρηματοδότησης και μάρκετινγκ. Όμως, η 
εστίαση στην προμήθεια είναι σπάνια στρατηγική, καθώς τείνει να είναι 
κυρίως λειτουργική. Αν τα θέματα της προμήθειας δεν ληφθούν υπόψη κατά 
τις συζητήσεις στρατηγικής, θα υπάρξει ανισορροπία, θα χαθούν εξαιρετικές 
ευκαιρίες και το αντίκτυπο της απειλής του ανταγωνισμού αυξάνεται.

❖ Η τακτική διάσταση
Η τακτική όψη θα πρέπει να εστιάζει στα μέσα με τα οποία οι στρατηγικοί 
στόχοι μπορούν να πραγματωθούν. Περιλαμβάνει τη μετάφραση των 
στρατηγικών στόχων σε στόχους για κάθε λειτουργία. Οι λειτουργικοί στόχοι 
παρέχουν την εστία για την επίτευξη της ισορροπίας, και το απόθεμα, η 
δυναμικότητα και η υπηρεσία είναι τα επίπεδα με τα οποία η ισορροπία 
επιτυγχάνεται. Ακόμα, η τακτική διάσταση περιλαμβάνει τα εργαλεία, τις 
προσεγγίσεις και τις απαραίτητες πηγές για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων, συγκεκριμένα το πιο κατάλληλο μίγμα συστημάτων που είναι 
απαραίτητο για τη διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας και την παροχή της 
υποδομής των πληροφοριών.
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ΓΙΑ ΝΕΜ1 ΣΤ 11 Ml Ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α,

❖ Η λειτουργική διάσταση
Η λειτουργική όψη θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την αποδοτική λειτουργία 
της προμηθευτικής αλυσίδας. Εστιάζει σε λεπτομερή συστήματα και 
διαδικασίες και εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλοι έλεγχοι και τα μέτρα επίδοσης 
είναι στη θέση τους.

3.6.2 Αποφάσεις για την Προμηθευτική Αλυσίδα

Ο σχεδιασμός της προμηθευτικής αλυσίδας περιλαμβάνει, σε πρώτη φάση, μια 
σειρά από αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο γενικές 
κατηγορίες - τις στρατηγικές και τις λειτουργικές. Οπως υπονοεί ο όρος, οι 
στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται για ένα μακρύτερο χρονικό ορίζοντα και 
είναι στενά συνδεδεμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική (μερικές φορές 
αποτελούν την επιχειρησιακή στρατηγική), και οδηγούν τις πολιτικές για την 
προμηθευτική αλυσίδα από άποψη σχεδιασμού. Από την άλλη μεριά, οι 
λειτουργικές αποφάσεις είναι βραχυπρόθεσμες και εστιάζουν σε 
δραστηριότητες σε καθημερινή βάση. Η όλη προσπάθεια είναι οι αποφάσεις 
αυτού του τύπου να διοικήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τη ροή του 
προϊόντος μέσα στην “στρατηγικά” σχεδιασμένη προμηθευτική αλυσίδα.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες αποφάσεων στη διαχείριση της 
προμηθευτικής αλυσίδας: 1. Τοποθεσία, 2. Παραγωγή, 3. Αποθέματα, και 4. 
Μεταφορές (διανομή), ενώ υπάρχουν στρατηγικά και λειτουργικά στοιχεία σε 
όλες αυτές τις περιοχές αποφάσεων.

Αποφάσεκ: τοποθεσίαα

Η γεωγραφική τοποθέτηση των εγκαταστάσεων παραγωγής, των σημείων 
διατήρησης αποθεμάτων και των σημείων προμηθειών, είναι το φυσικό πρώτο 
βήμα κατά τη δημιουργία μιας προμηθευτικής αλυσίδας. Η τοποθεσία των

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑ ΥΣΙΔΑΣ”

36



ΠA ΝΕΜ1 ΣΤ Η Μ ΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

εγκαταστάσεων προϋποθέτει μια δέσμευση πηγών για ένα μακροπρόθεσμο 
σχέδιο. Οταν καθοριστούν το μέγεθος, ο αριθμός και η τοποθεσία αυτών, 
περιορίζονται τα πιθανά “μονοπάτια” μέσω των οποίων το προϊόν θα κινηθεί 
προς τον τελικό πελάτη. Αυτές οι αποφάσεις είναι τεράστιας σημασίας για μια 
εταιρία γιατί αντιπροσωπεύουν τη βασική στρατηγική αξιολόγησης αγορών 
και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα, στο κόστος και στο επίπεδο 
εξυπηρέτησης. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται από μια 
φόρμουλα βελτιστοποίησης που θα λαμβάνει υπόψη το κόστος παραγωγής, 
φόρους, δασμούς, δασμολόγια, local content, κόστος διανομής, περιορισμούς 

παραγωγής κλπ. (Amtzen, Brown, Harrison and Trafton, 1995). Αν και οι 
αποφάσεις τοποθεσίας είναι πρωταρχικά στρατηγικές, έχουν επίσης 
επιπτώσεις στο λειτουργικό επίπεδο.

Αποφάσεις παραγωγής

Οι στρατηγικές αποφάσεις περιλαμβάνουν τι προϊόντα να παραχθούν και σε 
ποια εργοστάσια να γίνει η παραγωγή, την κατανομή των προμηθευτών στα 
εργοστάσια, των εργοστασίων στα κέντρα διανομής (DC’s) και των κέντρων 
διανομής στις διάφορες αγορές. Οπως και προηγουμένως, αυτές οι αποφάσεις 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα, στο κόστος και στο επίπεδο 
εξυπηρέτησης της εταιρίας. Αυτές οι αποφάσεις υποθέτουν την ύπαρξη των 
εγκαταστάσεων αλλά καθορίζουν τα ακριβή “"μονοπάτια” μέσα από τα οποία 
ένα προϊόν διακινεΐται από και προς αυτές τις εγκαταστάσεις. Ένα άλλο 
κρίσιμο θέμα είναι η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής - και αυτό 
εξαρτά σημαντικά το βαθμό καθετοποίησης μέσα στην εταιρία. Οι 
λειτουργικές αποφάσεις εστιάζουν στον λεπτομερή προγραμματισμό 
παραγωγής. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή του Γενικού 
Προγράμματος Παραγωγής (MPS), τον προγραμματισμό της παραγωγής ανά 
μηχανή και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Αλλα θέματα περιλαμβάνουν την 

εξισορρόπηση του “φορτίου εργασίας” και μέτρα ποιοτικού ελέγχου σε ένα 
εργοστάσιο παραγωγής.
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ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Αποφάσεις αποθέματος

Αυτές αναφέρονται στα μέσα με τα οποία τα αποθέματα διοικούνται. Απόθεμα 
υπάρχει σε όλα τα στάδια της προμηθευτικής αλυσίδας είτε ως πρώτες ύλες, 
είτε ως ημιτελή και τελικά προϊόντα. Μπορεί, επίσης, να είναι ενδιάμεσο 
απόθεμα μεταξύ τοποθεσιών. Ο πρωταρχικός τους σκοπός είναι να 
απορροφήσει (buffer) οποιαδήποτε αβεβαιότητα μπορεί να υπάρξει στην 
προμηθευτική αλυσίδα. Αφού η διατήρηση αποθεμάτων μπορεί να κοστίσει 
από 20 έως 30% της αξίας τους, η αποτελεσματική διοίκησή τους είναι 
κρίσιμη στις λειτουργίες της προμηθευτικής αλυσίδας. Είναι στρατηγικής 
ψύσεως αποφάσεις, από την άποψη ότι η διοίκηση θέτει στόχους. Ομως, οι 
περισσότεροι μελετητές έχουν προσεγγίσει τη διοίκηση αποθεμάτων από 
λειτουργική πλευρά. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν στρατηγικές 
ανάπτυξης (pull ή push), πολιτικές ελέγχου — τον προσδιορισμό του 
βέλτιστου επιπέδου της ποσότητας και του σημείου παραγγελίας, καθώς και 
τον καθορισμό του επιπέδου αποθέματος ασφάλειας σε κάθε τοποθεσία 
αποθεμάτων. Αυτά τα επίπεδα είναι κρίσιμα, αφού είναι πρωταρχικοί 
παράγοντες προσδιορισμού του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

Αποφάσεις για τις Μεταφορές

Από αυτές τις αποφάσεις, η πλευρά της επιλογής του μέσου αποτελεί την 
περισσότερη στρατηγική από αυτές. Αυτές οι αποφάσεις είναι στενά 
συνδεδεμένες με τις αποφάσεις αποθεμάτων, αφού η καλύτερη επιλογή του 
μέσου συχνά βρίσκεται με τον συνυπολογισμό του κόστους της χρήσης του 
συγκεκριμένου μέσου με το έμμεσο κόστος του αποθέματος που σχετίζεται με 
αυτό το μέσο. Ενώ οι αερομεταφορές είναι ταχείς, αξιόπιστες και εγγυώνται 
μικρότερα αποθέματα ασφαλείας, προϋποθέτουν υψηλότερο κόστος. 
Συγχρόνως, οι μεταφορές μέσω θαλάσσης ή οι σιδηροδρομικές μπορεί να 
είναι φτηνότερες, αλλά απαιτούν τη διατήρηση σχετικά μεγάλης ποσότητας
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αποθεμάτων για την κάλυψη της υπάρχουσας αβεβαιότητας που σχετίζεται με 
αυτά. Για αυτό, τα επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη και η γεωγραφική θέση 
παίζουν ζωτικό ρόλο σε τέτοιες αποφάσεις. Αφού οι μεταφορές αποτελούν 
περισσότερο από το 30% του συνολικού κόστους logistics, η 
αποτελεσματικότητα των παραπάνω είναι πολύ σημαντική από οικονομική 
άποψη. Το μέγεθος της αποστολής (συνενωμένες αποστολές χύμα φορτίων- 

consolidated bulk shipments- είτε Lot for Lot), η δρομολόγηση και ο 
προγραμματισμός του εξοπλισμού αποτελούν κλειδιά στην αποτελεσματική 
διαχείριση της στρατηγικής μεταφορών μιας εταιρίας.
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3.6.3 σχεδιάζοντας την ιδανική προμηθευτική αλυσίδα για το προϊόν

Μια πρόσφατη έρευνα στο κλάδο των τροφίμων στις Η.Π.Α. εκτίμησε ότι ο 
“φτωχός” συντονισμός μεταξύ εταίρων στην προμηθευτική αλυσίδα είναι η 
αιτία για μια σπατάλη 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Οι 
προμηθευτικές αλυσίδες σε πολλούς άλλους κλάδους υποφέρουν από 
πλεόνασμα σε κάποια προϊόντα και έλλειμμα σε κάποια άλλα, πράγμα που 
οφείλεται στην ανικανότητα πρόβλεψης της ζήτησης.

Γιατί οι νέες ιδέες και τεχνολογίες δεν έχουν οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο 
αποτέλεσμα, σε αυτό το θέμα; Διότι οι managers δεν έχουν ένα πλαίσιο για να 
αποφασίσουν ποιες από αυτές είναι οι κατάλληλες για τις επιμέρους ειδικές 
καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας. Παρακάτω, στην παράγραφο αυτή, 
θα περιγράφει συνοπτικά το πλαίσιο που ανέπτυξε ο Marshall L. Fisher, 

Καθηγητής Operations και Information Management, στο Πανεπιστήμιο της 

Pennsylvania της Philadelphia. Το πλαίσιο αυτό, που σχεδιάστηκε από τον Fisher 
μετά από χρόνια έρευνας και συμβουλευτικής εργασίας σε θέματα 
προμηθευτικής αλυσίδας σε διάφορους κλάδους όπως τη βιομηχανία 
τροφίμων, την αυτοκινητοβιομηχανία κ.α., βοηθάει τους managers να 
κατανοήσουν τη φύση της ζήτησης των προϊόντων τους και να σχεδιάσουν 
μια προμηθευτική αλυσίδα που να μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση με το 
βέλτιστο τρόπο.

Λειτουργικά και καινοτομικά προϊόντα

Τα λειτουργικά προϊόντα περιλαμβάνουν αυτά που οι άνθρωποι αγοράζουν σε 
μια πλατιά γκάμα καταστημάτων λιανεμπορίου, όπως τα καταστήματα 
μαναβικής ή οι σταθμοί καυσίμων. Επειδή τέτοια προϊόντα ικανοποιούν 
βασικές ανάγκες, που δεν αλλάζουν με το χρόνο, έχουν σταθερή και 
προβλέψιμη ζήτηση, όπως και μακρύ κύκλο ζωής. Η σταθερότητά τους όμως

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ AΑ ΥΣΙΔΑΣ"

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ 40



Π A ΝEM IΣΤΗ Μ ΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΏΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - M B A

προσκαλεί τον ανταγωνισμό, που συχνά οδηγεί σε χαμηλά περιθώρια 
κέρδους.

Για να αποφευχθούν τα χαμηλά περιθώρια κέρδους, πολλές εταιρίες εισάγουν 
καινοτομίες σε μόδα ή τεχνολογία, έτσι ώστε να δώσουν στους πελάτες τους 
ένα λόγο παραπάνω να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Η ένδυση όπως και οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PC’s) είναι προφανή τέτοια παραδείγματα, για τα 
οποία όμως βλέπουμε και επιτυχή καινοτομία προϊόντος, όταν δεν την 
περιμένουμε.

Αν και η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει μια εταιρία να επιτύχει υψηλότερα 
περιθώρια κέρδους, ο νεωτερισμός των προϊόντων αυτών καθιστά τη ζήτηση 
των προϊόντων αυτών, μη προβλέψιμη. Ακόμα, ο κύκλος ζωής τους είναι 
μικρός -συνήθως μερικοί μήνες- γιατί καθώς μιμητές τις καινοτομίας μπαίνουν 
στο τμήμα της αγοράς, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να εισάγουν νέες 
καινοτομίες. Ο μικρός κύκλος ζωής και η μεγάλη ποικιλία, των προϊόντων 
αυτών, αυξάνουν ακόμα περισσότερο την αδυναμία πρόβλεψης της ζήτησής 
τους.
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Λειτουργικά 
(Προβλέψιμη ζήτηση)

Καινοτομικά
(Μη προβλέψιμη ζήτηση)

Παράγοντες της ζήτησης
Κύκλος ζωής προϊόντος άνω των 2 ετών 3 μήνες με ένα έτος
Περιθώριο κέρδους 5% με 20% 20% με 60%
Ποικιλία προϊόντος χαμηλή

(10 με 20 ανά κατηγορία)
υψηλή (συχνά
εκατομμύρια ανά
κατηγορία)

Μέσο περιθώριο λάθους 
στην πρόβλεψη, κατά το 
χρόνο παραγωγής

10% 40% με 100%

Μέσο ποσοστό stockout 1% με 2% 10% με 40%
Μέση αναγκαστική μείωση 
τιμής στο τέλος περιόδου, ως 
ποσοστό της ολικής τιμής

0% 10% με 25%

Χρόνος παράδοσης για 
προϊόντα κατά παραγγελία

6 μήνες με 1 έτος 1 ημέρα με 2 εβδομάδες

Το περιθώριο κέρδους ισούται με την τιμή μείον το μεταβλητό κόστος και διαιρεμένο 
με την τιμή, εκφράζεται ως ποσοστό.

Εικόνα 3.6: Λειτουργικά και Καινοχομικά προϊόντα. Διαφορές στη ζήτηση.
Πηγή: Fisher L. Marshall, “What is the right supply chain for your product. A

simple framework can help you figure out the answer”. Harvard 
Business Review, March-April 1997.

Η προβλέψιμη ζήτηση των λειτουργικών προϊόντων, καθιστά εύκολη τη 
μεσολάβηση στην αγορά, γιατί μια σχεδόν τέλεια εναρμόνιση προσφοράς και 
ζήτησης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Οι επιχειρήσεις που προωθούν τέτοια 
προϊόντα μπορούν να εστιάσουν αποκλειστικά στην ελαχιστοποίηση του 
φυσικού κόστους, ενός στόχου πολύ κρίσιμου, δεδομένης της πίεσης που 
δέχεται η τιμή τέτοιων προϊόντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις
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αυτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, τουλάχιστον 
για τον επόμενο μήνα και να χρησιμοποιήσουν λογισμικά σχεδιασμού και 
προγραμματισμού πόρων (MRP, MRP II), τα οποία και καθορίζουν τις 
ποσότητες προμηθειών για τις παραγγελίες, την παραγωγή και την διανομή, 
που με τη σειρά του δίνει την δυνατότητα στην προμηθευτική αλυσίδα να 
ελαχιστοποιήσει το απόθεμα και να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του 
προϊόντος.

Αυτή η προσέγγιση είναι ακριβώς η λανθασμένη για καινοτομικά προϊόντα. Η 
ασταθής απόκριση της αγοράς στην καινοτομία αυξάνει τον κίνδυνο 
ελλειμμάτων και πλεονασμάτων των προμηθειών. Τα υψηλά περιθώρια 
κέρδους και η σημασία των πρώτων πωλήσεων στην κατάληψη μεριδίου 
αγοράς, για τα νέα προϊόντα, αυξάνουν το κόστος των ελλειμμάτων. 
Παράλληλα, οι μικροί κύκλοι ζωής αυξάνουν τον κίνδυνο της αχρήστευσης 
και το κόστος των πλεονασμάτων των προμηθειών. Έτσι, η απόκριση της 
αγοράς κοστίζει περισσότερο για αυτά τα προϊόντα και, συνεπώς, εκεί είναι 
που πρέπει να εστιάσουν πρωτίστως οι managers, πριν από το φυσικό κόστος.

Το πιο σημαντικό σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το διάβασμα των πρώτων 
στοιχείων πωλήσεων ή άλλα σημάδια της αγοράς και η γρήγορη αντίδραση 
μέσα στον μικρό κύκλο ζωής του προϊόντος. Σε αυτές τις στιγμές, η κρίσιμη 
ροή των πληροφοριών συμβαίνει, όχι μόνο μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα 
αλλά και από την αγορά προς την προμηθευτική αλυσίδα. Οι κρίσιμες 
αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τα αποθέματα και τη δυναμικότητα, δεν 
είναι σχετικά με την ελαχιστοποίηση του κόστους αλλά για το που στην 
προμηθευτική αλυσίδα να τοποθετηθεί το απόθεμα και διαθέσιμη 
δυναμικότητα παραγωγής, έτσι ώστε να καλυφθεί ο κίνδυνος της ασταθούς 
ζήτησης. Επίσης, οι προμηθευτές πρέπει να επιλεγούν για την ταχύτητα και 
την ευελιξία τους και όχι για το χαμηλό κόστος τους.
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Διαδικασία, 
“φυσικά αποδοτική”

Διαδικασία,
“αποκριτική στην αγορά”

Πρωταρχικός σκοπός ικανοποίηση προβλέψιμης 
ζήτησης αποδοτικά στο 
χαμηλότερο δυνατό κόστος

ταχεία απόκριση σε μη 
προβλέψιμη ζήτηση έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
τα stockouts, οι
αναγκαστικές μειώσεις των 
τιμών και τα αχρηστεμένα 
αποθέματα

Παραγωγική εστίαση διατήρηση υψηλού βαθμού 
χρησιμοποίησης

εγκαθίδρυση περίσσειας
δυναμικότητας
εξισορρόπησης

Στρατηγική αποθεμάτων ελαχιστοποίηση 
αποθεμάτων σε όλη την 
προμηθευτική αλυσίδα

εγκαθίδρυση σημαντικών
αποθεμάτων
εξισορρόπησης

Εστίαση χρόνων
παράδοσης

συρρίκνωση χρόνων
παράδοσης τόσο όσο να 
μην αυξάνουν το κόστος

επιθετική επένδυση σε 
τρόπους μείωσης των
χρόνων παράδοσης

Προσέγγιση στην
επιλογή προμηθευτών

επιλογή, πρωταρχικά, βάση 
κόστους και ποιότητας

επιλογή, πρωταρχικά, βάση 
ταχύτητας, ευελιξίας και 
ποιότητας

Στρατηγική σχεδιασμού 
προϊόντος

μεγιστοποίηση επίδοσης 
και ελαχιστοποίηση
κόστους

ρύθμιση σχεδιασμού με 
σκοπό την κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη αναβολή της 
διαφοροποίησης του
προϊόντος

Εικόνα 3.7: 

πηγή:

“Φυσικά αποδοτική” 
προμηθευτική αλυσίδα 
όπως εικόνα 3.6

& “αποκριτική στην αγορά”

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΊΊΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣ1Ι ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣ1ΔΑΣ"



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Σχεδιάζοντας την ιδανική στρατηγική για την προμηθευτική αλυσίδα

Για να είναι σίγουρη μια επιχείρηση, ότι χρησιμοποιεί τη σωστή προσέγγιση, 
πρέπει πρώτα να προσδιορίσει το αν τα προϊόντα της είναι λειτουργικά ή 
καινοτομικά. Οι περισσότεροι managers έχουν μια καλή γνώση του ποια 
προϊόντα έχουν προβλέψιμη και ποια μη προβλέψιμη ζήτηση. Αυτά με μη 
προβλέψιμη ζήτηση είναι αυτά που προκαλούν τους πονοκεφάλους, όσων 
αφορά τις προμήθειες. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τον καθορισμό των 
παραπάνω ερωτημάτων προσφέρεται σε αυτήν την παράγραφο. Πρώτα από 
όλα οδηγίες για την κατηγοριοποίηση των προϊόντων δίνονται στην εικόνα 
3.6: “Λειτουργικά και Καινοτομικά Προϊόντα, Διαφορές στη ζήτηση”. Το 
επόμενο βήμα είναι η απόφαση του αν η προμηθευτική αλυσίδα είναι “φυσικά 
αποδοτική” ή “αποκριτική στην αγορά” (βλ. Εικόνα 3.7).

Λειτουργικά Προϊόντα Καινοτομικά προϊόντα

Αποδοτικές
προμηθευτικές
αλυσίδες

ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΑΕΝ ΤΑΙΡΙΑ2 ΟΥΝ

Αποκριτικές
προμηθευτικές
αλυσίδες

ΑΕΝ ΤΑΙΡΙΑ ζ;ουν ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ

Εικόνα 3.8: Ταιριάζοντας την προμηθευτική αλυσίδα με το προϊόν
πηγή: όπως εικόνα 3.6

Έχοντας προσδιορίσει τη φύση των προϊόντων τους και τις προτεραιότητες 
για την προμηθευτική τους αλυσίδα, οι managers μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν έναν πίνακα για να σχηματίσουν τη στρατηγική τους για 
την προμηθευτική αλυσίδα. Τα τέσσερα κελιά της εικόνας 3.8

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α,

αντιπροσωπεύουν τους τέσσερις πιθανούς συνδυασμούς προϊόντων και 
προτεραιοτήτων (βλ. Εικόνα 3.8: “Ταιριάζοντας προμηθευτικές αλυσίδες με 
προϊόντα”). Χρησιμοποιώντας τον πίνακα για να σχεδιάσουν τη φύση της 
ζήτησης για κάθε μία από τις οικογένειες των προϊόντων τους και τις 
προτεραιότητες των προμηθευτικών τους αλυσίδων, οι managers μπορούν να 
βρουν αν η διαδικασία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να εφοδιάζει τα 
προϊόντα της ταιριάζει με τον τύπο του προϊόντος: μια αποδοτική διαδικασία 
για λειτουργικά προϊόντα και μια αποκριτική διαδικασία για καινοτομικά 
προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις που έχουν είτε ένα καινοτομικό προϊόν με μια αποδοτική 
προμηθευτική αλυσίδα (άνω-δεξιά κελί) ή ένα λειτουργικό προϊόν με μια 
αποκριτική προμηθευτική αλυσίδα (κάτω-αριστερά κελί) τείνουν να είναι 
αυτές με τα προβλήματα..

3.6.4 Ολοκληρώνοντας τις προοπτικές

Η σύνδεση της στρατηγικής , της τακτικής και της λειτουργικής άποψης είναι 
κρίσιμη στην αποδοτική ανάπτυξη των οργανώσεων, γιατί παρέχει ένα 
πλαίσιο που περιλαμβάνει την ανάγκη να ληφθεί ο κεντρικός ή 
αποκεντρωμένος έλεγχος της προμηθευτικής αλυσίδας σαν αποκλειστική 
δομή. Παρέχεται η ευελιξία στην επιχείρηση να επικεντρώσει την 
στρατηγική και να αποκεντρώσει τη λειτουργική όπου είναι αυτό πρακτικό 
και να συντονίσει τη διαδικασία λήψης τακτικών αποφάσεων σύμφωνα με τις 
οργανωσιακές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εταιρίας.

THESIS “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”



ΓΙΑ ΝEM IΣΤIIΜ ΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΙ ΙΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

4.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS

4.1. Το πλαίσιο των logistics

4.1.1 Εισαγωγή

Business logistics. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο πεδίο μελέτης της Διοίκησης 
σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πεδία του μάρκετινγκ, της παραγωγής και της 
χρηματοδότησης. Σύμφωνα με μία από τις πιο μεγάλες και πιο αξιόπιστες 
οργανώσεις επαγγελματιών στα logistics, παγκοσμίως, το Council of Logistics 
Management(CLM):

ΟΡΙΣΜΟΣ
Τα Logistics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
ελέγχου, της αποδοτικής και αποτελεσματικής από άποψη κόστους, ροής και 
αποθήκευσης των πρώτων υλών, ενδιάμεσων αποθεμάτων, τελικών προϊόντων 
και των σχετικών πληροφοριών, από το σημείο προέλευσης στο σημείο 
κατανάλωσης, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών.

Σκοπός των Logistics είναι να προσφέρει τα σωστά αγαθά ή υπηρεσίες στο 
σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο και στην απαιτούμενη κατάσταση, 
πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά για την εταιρία. Ένας πιο γενικός 
ορισμός, λέει ότι: “7α logistics είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την διακίνηση 

υλικών και πληροφοριών, είτε μέσα στην ίδια επιχείρηση είτε μετάξι') περισσοτέρων 

επιχειρήσεων μέσα στην ίδια προμηθευτική αλυσίδα .” (Prof. Luc Van Vassenhove 
του INSEAD, κατά τη διάλεξή του: “Modern Issues in Logistics Management” 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TIKII ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ AΑ ΥΣΙΔΑΣ” ____________ ________________________
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΓΙΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

CUSTOMERS

SUPPLIERS

MANUFACTURING

MATERIALS' GOODS

FINISHED GOODS 
WAREHOUSE

DISTRIBUTION

INFORMATION 3ASE0 ON iNPUT FROM 
BAR CODES. RFDC TERMINALS EDI 
WAREHOUSE SOFTWARE AND OTHER 
RELATED TECHNGLOGES.

Εικόνα 4.1: Ροή υλικών και πληροφοριών στο σύστημα logistics

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τα Logistics είναι ένα σύνολο από λειτουργικές δραστηριότητες που 
επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα σε ολόκληρο το κανάλι μέσω του 
οποίου οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε τελικά προϊόντα.

Μια συγκεκριμένη εταιρία, όμως, γενικά, ο μεγαλύτερος έλεγχος των 
Logistics που αναμένεται να έχει, είναι πάνω στα άμεσα κανάλια προμήθειας 
και διανομής.

Συνεπώς, η φυσική προμήθεια (που πιο συχνά αναφέρεται ως διαχείριση 
υλικών-materials management) και η φνσικι) διανομή αποτελούν εκείνες τις 
δραστηριότητες που ολοκληρώνονται στα business logistics.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑ ΥΣΙΔΑΣ”



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες που αποτελούν τα logistics διαφέρουν από εταιρία σε 
εταιρία, εξαιτίας της διαφορετικής οργανωτικής δομής, της διαφορετικής 
γνώμης της κάθε διοίκησης για το τι αποτελεί τα logistics και της ποικίλης 
σημασίας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις της κάθε μίας.

“Στην πραγματικότητα, κάθε είδους business, υπηρεσίας ή μεταποιητικής, 
απαιτεί κάποια μορφή υποστήριξης logistics για να λειτουργήσει” (Russel και 
Taylor III, 1995).

Πάντως, σε γενικές γραμμές, κοινές δραστηριότητες των logistics είναι:

• Τα standards εξυπηρέτησης των πελατών

• Μεταφορές
• Διαχείριση αποθεμάτων

• Παραγγελίες 

=> Αποθήκευση

=> Χειρισμός υλικών 
Αγορές 

=> Συσκευασία

Προγραμματισμός προϊόντος 
==> Διατήρηση πληροφοριών

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα το τμήμα logistics που είναι υπεύθυνο 
για τις παραπάνω δραστηριότητες διαπερνάει όλα τα τμήματα της εταιρίας, 
αλλά κυρίως το marketing και την παραγωγή. Αυτό βέβαια αναλύεται 
περισσότερο στην σχετική παράγραφο 4.2.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΊΚΗΣΉ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΑ ΥΣΙ Δ ΑΣ"



HA ΝEM IΣΤ Η Μ ΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΙ ΙΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Υπάρχουν συνήθως τρία στάδια επιχειρησιακής ανάπτυξης στα logistics:

❖ “Διοίκηση Μεταφορών: ως μηχανική λειτουργία. Συνήθως ελέγχεται από 
προσωπικό με; μικρή επιχειρησιακή επιρροή. Μικρή ολοκλήρωση στον 
έλεγχο αποθεμάτων, την αποθήκευση και την επεξεργασία παραγγελιών. Η 
επίδοση μετριέται από το κόστος ανά περίπτωση.

❖ Διοίκηση Φυσικής Διανομής: η διανομή αντιμετωπίζεται σαν ζωτική 
σύνδεση στην δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη. Το επίπεδο 
εξυπηρέτησης χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο μάρκετινγκ. 
Ολοκλήρωση των επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση και μεταφορά. Η 
επίδοση μετριέται σε όρους κόστους και επιπέδου εξυπηρέτησης.

❖ Διοίκηση των logistics (Logistics Management): οικονομίες γίνονται 
εξετάζοντας το συνολικό σύστημα, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό 
προϊόν και από την πηγή στον χρήστη. Η ε;ξισορρόπηση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης του πελάτη με την εσωτερική διοίκηση των πηγών είναι 
πρωταρχικός στόχος στα logistics, που λειτουργούν σαν ένα πλαίσιο 

προγραμματισμού και όχι σαν μια επιχειρηματική λειτουργία”.[Christopher, 

1985]

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα logistics, ακολούθησαν μια απίστευτη 
εξέλιξη, καθώς μεταμορφώθηκαν από μια δραστηριότητα που δίνει έμφαση 
στη μείωση του κόστους, σε μια κρίσιμη ανταγωνιστική μεταβλητή. Αυτή η 
εξέλιξη, η οποία και επηρέασε κάποιους κλάδους περισσότερο από άλλους, 
ήταν βαθμική. Χρόνο με το χρόνο οι αλλαγές εμφανίζονταν μικρές, αλλά αν 
συγκρίνει, κανείς που ήμασταν κατά την αρχή και τη μέση της δεκαετίας του 
1970 και που ήμαστε τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε σε έναν διαφορετικό 
κόσμο.

THESIS: "Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣΛΛ ΥΣΙΔΑΣ”____________________________________________________________________________



ΠΛΝΕΜ1ΣΤΗΜ10 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ 
ΜΕΤΑΙΙΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΙ ΙΟ ΥΑΩΝ ΣΤΗ 
Α ΙΟΙ ΚΙ ΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Αυτή η εξέλιξη των logistics, χαρακτηρίστηκε συνοπτικά από τις ακόλουθες
φάσεις:

❖ Η δεκαετία του 1970: Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, τα logistics 
σήμαιναν μεταφορές και διανομή, ενώ ήταν ένα μυστικό πεδίο μελέτης που 
διαχειρίζονταν μόνο ειδικοί.

❖ Οι αρχές της δεκαετίας του 1980: Με την απελευθέρωση των μεταφορών, η 
μείωση του κόστους αποτελεί μια περιοχή εστίασης-κλειδί. Οι 
επιχειρήσεις επιτίθενται άγρια και μειώνουν αξιόλογα το κόστος 
μεταφοράς και αποθέματος.

❖ Τα τέλη της δεκαετίας του 1980: Καθώς πλησιάζουμε τη “δεκαετία του 
πελάτη”, τα logistics αναγνωρίζονται ως ένας παράγοντας - κλειδί για 
υψηλή επίδοση στο σέρβις του πελάτη.

❖ Η δεκαετία του 1990: Η διαρκής πρόοδος στην τεχνολογία της 
πληροφορικής, καταστούν δυνατό το όραμα της προμηθευτικής αλυσίδας 
(supply chain vision). Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη 
διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας ως ένα κύριο στοιχείο της 
στρατηγικής τους και ένα σημείο - κλειδί ανταγωνιστικής διαφοροποίησης.

Μια από αυτές τις επιχειρήσεις, είναι η παγκοσμίως διακεκριμένη στα 
συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά, Procter & Gamble. Σήμερα, η P&G 
ακολουθεί μια επιχειρησιακή στρατηγική, χρησιμοποιώντας τη διοίκηση της 
προμηθευτικής αλυσίδας, για να πετύχει μια απαράμιλλη θέση, χαμηλού 
κόστους, στην αγορά.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η P&G οργανώθηκε σε διαλειτουργικές 
ομάδες με σκοπό να οικοδομήσει εκτεταμένους συνεταιρισμούς-συνεργασίες 
στην προμηθευτική της αλυσίδα, με πελάτες - κλειδιά. Ακολούθως, η εταιρία
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εισήγαγε το πρόγραμμα “Streamline I” που εστίαζε σε συγκεντρωμένες 
παραγγελίες, αποστολές και εκδόσεις και αποστολές τιμολογίων, όπως ακόμα 
και κοινούς όρους πληρωμών και μειωμένες ταξινομημένες τιμολογήσεις. 
Στην επόμενη φάση, το “Streamline II” εστίασε στην μείωση του cycle -time, 
σε εκτεταμένα συστήματα EDI, την τήρηση αναφορών με scorecards και στην 
εξάλειψη των δραστηριοτήτων μέσα στο κανάλι, που δεν προσθέτουν αξία.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, η P&G έχει αυξήσει την απασχόληση 
της δυναμικότητας των εργοστασίων της από 55%, σε πάνω από 90%, 
μειωμένους χρόνους υλοποίησης-leadtimes σε ποσοστό άνω του 50%, 
βελτιωμένες μετρήσεις για το σέρβις των πελατών - κλειδιά που ανέρχονται 
σε βαθμό ικανοποίησης άνω του 90% και μειωμένο κόστος παράδοσης κατά 3 
έως άνω του 5%. Αυτή η στρατηγική προμηθευτικής αλυσίδας, έχει 
προωθήσει την P&G σε μια θέση διακεκριμένου και διαρκούς ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στις περισσότερες από τις κατηγορίες προϊόντων της.

Καθώς πλησιάζουμε το έτος 2000, θα δούμε αυτή την εξέλιξη να συνεχίζει 
προς την ίδια κατεύθυνση, με όλο και περισσότερες εταιρίες να 
χρησιμοποιούν τα logistics και τη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας 
(supply chain management) ως ένα κύριο στοιχείο των επιχειρηματικών 
στρατηγικών τους.

(Πρόκειται για στοιχεία από άρθρο του William C. Copacino, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και Συνέταιρο της Andersen Consulting Strategic Services Practice, 
Northeast, U.S.A. στο “Logistics Management, Ιούνιος 1997”.

Logistics και Εφοδιαστική : Η μετάφραση του όρου

Το θέμα της μετάφρασης του όρου Logistics στην ελληνική γλώσσα, έχει 
απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες επιστήμονες που 
ασχολούνται ενεργά με τα Logistics. Το γεγονός ότι η αναγνώριση της
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σημασίας τους είναι ακόμα σε ανάπτυξη στην Ελλάδα, έχει συμβάλει στην μη 
καθιέρωση μιας ονομασίας αυτού που όλοι αποκαλούν Logistics με έναν κοινά 
αποδεκτό από όλους όρο.

Γενικά, παρά την αρκετά μεγάλη, πλέον, ελληνική αρθρογραφία για το θέμα, 
τα Logistics δεν είναι ευρέως διαδεδομένα στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι ακόμα και σήμερα πολλοί συγχέουν το προσωπικό του 

τμήματος Logistics μιας σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης με λογιστές. και την 

επιστήμη των Logistics με τη λογιστική επιστήμη.

Δύο είναι οι επικρατέστερες απόψεις, σχετικά με την μετάφραση του όρου 
στα ελληνικά. Η πρώτη υποδεικνύει την μετάφραση, με τον όρο Εφοδιαστική 
και η άλλη διαφωνεί και υποστηρίζει τη διατήρηση του όρου στην Αγγλική 
γλώσσα, Logistics/Λοτζίστικς. Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των 
επιχειρημάτων των δύο απόψεων.

Αρχικά, αναλύεται η άποψη του SOLE Athena Chapter, παραρτήματος του 
Society Of Logistics Engineers (SOLE). Σύμφωνα με αυτό, “Logistics είναι η 
τέχνη και η επιστήμη της διοικήσεως (management), της τεχνικής 
μεθοδολογίας (engineering) και των τεχνικών δραστηριοτήτων (technical 
activities) που σχετίζονται/αφορούν: τις απαιτήσεις(Γεςιιη-ατΐ6ηί8), το
σχεδιασμό(άε5^η), την απόκτηση, διάθεση και διατήρηση των μέσων και 
πόρων για την υποστήριξη αντικειμένων, έργων, σχεδίων και επιχειρήσεων”.

Σύμφωνα με τη SOLE, είναι σκόπιμο να τονιστεί η modularity του ορισμού, 
όπως αυτή προκύπτει από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν 
κατά την ανάγνωσή του:
• Logistics είναι εφαρμοσμένη τέχνη και επιστήμη

• Logistics αποτελούνται από Διοίκηση, μηχανική, και σχετιζόμενες τεχνικές 
δραστηριότητες
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• Οι δραστηριότητες των logistics έχουν να κάνουν με απαιτήσεις, 
σχεδίασμά, εφοδιασμό, διάθεση και συντήρηση πόρων

• οι δραστηριότητες των logistics υποστηρίζουν αντικείμενα/συστήματα, 
έργα, σχεδιασμούς και επιχειρήσεις

Συνοψίζοντας τα παραπάνω το SOLE υποστηρίζει ότι “ο χώρος των logistics 
είναι μεγάλος και πολύπλοκος, κάθε δράστη ριότητα/λειτουργία εξαρτάται 
από κάποια άλλη και οι ρόλοι δεν είναι εντελώς καθορισμένοι. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, όλα τα προαναφερθέντα modules να απαιτούνται για τον ορισμό 
των logistics. Παραλείποντας ή αγνοώντας ένα, εξασθενίζεις ή αναιρείς τα 
άλλα, κίνδυνος που σαφώς υπάρχει μέσα στη μεταγλώττιση στα ελληνικά του 
παγκόσμια χρησιμοποιούμενου όρου Logistics με ένα καθαρά στενότερο και 
αδύναμο όπως αυτός της ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ.” (“Plant”, Ιούνιος-Ιούλιος 1994)

Σύμφωνα με την αντίθετη άποψη, η οποία έχει εκφρασθεί επανειλημμένως 
από τον κ.Ιωάννη Α. Παππά, Καθηγητή της Βιομηχανικής Οργάνωσης στο 
Ε.Μ.Π., υποστηρίζεται γενικά ο ελληνικός όρος που θα συγκεντρώσει αρκετή 
συναίνεση. “Μια που ο όρος Εφοδιαστική είναι νεολογισμός, δεν του έχει, 
δηλαδή, ακόμα αποδοθεί άλλη σημασία, είναι μόνο θέμα συναινέσεως το ποία 
έννοια θα αποφασίσουμε να του δώσουμε εμείς, που ασχολούμαστε 
επαγγελματικά και επιστημονικά με την έννοια αυτή. Οποια λέξη και αν 
χρησιμοποιήσουμε , άμα υπάρχει η συναίνεση, αυτήν την έννοια θα πάρει.”

Η άποψη αυτή εστιάζει στα γενικά πλεονεκτήματα των ελληνικών όρων, ενώ 
ακόμα τονίζει ότι ο όρος Εφοδιαστική έχει την ίδια προέλευση με το 
Logistics: τις στρατιωτικές επιχειρήσεις (“εφοδιασμός”). Ακόμα, οι δύο όροι 
έχουν την ίδια κατάληξη(-ΐΰ5/-ική), πράγμα που τους δηλώνει ως επιστήμη ή 
ενασχόληση. Ο όρος Εφοδιαστική περιλαμβάνει και υποδηλώνει κατανοητά 
την έννοια , τόσο του εφοδιάζω, όσο και του εφοδιάζομαι, Επομένως 
εμπεριέχει όλες τις σχετικές δραστηριότητες: παραγωγή, πληροφορία, 
επικοινωνία.. (“Plant”, Ιούνιος-Ιούλιος 1994)
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Τέλος, σύμφωνα με μια άλλη άποψη, ίσως των επαγγελματιών των Logistics, ο 
όρος Logistics προέρχεται πλήρως, εννοιολογικά και ετυμολογικά από την 
ελληνική λέξη, δηλαδή Λογική-Logic και συνεπώς δε χρειάζεται να τίθεται 
θέμα μετάφρασης ενός ελληνικού όρου.
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4.1.2 Το κόστος των logistics

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το κόστος logistic αποτελεί έναν από τους πιο 
καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του συνολικού κόστους των 
βιομηχανικών αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων. Μειωμένο κόστος των 

logistics σημαίνει μειωμένο κόστος προϊόντος με Διατήρηση τον υψηλού επιπέδου 

ποιότητας και συνεπώς αυξημένη ανταγωνιστικότητα που Οα οδηγήσει σε αύξηση 

των εξαγωγών, κυρίως για την ελληνική βιομηχανία.

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, τα έξοδα logistics στις ΗΠΑ έφτασαν στα 600 
δισεκατομμύρια δολάρια το 1990 που είναι περίπου το 11% του ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος της (GNP). Για να βάλουμε αυτό το νούμερο στη διάστασή 
του, τα κόστη logistics ήταν 10 φορές όλα τα έξοδα για διαφήμιση, σχεδόν δύο 
φορές τα εθνικά έξοδα για την άμυνα και περίπου ίσα με τα έξοδα για ιατρική 
φροντίδα.

Καθώς το 1981 τα κόστη αυτά ήταν 14,7% του ΑΕΠ, το κέρδος από την 
μείωση του κόστους logistics κατά τη δεκαετία του 1980, αποτέλεσε έναν 
κύριο παράγοντα για τα χαμηλότερα επίπεδα του πληθωρισμού. Και να 
σκεφτεί κανείς ότι οι προοπτικές και δυνατότητες τώρα μόλις αρχίζουν να 
συνειδητοποιούνται.

Σύμφωνα με άλλες μελέτες (που δημοσιεύονται στην Ειδική Έκδοση της 
εφημερίδας Κέρδος “Logistics: Αποθήκευση, διανομή & εξοπλισμός”, Ιούνιος 
1997), το συνολικό κόστος που προέρχεται από ενέργειες των “Logistics”, 
αντιπροσωπεύει το 30% του εθνικού ακαθάριστου εισοδήματος του 
βιομηχανικού και του αγροτικού τομέα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αντίστοιχες 
μελέτες που έγιναν στη Γαλλία ήδη από το 1977, το κόστος Logistics 
αναλογεί στο 20% του ακαθάριστου βιομηχανικού εισοδήματος. Οι αριθμοί 
αυτοί αντιπροσωπεύουν το σύνολο των δραστηριοτήτων Logistics των
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βιομηχανικών εταιριών, ξεκινώντας από την αγορά των πρώτων υλών, μέχρι 
την παράδοση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή.

Το κόστος logistic αποτελείται βασικά από το κόστος αποθήκευσης και το 
κόστος μεταφοράς, σε ποσοστό που αγγίζει το 60%.

Η ελληνική πραγματικότητα θα λέγαμε ότι δεν απέχει μακριά. Μια μέση 
επιχείρηση ξοδεύει κατά μέσο όρο το 7% των πωλήσεών της, για το δίκτυο 
διανομής της. Σε μερικές περιπτώσεις το κόστος αυτό ξεπερνά το 20% του 
τζίρου. Συνεπώς, το ποσοστό αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε πολλές 
εκατοντάδες εκατομμύρια.

Ο στόχος της διοίκησης των logistics είναι “η παράδοση του σωστού 
προϊόντος στο σωστό τόπο το σωστό χρόνο, στο μικρότερο κόστος” 
[Cristopher, 1985]. Οπως έχει προαναφερθεί, η διοίκηση των logistics 
αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ όλων των λειτουργιών της επιχείρησης από 
την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι το μάρκετινγκ του έτοιμου προϊόντος 
και για αυτό προτρέπει τις οργανώσεις να διοικούν το συνολικό σύστημα παρά 
το μίγμα logistics ξεχωριστών κομματιών.

Σύμφωνα με αυτά, υπήρχε μια τάση στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις να 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος της μεταφοράς και ίσως το κόστος αποθήκευσης, 
στο κόστος της διανομής τους. Ομως, οι αποφάσεις για το επίπεδο της 
υπηρεσίας επηρεάζουν τη διατήρηση αποθεμάτων και έτσι αυτό το κόστος 
πρέπει να συμπεριληφθεί. Παρόμοια, το κόστος της επεξεργασίας της 
παραγγελίας, το κόστος των τιμολογίων, η διαχείριση υλικών, η 
προστατευτική συσκευασία και η διαχείριση των συστημάτων, όλα 
επηρεάζουν το τελικό νούμερο κόστους διανομής.
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Ολικό Κόστος Διανομής = Κόστος Μεταφοράς + Κόστος Εγκαταστάσεων 
(πχ. Αποθήκες) + Κόστος Επικοινωνίας + Κόστος Διαχείρισης Υλικών + 
Κόστος Αποθεμάτων + Κόστος Προστατευτικής Συσκευασίας + Κόστος 
Διοίκησης Διανομής

Το κόστος της Διανομής στη Βιομηχανία αντιπροσωπεύει γενικά περίπου το 
15% των πωλήσεων, αν και οι αποκλίσεις είναι μεγάλες.

ΚΟΣΤΟΣ LOGISTICS ANA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 

ΧΗΜΚΑ 

ΧΑΡΤΙ 

ΞΥΛΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

S? 0 5 10 15 20 25 30

Εικόνα 4.2: Κόστος logistics ανά βιομηχανικό κλάδο
πηγή: Ειδική Έκδοση Κέρδος “Logistics: Αποθήκευση, διανομή &

εξοπλισμός”, Ιούνιος 1997

Μια από τις βασικότερες μεταβλητές, που επηρεάζει σοβαρά τα έσοδα και τα 
κέρδη των επιχειρήσεων αποτελούν τα συστήματα μεταφοράς, αποθήκευσης 
και διακίνησης των προϊόντων της εταιρίας. Το κόστος της εφοδιαστικής 
επιβαρύνει, ένα προϊόν κατά 10 έως 30% της αξίας του, ανάλογα με τον κλάδο 
που ανήκει. Τα ποσοστά αυτά, για κάθε βιομηχανικό κλάδο φαίνονται στην 
εικόνα 4.2.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣ1ΔΑΣ”
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ΠA ΝΕΜ1 ΣΤΗ Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε συνιστώσας στο συνολικό κόστος της 
εφοδιαστικής παρουσιάζονται στον εικόνα 4.3. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα 
περιθώρια κέρδους σε μερικούς εμπορικούς κλάδους κυμαίνονται από 1 έως 
3% τότε γίνεται αμέσως αντιληπτό, ότι ακόμη και οι πιο μικρές μειώσεις του 
κόστους logistics οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
LOGISTICS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
11%

ΑΠΟΘΕΜΑ
16%

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
16% ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

20%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
17% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

11%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
9%

Εικόνα 4.3: Συμμετοχή κάθε συνιστώσας στο συνολικό κόστος logistics
πηγή: όπως εικόνα 4.2

4.1.3 Διαμόρφωση Στρατηγικής Logistics

Η κλασική προσέγγιση για την δημιουργία μίας στρατηγικής logistics ξεκινά 
με τη γενική στρατηγική της εταιρίας Και συνεχίζει με τον ορισμό της 
στρατηγικής logistics που θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρία να φτάσει τους 
αντικειμενικούς στόχους. Το “Logistics νοείται ως σιχττημα λειτουργικής 

υποστήριξης. και ένα όργανο παγκόσμιας στρσ.τηγικής” (Cooper, 1994), ενώ η 
στρατηγική logistic θα εμφανιστεί ως ένα θέμα της συνολικής στρατηγικής.

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ. 
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΙΟΙΚΤΙΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”
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ΠΛΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΩΟ ΥΑΩΝ ΣΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το κεντρικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης logistics είναι ο συντονισμός, 

μέσα από λειτουργικές περιοχές. Μελέτες που έγιναν κατά τη διάρκεια 

πολλών χρόνων, περιγράφουν μία εξελικτική διαδικασία προς την επέκταση 

της υπευθυνότητας υπό την ομπρέλα της διαχείρισης logistics.

Ο πυρήνας της διαχείρισης logistics σύμφωνα με τον Cooper, αρχίζει με τον 

άμεσο έλεγχο στις εξής περιοχές:

• Outbound Μεταφορές

• Διαχείριση logistics

• Μεταφορά εντός της εταιρίας

• Μοίρασμα κεντρικού μάνατζμεντ

• Σύστημα σχεδιασμού Logistics.

Εξάλλου άλλες εταιρίες περιλαμβάνουν ορισμένες ή όλες από τις ακόλουθες 

λειτουργίες για να εξυπηρετήσουν τα logistics

• Επεξεργασία παραγγελιών

• Εξυπηρέτηση πελατών

• Αποθήκευση στο εργοστάσιο

• Inbound μεταφορά

• Πρόγραμμα παραγωγής

• Υλικά παραγωγής και work in progress απόθεμα .

• Πρόβλεψη πωλήσεων

Σύμφωνα με τον κατάλογο αυτό, υπάρχουν άλλες περιοχές που είναι 

απαραίτητες για το παγκόσμιο μάνατζμεντ προμηθειών:

• Σχέσεις με το τελωνείο και επαγγελματική τεκμηρίωση

• Επιμερισμός παγκόσμιας παραγωγής (λειτουργία πολλαπλών 

εργοστασίων)

THESIS: "ΑΤΙΟΤΕΑΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΕΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”
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ΠAN EM I ΣΤΗ Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΓΙΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΑΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

• Διαχείριση συναλλάγματος

Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι σημαντικές για το υλικό και τη διαδικασία 

ροής των προϊόντων. Όμως αυτός ο διαχωρισμός σε ξεχωριστά τμήματα δεν 

αποτελεί τη μοναδική λύση στα προβλήματα συντονισμού. Σκοπός είναι να 

ενωθούν τα τμήματα σε ένα συνεκτικό σύνολο. Όμως υπάρχει πάντα ένα όριο 

στο λειτουργικό διάστημα της ξεχωριστής οργάνωσης logistics.

Οι οργανισμοί μπορούν να εκληφθούν ως συστήματα, που συντίθενται από 

λειτουργικές διαδικασίες και ρυθμίζονται από μία σειρά λειτουργιών που 

μπορεί να γίνουν στρατηγικές. Όμως, η πολλαπλότητα των απαντήσεων των 

οργανισμών δομείται και ρυθμίζεται με βάση μία σειρά λειτουργιών που 

μπορεί να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα.

Κατά την έννοια αυτή, τα logistics άφησαν βαθμηδόν πίσω της τον αρχικό 

λειτουργικό τους ρόλο, που ήταν ο συνδυασμός μεταφοράς, διακίνησης και 

αποθήκευσης, φτάνοντας μακριά σε “συνολική” προσέγγιση με στρατηγικό 

προσανατολισμό.

Σε γενικές γραμμές η έννοια της αλυσίδας logistics δίνει τη δυνατότητα να 

ελέγχεται η ροή από τα κάτω προς τα πάνω, σε σχέση με το κόστος και το 

επίπεδο υπηρεσιών και τη συνολική φυσική κίνηση που πηγάζει από την 

ζήτηση. Όπως φαίνεται στην εικ. 4.4, το πεδίο logistics διευρύνθηκε 

σημαντικά.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΊΊΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ,
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ AΑ ΥΣΙΔΑΣ"



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - M B A.

Σύλληψη Αγορά Παραγωγή Διανομή Εξυπηρέτηση 

μετά την 

πώληση

Salvage

Logistics

διανομής

Ολοκληρωμένα

logistics

Υποστήριξη

logistics

Ολικά logistics

Εικόνα 4.4: Η εξέλιξη του πεδίου δράσης των logistics

Πηγή: Cooper J., Logistics and distribution planning: strategies for

management, Kogan Page, London, 1994

4.1.4 Η διάσταση της εξυπηρέτησης των πελατών

Οπως αναφέραμε και πιο πάνω, η αποτελεσματική διαχείριση logistics 

στοχεύει στην προώθηση του σωστού προϊόντος στην κατάλληλη θέση, την 

κατάλληλη στιγμή, με καλή παρουσία, σε χαμηλό κόστος. Μπορούμε να 

δούμε το στόχο αυτό σε σχέση με το σέρβις των πελατών που, με όρους 

logistics, σημαίνει διάθεση. Επίσης, όπως υποστήριξε και ο Christopher, η 

υπηρεσία των πελατών αποτελεί το αποτέλεσμα του συστήματος logistic.

Κατά την έννοια αυτή, το σέρβις πελατών αφορά την προσπάθεια 

εξασφάλισης του προϊόντος στον πελάτη. Όμως η “καταλληλότητα” από 

μόνη της είναι σύνθετη έννοια, στην οποία επιδρούν πολλοί παράγοντες.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TIKH ΔΙΟΊΚΗΣΉ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ A Α ΥΣ1ΔΑΣ”



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗ Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΑΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Τέλος, το σέρβις πελατών καθορίζεται από την αλληλεπίδραση όλων των 

παραγόντων, που επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων και 

υπηρεσιών στη διάθεση του πελάτη.

Σύμφωνα με τον Christopher οι σημαντικότερες πλευρές στον τομέα του 

σέρβις είναι εξής:

• Κύκλος χρόνου παραγγελιών

• Συνέπεια και αξιοπιστία στην παράδοση

• Δυνατότητα απογραφής

• Περιορισμός στο μέγεθος της παραγγελίας

• Ευκολία παραγγελιών

• Χρόνοι παράδοσης και ελαστικότητα

• Διαδικασίες τιμολόγησης και ακρίβεια

• Διαδικασίες αξιώσεων

• Κατάσταση προϊόντων

• Επισκέψεις πωλητών

• Πληροφορίες για την κατάσταση των παραγγελιών.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το σέρβις των πελατών δεν ασχολεΐται μόνο με 

τις διαφορετικές πλευρές της λειτουργίες των επιχειρήσεων, αλλά 

πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια σε σχέση με την πραγματική αγορά του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Τα στοιχεία κλειδιά της εξυπηρέτησης του πελάτη προσδιορίζονται σε μια 

μελέτη του National Council Of Logistics Management και φαίνονται στην εικόνα 

4.5:

THESIS: "Α ΓΙΟ TEA ΕΣΜΑ ΊΊΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ"



ΠΑ ΝΕΜ1ΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Σ1ΊΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MBA.

Εικόνα 4.5: Στοιχεία εξυπηρέτησης του πελάτη

Πηγή: Ballou Η. Ronald, Business Logistics Management, 2nd ed., Prentice

Hall, Englewood Cliffs, 1985

4.1.5 Just In Time και logistics ταχείας ανταπόκρισης

Στη βιβλιογραφία της προμηθευτικής αλυσίδας παρουσιάζεται καθαρά, η τάση 

της customer-driven παραγωγής. Η ανταποκρισιμότητα και η ευελιξία των 

συστημάτων προσδιορίζονται από τη μέθοδο προγραμματισμού των

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - M B A.

λειτουργιών. Σύμφωνα με αυτά, δύο λειτουργικές αρχές των μεθόδων 

προγραμματισμού “pull”, ο προγραμματισμός Just in time (JIT) και ο 

προγραμματισμός της παραγωγής σύμφωνα με τη βελτιστοποιημένη 

τεχνολογία παραγωγής (Optimized Production Technology) και τις αρχές της, 

συζητούνται παρακάτω. Ακόμα, η ανταποκρισιμότητα ενός συστήματος 

“push” προγραμματισμού παραγωγής, λαμβάνεται υπόψη, ενώ γενικές 

λειτουργικές αρχές όπως η διοίκηση ζήτησης (demand management) και τα 

αποτελέσματα της ανταπόκρισης σε παραγγελίες επείγουσας ανάγκης ή 

βραχυπρόθεσμη ζήτηση, παρουσιάζονται και αυτές.

Μέθοδοι προγραμματισμού “Pull”

Λειτουργική αρχή Just-In-Time

Ο πρωταρχικός στόχος του προγραμματισμού Just In Time είναι να

συγχρονίσει το ρυθμό παραγωγής με το ρυθμό της ζήτησης από τους πελάτες. 

Οπως το JIT λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν η ζήτηση είναι 

σταθερή ή ομοιόμορφα αυξανόμενη, έτσι οι συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα 

δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις επιχειρήσεις που 

προσπαθούν να εφαρμόσουν παραγωγή Just In Time. Συγκεκριμένα,

τοποθετούν ένα μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή της προμήθειας JIT λόγω 

φραγμών όπως τον τύπο της διαδικασίας παραγωγής, την έλλειψη των 

ωφελειών από τους προμηθευτές και την απόσταση από τους προμηθευτές.

Ακόμα, σε ένα περιβάλλον με μεταβλητές ζητήσεις, ειδικά υψηλές

διακυμάνσεις στη συνολική ποσότητα της ζήτησης, η “ευελιξία” είναι 

απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού και το σχεδίασμά 

της δυναμικότητας των δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών γραμμών 

προϊόντος. Συνεπώς, όπως η σταθερότητα του προγράμματος,

βραχυπρόθεσμα, είναι ένα σημαντικό τμήμα των συστημάτων JIT, μπορούμε 

να χαρακτηρίσουμε τις μεθόδους JIT σαν μη ευέλικτες να προσαρμοστούν σε 

σημαντικές διακυμάνσεις στο κατεστημένο της παραγωγής.
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Optimized Production Technology

Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου παραγωγής που βασίζεται στη Θεωρία 

των Περιορισμών (Theory Of Constraints), που αναπτύχθηκε από τον Eliyahu 

Goldratt. Ο προγραμματισμός της παραγωγής σύμφωνα με τις αρχές του OPT 

αποτελείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά-κλειδιά:

❖ Εμπρόσθιος προγραμματισμός των bottlenecks, με αναγνώριση των 

πραγματικών δυναμικοτήτων τους, και ιεράρχηση των εργασιών γύρω από 

αυτά, για την ισορρόπηση της χρονικής επίδοσης και του χρόνου 

παραγωγής δυναμικά και αποτελεσματικά

❖ Οπίσθιος προγραμματισμός των μη- bottlenecks από το πρόγραμμα των 

bottlenecks, αναγνωρίζοντας ότι τα μεν και τα δε μπορούν να 

αλληλοσυνδέονται σε μερικά σημεία στην πορεία του προϊόντος

❖ Διαδικασία παραγωγής με όσο το δυνατόν μικρότερες παρτίδες μέσω των 

μη - bottlenecks όσο πιο αργά γίνεται. Συνάθροιση των παρτίδων όσο το 

δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό στα bottlenecks, σύμφωνα με συγκεκριμένα 

κριτήρια επίδοσης όπως χρονικές απαιτήσεις ή επίπεδα αποθεμάτων

❖ Δυναμική δημιουργία χρονικών buffers μέσα στο πρόγραμμα, με 

αναγνώριση του ότι τα bottlenecks είναι πιο κρίσιμα για το πρόγραμμα από 

ότι τα μη-bottlenecks, γιατί χρειάζονται περισσότερη προστασία από ότι 

διάσπαση

Τελικά, η ιδέα του OPT αποτελείται από παγκόσμιες αρχές που είναι 

εφαρμόσιμες στον προγραμματισμό σε μη επαναλαμβανόμενες εργασίες και 

μπορούν να καταστήσουν ικανό τον προγραμματισμό JIT σε περιβάλλοντα 

που το παραδοσιακό J1T δεν δουλεύει. Είναι ξεκάθαρο, ότι μπορεί να 

εμπλουτίσει τα υπάρχοντα μη ευέλικτα χαρακτηριστικά ανταπόκρισης των 

συστημάτων προγραμματισμού “pull” στη πελατειακή ζήτηση.

Μέθοδος προγραμματισμού “Push”
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Σε αντίθεση με τη μέθοδο “pull”, ένα σύστημα προγραμματισμού “push” 

χρειάζεται να λάβει υπόψη του προβλέψεις της ζήτησης.

Δύο τύποι συστημάτων σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής χρησιμοποιούνται 

γενικά. Πρώτον, ένα σύστημα προγραμματισμού “Material Requirement 

Planning” (MRP) που ανοικοδομεί πάνω στην προγραμματισμένη παράδοση 

του τελικού προϊόντος. Εναλλακτικά, ένα πιο ανεπτυγμένο “Manufacturing 

Resource Planning” (MRP II) σύστημα προγραμματισμού που καθορίζει την 

παραγωγή των διαφόρων παρελκωμένων, παραγγελιών και μειώσεις 

αποθεμάτων. Όμως, η έρευνα έχει δείξει ότι ένα σύστημα “push” ενισχύει τη 

ζήτηση προς τα πάνω στην προμηθευτική αλυσίδα, ενώ στα συστήματα “pull” 

δεν υπάρχει καμία ενίσχυση. Αυτό το φαινόμενο γίνεται χειρότερο από τη 

δυσκολία των συστημάτων push να ανταποκριθούν σε βραχυπρόθεσμες 

αλλαγές στη ζήτηση. Αυτό είναι γιατί και τα δύο συστήματα υποθέτουν ένα 

σταθερό περιβάλλον παραγωγής με σταθερούς χρόνους παράδοσης στις 

διαδικασίες.

Ακολούθως, για να ξεπεραστεί η έλλειψη ευελιξίας των διαδικασιών κατά 

παρτίδες, το Γενικό Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS), πρέπει να ξανατρέξει για 

τη δημιουργία ενός αναθεωρημένου προγράμματος, έτσι ώστε να ανταποκριθεί 

σε μια επείγουσα απαίτηση σε πραγματικό χρόνο. Για αυτό, οι αλλαγές στη 

ζήτηση μπορούν να γίνουν πέρα από ένα συγκεκριμένο σταθερό πάγιο 

ορίζοντα προγραμματισμού παραγωγής.

Συμπερασματικά, το Γενικό Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS) είναι η κρίσιμη 

σύνδεση μεταξύ της πρόβλεψης ζήτησης για τα προϊόντα μιας εταιρίας και 

της δυνατότητας της να προμηθεύσει αυτά τα προϊόντα στο σωστό χρόνο και 

στο λιγότερο δυνατό κόστος.

Λειτουργικές αρχές για επείγουσες παραγγελίες και μεταβολές ζήτησης

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ. 
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Οπως συζητήσαμε, κάθε λειτουργική πολιτική θα πρέπει να αποφεύγει να 

δέχεται επείγουσες παραγγελίες, επειδή προξενούν αναταραχή και διακοπή 

σε μία σειρά εργασιών. Πολλοί είναι εκείνοι οι συγγραφείς που θεωρούν τη 

συχνή αλλαγή του προγράμματος παραγωγής (με καθορισμό και 

επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων ή με έκδοση καινούργιων 

προγραμμάτων για να καλύψουν τις αλλαγές στη ζήτηση) από τις χειρότερες 

λειτουργικές στρατηγικές, επειδή δημιουργεί “εγγενή νευρικότητα” σε όλη 

την επιχείρηση. Η έλλειψη συνέχειας εμφανίζεται ως γενικά έξοδα ή 

σπατάλες με τη μορφή επίλυσης προβλημάτων, επιπλέον εργασίας, 

υπερβολικών αποθεμάτων και εντολές αποστολής. Ως εκ τούτου, κάθε αλλαγή 

προγράμματος ή κάλυψη έκτακτων παραγγελιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

κανονικό πρόγραμμα.. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι η “ώθηση” ενός 

προγραμματισμένου συστήματος βοηθά ουσιαστικά στον έλεγχο των 

αλλαγών, καθώς οι αλλαγές πελατών συμβαίνουν ανεξάρτητα από το ήδη 

υπάρχον πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά τα επίπεδα αποθεμάτων επηρεάζονται από τις 

μεταβολές στη ζήτηση των πελατών. Καθώς μειώνεται η ακρίβεια πρόβλεψης 

για τις ανάγκες των πελατών, πρέπει να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα με 

αύξηση των υπαρχόντων ή ήδη ετοίμων αγαθών, που βρίσκονται στις 

αποθήκες, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εξάντλησης των αποθεμάτων 

και οι επείγουσες παραγγελίες να μην εμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή της 

λειτουργίας. Τέλος άλλες στρατηγικές buffering παρέχουν ασφάλεια στο 

απόθεμα ή ασφαλείς χρόνους παράδοσης. Αλλοι συγγραφείς, αντιθέτως, 

προτείνουν μεγαλύτερη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε με τις αβεβαιότητες 

στις ανάγκες και / ή χρόνους παράδοσης.

“Διοίκηση Ζήτησης - Demand Management” για την ανταπόκριση σε ταχείς 

παραγγελίες σε πραγματικό χρόνο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η έννοια της “διαχείρισης ζήτησης” είναι σχετικά καινούργια. Σχετίζεται με 

το σύστημα ώθησης και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων που χρειάζονται 

για να δεχτούμε τις παραγγελίες των πελατών και να υποσχεθούμε ότι έχουμε 

τη δυνατότητα παραγωγής τους. Ειδικότερα, η λειτουργία περιλαμβάνει 

δραστηριότητες, όπως είναι προβλέψεις πωλήσεων, υπόσχεση για την 

εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη σε σχετικό χρόνο, ανάπτυξη 

αποθήκευσης ή άλλων λειτουργικών απαιτήσεων. Πολλοί συγγραφείς 

περιγράφουν το στόχο της “διαχείρισης της ζήτησης” με περισσότερες 

λεπτομέρειες, ως ακολούθως: “Μέσω της διαχείρισης της ζήτησης ένα κανάλι 

επικοινωνίας διατηρείται με τους “πελάτες”. Ορισμένες ανάγκες αποτελούν 

το έναυσμα για να γίνουν ενέργειες που τελικά καταλήγουν στην παράδοση 

των προϊόντων και την κατανάλωση υλικών και ικανοτήτων”.

Σε τέτοιο περιβάλλον, αποστολές παραγγελιών ή απάντηση σε αλλαγή του 

προγράμματος την τελευταία στιγμή δεν πρέπει να προξενεί δαπανηρή 

διακοπή στο shop-floor. Στην ουσία, αν ο χειρισμός γίνει σωστά, “η 

διαχείριση ζήτησης” μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη, λόγω της 

υψηλής δυνατότητας χρήσης. Σαφώς “οι βιαστικές δουλειές” μπορούν μερικές 

φορές να λειτουργήσουν προς όφελος του προγράμματος παραγωγής, αν αυτές 

οι παραγγελίες ομαδοποιηθούν με το ίδιο μίγμα προϊόντων. Είναι σαφές ότι η 

δρομολόγηση και ο έλεγχος των ενεργειών πρέπει να γίνονται γρήγορα: 

δηλαδή πρέπει να γίνουν σε πραγματικούς χρόνους. Έτσι είναι πάντα 

επιθυμητό να παίρνουμε έξυπνες και γρήγορες αποφάσεις, αλλά ο στόχος 

είναι παραπλανητικός. Ομως η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη 

“διαχείριση της ζήτησης” αποτελεί, προς το παρόν τουλάχιστον, περίπλοκη 

πρόκληση σε επίπεδο λειτουργίας.

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι η “διαχείριση της ζήτησης” διευκολύνει 

την αποτελεσματική απάντηση στη ζήτηση του πελάτη. Όμως αν δεχτούμε, 

αδιακρίτως, τις παραγγελίες όλων των πελατών δεν είναι πραγματική διαχείριση 

της ζήτησης, αλλά μάλλον απλή συλλογή παραγγελιών.
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Τέλος, συνολικά, “κλειδιά για την ταχύτερη ανταπόκριση αναφέρονται:

1. Καλλιέργεια της ανάλογης κουλτούρας από τα ανώτερα κλιμάκια προς τα 

κατώτερα (Τι είναι εμπιστευτικό και τι όχι).

2. Μικρότεροι κύκλοι παραγωγής (η μαζική παραγωγή μειώνει τα κόστη της 

παραγωγής αλλά τίθεται και το θέμα του κόστους αποθεμάτων και άλλων)

3. Τεχνολογία πληροφορικής

4. Συνεταιρισμοί

5. Καλλιέργεια εμπιστευτικότητας και αξιοπιστίας μεταξύ των 

συνεργαζομένων εταιριών” [Prof. Luc Van Vassenhove του INSEAD, κατά 

τη διάλεξή του: “Modem Issues in Logistics Management” στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας]

4.1.7 Ανταγωνισμός με: βάση το χρόνο

Οι πελάτες σε όλες τις αγορές, βιομηχανικές και καταναλωτικές, είναι 

αυξανόμενα ευαίσθητοι στο χρόνο. Δίνουν μεγάλη αξία στο χρόνο και αυτό 

αντανακλάται στην αγοραστική τους συμπεριφορά., καθώς η τιμή είναι ακόμα 

σημαντική, ένας σημαντικό προσδιοριστικό στοιχείο επιλογής προμηθευτή ή 

μπράντας είναι το “κόστος του χρόνου”. Αυτό είναι απλά το κόστος που 

πρέπει να αναλάβει ο πελάτης, καθώς περιμένει την παράδοση ή καθώς 

ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις.

Συνεπώς, οι προμηθευτές θα πρέπει, να αναγνωρίσουν τη σημασία του χρόνου 

ως ανταγωνιστική μεταβλητή και να επενδύσουν σε συστήματα logistics, ώστε 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ταχύτατα μεταβαλλόμενων αγορών.

Πολλές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι ο χρόνος για την τοποθέτηση της 

παραγγελίας και την επεξεργασία της ήταν, πολλές φορές, ακόμα και 5 φορές 

περισσότερος από το χρόνο μεταφοράς των ετοίμων προϊόντων, γεγονός που
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υπονοεί ότι η μείωση του χρόνου επικοινωνίας kui επεξεργασίας θα βοηθούσε 

στην ανταπόκριση στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών.

Οπως τονίζει ο Matthew Walker (1994), η διαθεσιμότητα φτηνής, υψηλής 

επίδοσης από τους υπολογιστές, η εξέλιξη των PC στο ηλεκτρονικό σημείο 

πώλησης-ταμείο (electronic point of sale - EPOS), το bar code scanner χειρός 

και η επανάσταση ολοκλήρωσης έφεραν τα “ανοιχτά συστήματα” και την 

ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων (EDI), τα οποία επέτρεψαν στις 

επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε μια βάση γρήγορης ανταπόκρισης. “Η 

γρήγορη ανταπόκριση βασίζεται στη δημιουργία μιας αλυσίδας 

πληροφόρησης από τον “μύλο” τον κατασκευαστή, διαμέσου διανομέων και 

προμηθευτών, στο “ταμείο” του λιανέμπορου. Τα στοιχεία αυτής της 

πληροφοριακής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν παγκόσμια κωδικοποίηση 

προϊόντος (Universal Product Coding), ηλεκτρονικό σημείο πώλησης (EPOS), 

ταμεία καταστημάτων, scanners χειρός ή bar code readers, ηλεκτρονική 

μεταβίβαση δεδομένων (EDI), δίκτυα, λογισμικά προβλέψεων, συμφωνίες σε 

πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων, τη χρήση των value added networks 

(VANS) και αυξημένη συμμετοχή στην πληροφορία.” (Matthew Walker, 

1994).

4.1.8 Το αντίκτυπο της τεχνολογίας

Η τεχνολογία της πληροφορικής δημιουργεί ευκαιρίες στις οργανώσεις να 

οικοδομήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ταχύτατη παγκοσμιοποίηση 

των αγορών μαζί με την αυξανόμενη ένταση του παγκόσμιου ανταγωνισμού 

έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι οργανώσεις πρέπει είτε να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της τεχνολογίας είτε να μείνουν πίσω.

Πάντως, υπάρχει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των ευκαιριών που 

δημιουργούνται από την τεχνολογία και την αποτελεσματική χρησιμοποίησή
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της από τις οργανώσεις. Πολύ συχνά, μια οργάνωση αναλαμβάνει μια ευκαιρία 

να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βελτιώσει ένα μέρος των 

λειτουργιών της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το συνολικό αποτέλεσμα. Η 

αποτελεσματική χρησιμοποίηση της τεχνολογίας επιτυγχάνεται όταν υπάρχει 

ένα καθαρό θετικό αποτέλεσμα. Όταν εξετάζεται η εφαρμογή της 

τεχνολογίας, οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορα μέρη της 

οργάνωσης, τα κανάλια διανομής της και οι πελάτες πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται, ώστε να εξασφαλίζεται ένα θετικό καθαρό αποτέλεσμα.

Σήμερα, η τεχνολογία της πληροφορικής είναι μια προϋπόθεση για επιτυχία 

και βασικά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έρχεται από το τι κάνουμε με το 

σύστημα και όχι από το ίδιο το σύστημα. Σχετικά με τα παραπάνω, 

ανακύπτουν δύο ζητήματα για τις επιχειρήσεις: Πρώτον θα πρέπει να 

“σκάπτουν” πιο αποτελεσματικά τα δεδομένα που ήδη έχουν (για παράδειγμα 

οι λιανέμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της 

πληροφορικής για να κερδίσουν γνώση όχι μόνο για το τι πουλάνε αλλά και 

σε ποιους το πουλάνε). Το δεύτερο θέμα είναι πως οι εταιρίες θα πρέπει να 

οργανωθούν ώστε να επωφεληθούν τα μέγιστα από την τεχνολογία της 

πληροφορικής.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω ζητήματα είναι εξαιρετικής 

σημασίας, καθώς τεράστιες επενδύσεις σε πληροφοριακές τεχνολογίες 

σχεδιάζονται από τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται από τον Andrew Baxter 

(1994), σε άρθρο του στους Financial Times. “Σύμφωνα με μια έρευνα που 

έγινε για λογαριασμό του ομίλου ASK, που κάνει λογισμικό επιχειρήσεων, 

και των λογιστών της Coopers & Lybrand, το 82% των 100 εταιριών που 

επιλέχτηκαν τυχαία από τις 1000 μεγαλύτερες μεταποιητικές επιχειρήσεις της 

Μ. Βρετανίας, περιμένουν να επενδύσουν σημαντικά στα επόμενα 5 χρόνια 

στην τεχνολογία της πληροφορικής. Το 60% περίπου των managers 

περιμένουν να επενδύσουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίρες. Οι πιο 

δημοφιλείς σχεδιασμένες επενδύσεις είναι συστήματα διοίκησης στην
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παραγωγή, όπου το 73% σχεδιάζει να ξοδέψει χρήματα, και τα συστήματα 

στην προμηθευτική αλυσίδα για βελτίωση της επίδοσης, όπου το 62% 

περιμένει να επενδύσει.”

4.1.9 Τα logistics του λιανεμπορίου

Σε πολλές χώρες ο κλάδος του λιανεμπορίου αποτέλεσε το μέτωπο της 

εφοδιαστικής καινοτομίας. Οι λιανέμποροι είχαν πρώτοι συνειδητοποιήσει τα 

οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης των logistics στην προσπάθειά τους 

να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών όσο το δυνατόν 

ταχύτερα και αποδοτικότερα - το σκεπτικό των Logistics Ταχείας 

Ανταπόκρισης.

Οι επιτυχημένες εταιρίες λιανεμπορίου στις αρχές της δεκαετίας παρέχουν 

στους πελάτες τους προϊόντα υψηλής αξίας, αξιόπιστα, σε λογικές τιμές. Ένα 

τυπικό παράδειγμα είναι τα Wall-Mart.

*

Εικόνα 4.6: Τα logistics στο λιανεμπόριο

Όπως περιγράφει ο Michael Reid στο άρθρο του στον Economist, η Wall- 

Mart, αρχικά ανάπτυξε τα κέντρα διανομής της εισάγοντας δύο καινοτομίες: 

“Η πρώτη ήταν τα αγαθά cross-docking που παραγγέλνονται κεντρικά, 

παραδίδονται στην μια μεριά του κέντρου διανομής και μετά μεταφέρονται 

στην άλλη μεριά για παράδοση στο συγκεκριμένο κατάστημα μαζί με τα άλλα
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(χγαθά που το κατάστημα θα έχει παραγγείλει. Αυτό σήμαινε ότι ένα γεμάτο 

φορτηγό θα έκανε συχνές μεταφορές στο κάθε κατάστημα αντί για λιγότερες 

μισογεμάτες και πιο σπάνιες. Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα σωστά, η 

εταιρία πρέπει να κρατάει αρχεία από χιλιάδες κάσες και πακέτα ώστε να 

είναι σίγουρη ότι θα παραδοθούν στο σωστό κατάστημα στη σωστή ώρα. Εδώ 

υπεισέρχονται οι computers. Η Wall-Mart όχι μόνο είχε εγκαταστήσει 

συνδέσεις μεταξύ κάθε καταστήματος και κέντρου διανομής, μέσω ενός 

συστήματος EDI, αλλά επίσης ενώθηκε και με τους computers των βασικών 

προμηθευτών της. Τα κέντρα διανομής είχαν εξοπλιστεί με μεταφορικές ζώνες 

οδηγούμενες από laser που μπορούσαν να διαβάζουν τα bar codes στα 

εισερχόμενα και να τα κατευθύνουν στο σωστό φορτηγό για το περαιτέρω 

ταξίδι τους. Το τελικό στάδιο ήταν να αγοραστεί ένας δορυφόρος για να 

μεταδίδει το τεράστιο φορτίο δεδομένων της εταιρίας.

4.1.9 Τα logistics στην Ευρώπη

Η ανάγκη ανάπτυξης νέων στρατηγικών logistics έχει δημιουργηθεί από τα 

βήματα που έχουν γίνει προς την δημιουργία μιας μοναδικής Ευρωπαϊκής 

αγοράς. Ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής κίνησης των 12, ο οποίος και 

είναι σε ισχύ από τις 1 Ιανουάριου 1993 είναι η επίτευξη μιας Μοναδικής 

Ευρωπαϊκής Αγοράς. Αυτή σκοπεύει στην ελευθερία της κίνησης των 

προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου. Η 

πραγματοποίηση αυτής της οικονομικής μονάδας έχει απαιτήσει την άρση 

αρκετών φραγμών. Για την επίτευξη των παραπάνω η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει προσδιορίσει 282 μέτρα , πολλά από τα οποία 

δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Το πιο σημαντικό από αυτά τα μέτρα 

περιλαμβάνει την εξάλειψη των φυσικών συνόρων με την άρση των ελέγχων 

σε πρόσωπα και αγαθά, των τεχνικών συνόρων με τη δημιουργία ομοιόμορφων 

Ευρωπαϊκών προτύπων και την εναρμόνιση συγκεκριμένων εθνικών νόμων και
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των οικονομικών συνόρων μέσα από την βαθμική εναρμόνιση των τιμών VAT 

και των εσωτερικών φόρων και δασμών.

Αναπόφευκτα, η αφαίρεση των φραγμών από το εμπόριο και η διάνοιξη της 

προμήθειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ως αποτέλεσμα νέες 

κατευθύνσεις στα logistics για τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις νέες 

ευκαιρίες.

Τέλος, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγούνται σε αυτήν την 

κατεύθυνση, όπως αναφέρονται από τον Charles Batchelor στο άρθρο του 

στους Financial Times, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος μεταφορών που θα περιλαμβάνει οδικές, σιδηροδρομικές, 

εναέριες και χερσαίες και θαλάσσιες αποστολές. Προσθετικά, ένα 

παράλληλο πρόγραμμα είναι υπό εκτέλεση για να βελτιώσει τις 

τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ενέργειας.

4.1.10 Reverse logistics

Πρόκειται για τη διαδικασία της διαρκούς λήψης προϊόντων πίσω, και/ή της 

συσκευασίας υλικών για την αποφυγή περαιτέρω διάθεσης αποβλήτων σε 

περιοχές υγειονομικής ταφής ή της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας μέσω της 

διαδικασίας αποτέφρωσης.

Τα “av0aTpo(pa”(reverse) logistics έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Πρώτον είναι μια διαρκής εμπεδωμένη διαδικασία. Δεν τυχαίνει μια φορά 

αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρίας. Δεύτερον, 

περιλαμβάνουν μια διεξοδική επανεξέταση του κύκλου ζωής του προϊόντος 

για να προσδιορίσουν την ποσότητα ενέργειας και αποβλήτων που 

καταναλώνονται σε κάθε φάση της ζωής του. Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδίασμά προγραμμάτων

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜ10
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΓΙΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β Α.

μείωσης αποβλήτων. Τρίτον, τα Reverse Logistics υποστηρίζουν το γενικότερο 

περιβαλλοντικό σκοπό της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ. Τέλος, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι η κίνηση προς τα Reverse Logistics οδηγείται βασικά από την 

αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του πελάτη, τα ψιλικά προς το περιβάλλον 

προϊόντα των ανταγωνιστών και την νομοθεσία που έχει επιβληθεί από πολλά 

κράτη.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι μέρος του καναλιού των Reverse Logistics:

❖ συλλογή

❖ διαλογή

❖ αποθήκευση

❖ μεταφορά

❖ συμπίεση, κατακερματισμός και συμπύκνωση

❖ επικοινωνία με τους αγοραστές

❖ επεξεργασία ή φιλτράρισμα

❖ ανακατασκευή

Η επιτυχής εφαρμογή τους απαιτεί έναν αριθμό από δράσεις logistics. Πρώτον, 

τα τμήματα αγορών θα πρέπει να υιοθετήσουν νέα κριτήρια για την επιλογή 

των προμηθευτών και θα ευνοούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον κατά την 

αγορά των υλικών. Δεύτερον, ο σχεδιασμός των προϊόντων θα πρέπει να 

ανασχεδιάσει τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο που να μπορούν εύκολα να 

αποσυναρμολογηθούν ή να ανακυκλωθούν. Αυτό συνήθως λέγεται, 

Σχεδιασμός για Αποσυναρμολόγηση - Design for Disassembly . Επίσης, η 

πιθανότητα χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών αντί για νέα υλικά κατά την 

παραγωγή των προϊόντων θα πρέπει να ερευνηθεί.

Όταν αυτά έχουν γίνει σωστά, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

κερδηθεί. Συνολικά τα πλεονεκτήματα των επιτυχών Reverse Logistics είναι:
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❖ βελτιωμένος έλεγχος της λειτουργίας διανομής

❖ χαμηλότερα κόστη συσκευασίας

❖ βελτιωμένη εικόνα της εταιρίας

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΟ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ AΑ ΥΣΙΔΑΣ"

77



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Τ1Κ0 ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

4.2 Διεπιφάνειες των logistics

4.2.1 Διεπιφάνειες με το μάρκετινγκ και την παραγωγή

Αν οι δραστηριότητες των logistics θεωρηθούν σαν μια ξεχωριστή περιοχή 

διοικητικής δράσης, η σχέση των δραστηριοτήτων των logistics με αυτές του 

μάρκετινγκ και της παραγωγής θα είναι όπως φαίνονται στην εικόνα 4.8. Το 

μάρκετινγκ θα ήταν πρωταρχικά υπεύθυνο για έρευνα αγοράς, προώθηση, 

διοίκηση του δυναμικού των πωλήσεων και του μίγματος προϊόντος, τα οποία 

και δημιουργούν αξία “κατοχής” στο προϊόν.

Η παραγωγή θα ενδιαφερόταν για την κατασκευή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, που δημιουργούν αξία “μορφής” στο προϊόν. Οι υπευθυνότητες 

κλειδιά θα ήταν ο έλεγχος ποιότητας, ο προγραμματισμός της παραγωγής, ο 

σχεδιασμός των εργασιών, ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η συντήρηση και 

η μέτρηση και οι προδιαγραφές των εργασιών.

Τα logistics θα ενδιαφέρονταν για εκείνες τις δραστηριότητες (που ορίστηκαν 

νωρίτερα) που δίνουν σε ένα προϊόν ή υπηρεσία, αξία “χρόνου” και “ τόπου”.

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της εταιρίας σε τρεις ομάδες, αντί για 

δύο, δεν είναι πάντα απαραίτητος ή αξιοσύστατος για την επίτευξη του 

συντονισμού των δραστηριοτήτων logistics, στην οποία και στοχεύουμε. Το 

μάρκετινγκ και η παραγωγή, όταν συντονίζονται συνολικά, μπορούν να 

κάνουν αποτελεσματική δουλειά στη διοίκηση των δραστηριοτήτων logistics 

χωρίς την δημιουργία πρόσθετης οργανωσιακής οντότητας. Παρά όλα αυτά, 

μια ξεχωριστή λειτουργική περιοχή μπορεί να είναι ο αποτελεσματικότερος 

τρόπος για την επίτευξη του επιθυμητού συντονισμού.

Η εικόνα 4.8 δείχνει, επίσης, δραστηριότητες που είναι στη διεπιφάνεια του 

μάρκετινγκ και των logistics, όπως και της παραγωγής και των logistics. Μια
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δραστηριότητα στη διεπιφάνεια, είναι αυτή που δεν μπορεί να διοικηθεί 

αποτελεσματικά μέσα από μία μόνο λειτουργική περιοχή.

Η διεπιφάνεια δημιουργείται από τον αυθαίρετο διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων μιας εταιρίας σε ένα περιορισμένο αριθμό οργανωσιακών 

τμημάτων.

Η διοίκηση της δραστηριότητας διεπιφάνειας μέσω μιας λειτουργίας μόνο, 

μπορεί να οδηγήσει σε επίδοση μικρότερη της βέλτιστης για την εταιρία 

μέσω αποπροσανατολισμού των γενικότερων στόχων της εταιρίας στους 

στόχους της συγκεκριμένης λειτουργίας - ένας πιθανός κίνδυνος που 

προέρχεται από την τμηματική μορφή της οργανωσιακής δομής, που είναι 

τόσο κοινή στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Για να διοικηθεί αποτελεσματικά 

μια δραστηριότητα διεπιφάνειας, είναι ανάγκη να εγκαθιδρυθεί κάποιος 

μηχανισμός για συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων λειτουργιών.
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Η επιχείρηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ Δραστηριότητες LOGISTICS Δραστηριότητες ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ διεπιφάνειας διεπιφάνειας
Ενδεικτικές Ενδεικτικές Ενδεικτικές

δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες

• Ποιοτικός • Προγραμματισμός • Μεταφορές • Εξυπηρέτησ • Προώθηση

έλεγχος προϊόντος η πελατών

• Γενικός • Τοποθεσία • Διατήρηση • Τιμολόγηση • Έρευνα

προγραμματισμός εργοστασίου αποθεμάτων αγοράς

παραγωγής

• Συντήρηση • Αγορές • Παραγγελίες • Συσκευσσία • Μίγμα

εξοπλισμού προϊόντος

• Σχεδιασμός • Αποθήκευση • Θέση • Διαχείριση

δυναμικότητας λιανεμπορίου δυναμικού

πωλήσεων

• Σχεδιασμός • Διαχείριση

εργασίας υλικών

• Μέτρηση

εργασίας και Διεπιφάνεια

προδιαγραφές Μάρκετινγκ/

*
Logistics

Διεπιφάνεια / 

Παραγωγής/ Log istics-----------------------

Εικόνα 4.8: Διεπιφάνειες των logistics με το μάρκετινγκ και την παραγωγή.

Πηγή: Ballou, R.H. 1992 Business Logistics Management, Prentice 

Hall, Englewood Cliffs, NJ, Third Edition.
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4.2.2 Διεπιφάνεια με τον πελάτη

Λόγω της αυξανόμενης σοβαρότητας των ανταγωνιστικών πιέσεων, η 

λειτουργία των logistics έχει καταστεί αυξητικά ορατή και κεντρική στις 

ανταγωνιστικές στρατηγικές των οργανώσεων. Την ίδια στιγμή, οι σύγχρονες 

τάσεις στη διοίκηση των επιχειρήσεων δίνουν μεγάλη προσοχή στον 

“πελάτη”. Ο πελάτης τοποθετείται στο κέντρο και η υπηρεσία προς τον 

πελάτη, αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα για την επιτυχία μιας εταιρίας στην 

αγορά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πρόκληση για τους managers είναι να 

καταλάβουν την σχέση μεταξύ κόστους και υπηρεσίας προς τον πελάτη και 

να μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από προσαρμοσμένες υπηρεσίες σε ένα 

κόστος που να είναι κατανοητό από τους πελάτες. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, 

υπονοεί μερικώς, την ανάγκη για μια κοντινότερη σύνδεση με τον πελάτη.

Τα τελευταία χρόνια, ο αυξανόμενος σκεπτικισμός μεταξύ των πελατών 

(βιομηχανικών και προσωπικών) δημιουργεί την ανάγκη για πολλές εταιρίες, 

να πλαισιώσουν με πληροφορία το προϊόν τους ή την προσφερόμενη υπηρεσία. Αυτό 

σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο προσφέρουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

αλλά συγχρόνως πληροφορίες για την παράδοση ή τη χρήση της υπηρεσίας ή 

πληροφορίες που διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος. Για παράδειγμα, οι 

διεθνείς μεταφορείς φορτίων και τα ταχυρρομεία express (Federal Express, 

DHL, UPS, TNT) όλοι προσφέρουν λεπτομερή πληροφόρηση ανίχνευσης 

προς τους πελάτες τους. Μέσα από τεράστιες επενδύσεις σε τεχνολογίες 

πληροφορικής (συστήματα ανάλυσης, ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, 

συστήματα ανίχνευσης) για την ολοκλήρωση των λειτουργιών τους logistics, 

αυτές οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να ξέρουν την ακριβή τοποθεσία 

οποιουδήποτε πακέτου, οπουδήποτε στον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο. 

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αν συνυπολογίσει κανείς ότι η 

Federal Express παραδΐδει περίπου 2 εκατομμύρια πακέτα κάθε μέρα.
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Για ένα μεγάλο πελάτη αυτών των μεταφορέων, είναι εξαιρετικά πολύτιμο να 

ξέρει την ακριβή τοποθεσία και τον χρόνο παράδοσης ενός πακέτου. Μερικές 

βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν 

μεταφορείς express για να μετακινούν “κομμάτια” μεταξύ προμηθευτών και 

των γραμμών συναρμολόγησής τους. Σε μερικές περιπτώσεις το μόνο απόθεμα 

σε τέτοια συστήματα -Just in time- είναι στα φορτηγά ή βαγόνια που 

μεταφέρουν τα κομμάτια αυτά. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να ξέρουν 

την ακριβή ώρα παράδοσης, ώστε να προγραμματίσουν επακριβώς τη 

διαδικασία συναρμολόγησης. Για να απαντήσουν σε αυτή την ανάγκη, οι 

μεταφορικές εταιρίες εξοπλίζουν τους πελάτες τους με λογισμικό ανίχνευσης 

των πακέτων τους, σε άμεση σύνδεση με το σύστημα των μεταφορέων. Αυτά 

είναι συνήθως λογισμικά για PC, αλλά μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στο 

πληροφοριακό σύστημα του πελάτη. Η Federal Express έχει αρχίσει να 

προσφέρει ένα σύστημα ανίχνευσης άμεσα στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο (World 

Wide Web).

Τέλος, σε άλλα παραδείγματα, βλέπουμε λιανέμπορους να προσφέρουν 

λεπτομερή δεδομένα πωλήσεων στους προμηθευτές τους, ώστε να τους 

βοηθήσουν να προγραμματίσουν την παραγωγή τους. Σε μερικές περιπτώσεις, 

η διαθεσιμότητα τέτοιων πληροφοριών και η άμεση μετάδοσή τους, επιτρέπει 

στον προμηθευτή να ανανεώνει αυτόματα τα αποθέματα του πελάτη του, και 

ακόμα να τοποθετεί τα αγαθά στα ράφια, χωρίς καμία ανθρώπινη μεσολάβηση 

που να επαναπαραγγείλει αγαθά ή να δώσει οδηγίες.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις ρυθμίζουν τη λειτουργία logistics, συχνά με 

τεράστιες επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής, για να πλησιάσουν τους 

πελάτες τους, να ανακαλύψουν τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούν σε 

αυτές με ένα τρόπο αποτελεσματικό από άποψη κόστους.
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4.3 Διαστάσεις των logistics και σύγχρονες τάσεις

4.3.1 Αγορές και Διαχείριση παραγγελιών

4.3.1.1 Η σημασία των αγορών :

“Οι αγορές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στις περισσότερες 

οργανώσεις αφού η αγορά παρελκωμένων, α’ υλών και προμηθειών τυπικά 

αντιπροσωπεύουν το 40 έως 60% της αξίας πωλήσεων των τελικών προϊόντων. 

Αυτό σημαίνει ότι σχετικά μικρές μειώσεις κόστους από την αγορά των 

υλικών μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στα κέρδη από ανάλογες 

βελτιώσεις σε άλλες περιοχές κόστους-πωλήσεων των οργανώσεων.” [Ballou, 

1992]

Ευκαιρίες ουσιαστικής μείωσης κόστους για τους logisticians, στις 

δραστηριότητες των αγορών, είναι στην χρονοδρόμηση της ροής των υλικών, 

στον προσδιορισμό των αγοραζόμενων ποσοτήτων, στις πηγές των υλικών και 

στην διαπραγμάτευση των όρων πώλησης.

Η “μεταφορά” της προμηθευτικής αλυσίδας μας βοηθάει να δούμε την 

συντονισμένη ροή αγαθών και πληροφοριών, από τις πρώτες ύλες μέχρι τον 

τελικό χρήστη. Η “μεταφορά” της προμηθευτικής αλυσίδας, επίσης, 

προϋποθέτει αλληλεξάρτηση. Αν μια μόνο σύνδεση λείπει ή είναι αδύνατη, η 

προσπάθεια στην προμηθευτική αλυσίδα γίνεται αναποτελεσματική ή ακόμα 

μπορεί να αποτύχει. Συνεπώς, είναι δύσκολο να πεί κανείς ότι κάποια 

λειτουργία ή σύνδεση είναι πιο σημαντική από κάποια άλλη. Στην πράξη, 

όμως, κάποιες λειτουργίες έχουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στην 

επιτυχία του προγράμματος διοίκησης προμηθευτικής αλυσίδας μιας εταιρίας.

Μια από αυτές τις λειτουργικές περιοχές είναι οι αγορές. Οι επαγγελματίες 

των αγορών είναι στο μέτωπο της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας. Η
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θέση τους ψηλά στην αλυσίδα, όπου συνδέουν την παραγωγή με τους 

προμηθευτές, είναι κρίσιμη για την επιτυχία των σχέσεων του παραγωγού με 

τους πελάτες, προς τα εμπρός της γραμμής.

“Οι αγορές όχι μόνο αποτελούν μια από τις κρίσιμες συνδέσεις στην 

προμηθευτική αλυσίδα, αλλά παίζουν ρόλο στην επίτευξη ενός από από τους 

κύριους σκοπούς της διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας: τον καλύτερο 

περιορισμό του κόστους.” [Greg Cudahy, associate partner Andersen Consulting’s 

Supply Chain Strategy Practice]

Η μείωση του κόστους είναι, φυσικά, βασικό μέρος της δουλειάς των αγορών. 

Όμως η παραδοσιακή προσέγγιση της απλής διαπραγμάτευσης της 

χαμηλότερης τιμής των πρώτων υλών ή παρελκωμένων δεν ταιριάζει καλά με 

τη φιλοσοφία της προμηθευτικής αλυσίδας. “Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

προσπάθειες της προμηθευτικής αλυσίδας οδηγούν προς τον τελευταίο 

πελάτη, κάτι που οι επαγγελματίες των αγορών δεν είναι εκπαιδευμένοι να 

κάνουν. Τυπικά, σκέφτονται και λειτουργούν ως απλοί αγοραστές αγαθών και 

υπηρεσιών, ενώ πιστεύουν ότι είναι πολύ μακριά από τον πελάτη”. [Dr Larry C 

Giunipero, professor of Purchasing and Marketing, στο Florida State University]

Εγχείρημα Συνεργασίας

Ο τρόπος επίτευξης της απαραίτητης αλλαγής είναι με την αύξηση της 

συνεργασίας των αγορών με άλλες συνδέσεις στην αλυσίδα, προς τα κάτω και 

προς τα πάνω. Οι προοδευτικές εταιρίες ανακαλύπτουν αρκετούς τρόπους για 

να κάνουν αυτή τη θεωρία πράξη.

Ίσως, η μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορεί να έχουν οι αγορές στο 

πρόγραμμα διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας είναι στην περιοχή των 

σχέσεων με τους προμηθευτές. Η Andersen Consulting προτείνει οι εταιρίες να 

χρησιμοποιήσουν την λειτουργία των αγορών για να μειώσουν το ολικό
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ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Σ1ΙΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

κόστος της ιδιοκτησίας υλικών και υπηρεσιών. Με αυτό εννοείται ότι οι 

αγοραστές και οι προμηθευτές θα πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας 

που θα μειώσουν τα κόστη και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα με το σκοπό 

μείωσης των τιμών και αυξάνοντας τα περιθώρια συνεισφοράς και για τα δύο
μέρη.

Κάποιες εταιρίες, όπως η Bose Corp., η IBM Corp και άλλες που κάνουν τα 

παραπάνω πραγματικότητα φέρνοντας προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές 

στα εργοστάσια και στις αποθήκες τους. Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή ως 

JIT II, ένα σκεπτικό που αρχικά αναπτύχθηκε από τον πρώην Διευθυντή 

Αγορών και Logistics της Bose Corp., Lance Dixon. Σύμφωνα με το JIT IIΓΜ οι 

προμηθευτές έχουν πρόσβαση στα προγράμματα παραγωγής. Βασιζόμενοι σε αυτές 

και άλλες πληροφορίες, παραγγέλνουν πρώτες ύλες, παρελκώμενα και κομμάτια και 

τα μεταφέρουν στην Jus/ In Time γραμμή παραγωγής. Οι ωφέλειες για τον αγοραστή 

είναι σημαντικά χαμηλότερα κόστη και μειωμένα διοικητικά, βάρη. Ο προμηθευτής 

κερδίζει μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, μικρότερο κόστος πωλήσεων, μικρότερα 

διοικητικά κόστη και μακροχρόνια συμβόλαια. Φυσικά, και τα δύο μέρη 

ωφελούνται από την κοντινή σχέση που απαιτείται από την κοινή προσπάθεια.

Αγορές και Παγκοσμιοποίηση: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ 

COLGATE

Η διοίκηση στην Colgate-Palmolive έριξε, πριν δύο χρόνια, μια μακριά και 

σκληρή ματιά στις δουλειές της παγκοσμίως, και έφτασε στο συμπέρασμα ότι 

για να ανταγωνιστεί καλύτερα στην σημερινή παγκόσμια αγορά, θα πρέπει να 

υιοθετήσει μια παγκόσμια προσέγγιση σε διάφορες δραστηριότητες της 

δουλειάς. Στις αγορές, αυτό σημαίνει την δημιουργία και την ανάπτυξη μιας 

παγκόσμιας προμηθευτικής αλυσίδας η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει την 

Colgate να παραδίδει υψηλή αξία προϊόντος στους πελάτες της, σε όλο τον 

κόσμο.
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Το κλειδί στην νέα προσέγγιση στις αγορές, είναι η δημιουργία δυνατών, 

ανοιχτών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με παγκόσμιας κλάσης προμηθευτές 

όπως και η χρήση υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής που οργανώνει τις 

τεράστιες ποσότητες δεδομένων και των άλλων πληροφοριών που το Τμήμα 

των Αγορών(ΡιιιτΗ35ΐημ) συνεχώς συσσωρεύει σχετικά με τις προμήθειες και 

τους προμηθευτές.

Ο Chuck Beck, VP, global materials and sourcing, συνοψίζει την νέα 

στρατηγική αγορών με μια λέξη: “παγκοσμιοποίηση”. Η κύρια αποστολή της 

ομάδας παγκοσμίων αγορών του Beck είναι να δημιουργήσει μια παγκόσμια 

προμηθευτική αλυσίδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Με αυτήν τη 

λογική, η Colgate πιστεύει ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί πλήρως την 

παγκόσμια αγοραστική δύναμή της, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξει σχέσεις με 

προμηθευτές που, όπως και η Colgate, ακολουθούν μα παγκόσμια προσέγγιση 

στη δουλειά τους.

“Οπότε μπορούμε να δουλέψουμε ένα παγκόσμιο συμβόλαιο για πρώτες ύλες, 

αυτή θα είναι και η πρώτη προτεραιότητά μας. Πιστεύουμε ότι είναι πιο 

αποδοτικό και οι προμηθευτές παγκοσμίως το αποδεικνύουν.”, λέει ο Chuck 

Beck, και προσθέτει: “Η παγκοσμιοποίηση δε σημαίνει μονάχα να αγοράζεις 

πρώτες ύλες από προμηθευτές παγκοσμίως, αλλά σημαίνει την ενσωμάτωση 

των προμηθευτών βαθιά μέσα στις δουλειές της εταιρίας και ενσωματώνοντας 

αυτούς τους προμηθευτές μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα. Η προμηθευτική 

αλυσίδα μας ξεκινά από την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και περνάει μέχρι 

εκεί που παραδίδουμε το προϊόν στους πελάτες. Η αποδοτικότητα της 

προμηθευτικής αλυσίδας, μας χαρακτηρίζει απόλυτα, και πιστεύουμε ότι αυτή 

είναι η απολύτως σωστή στρατηγική”.

Αναπτύσσοντας σχέσεις
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Ο C. Beck έχει πολύ συγκεκριμένους αλλά και ευέλικτους στόχους, όσον 

αφορά τους προμηθευτές παγκοσμίως: “Θέλουμε στενές και καλύτερες 

σχέσεις με τους προμηθευτές, αμοιβαία δραστηριότητα ανάπτυξης προϊόντων 

και το αμοιβαίο ενδιαφέρον των δύο εταιριών στη προσπάθεια να δουλέψουν 

πάνω στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.”

Κλειδί στην οικοδόμηση μιας δυνατής παγκόσμιας προμηθευτικής βάσης 

είναι η διαρκής, ανοιχτή και τίμια επικοινωνία με τους προμηθευτές. “Κάθε 

φορά που γίνεται μια παγκόσμια διαπραγμάτευση, στοιχείο κλειδί αποτελεί η 

διεξοδική συζήτηση γύρω από τα δεδομένα. Έτσι, πετυχαίνουμε καλύτερη 

κατανόηση των οδηγών κόστους για τα βασικά υλικά μας, εξαιτίας αυτής της 

διαδικασίας.”

Οι ωφέλειες του ανοιχτού διαλόγου δεν γίνονται αντιληπτές μόνο από την 

Colgate-Palmolive. “Σε μερικές περιπτώσεις, βοηθάμε τους προμηθευτές μας, 

διότι όταν κατανοείς τους οδηγούς κόστους που αντιμετωπίζουν, είσαι ένα 

ακόμα βήμα μακρύτερα στην προμηθευτική αλυσίδα. Δουλεύουμε με τους 

κλάδους των χημικών και της συσκευασίας, έτσι πηγαίνοντας πίσω και 

κατανοώντας την τιμολόγηση των πρώτων υλών τροφοδοσίας και σε μερικές 

περιπτώσεις, δημιουργώντας μεθοδολογίες τιμολόγησης που σχετίζονται με 

τις βασικές πρώτες ύλες τροφοδοσίας, είναι ένας από τους τρόπους με τους 

οποίους μπορέσαμε να πετύχουμε σημαντικές προόδους με τους προμηθευτές 

μας.”

Στρατηγικές συμμαχίες

Ένα κομμάτι κλειδί της παγκόσμιας στρατηγικής προμηθειών της Colgate- 

Palmolive είναι να διαμορφώνει στρατηγικές συμμαχίες με τους προμηθευτές 

της.
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“Λαμβάνουμε τη διαμόρφωση συμμαχιών ως μέρος του ρόλου των παγκοσμίων 

αγορών μας, που προφανώς δουλεύει πολύ στενά με την έρευνα και 

ανάπτυξη”, λέει ο Beck. “Ομως, οι αγορές είναι βασικός συμμετέχων στις 

διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές για συμφωνίες ανάπτυξης. Πρόκειται 

για κάτι πολύ εντατικό και συμβαίνει μεταξύ μερικών ανθρώπων γιατί αυτό 

μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χρονική περίοδο. Με το χρόνο, περιμένουμε 

να διευρύνουμε τον αριθμό των συμμαχιών που τώρα έχουμε.”

Η δομή του τμήματος Αγορών

Οι αγορές παγκοσμίως στην Colgate λειτουργούν με περιφερειακές ομάδες 

αγορών, σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί η αξία της προμηθευτικής 

αλυσίδας. Ο Beck περιγράφει τις αγορές παγκοσμίως σαν την “στρατηγική 

ομάδα αγορών. Ο ρόλος μας είναι διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 

και εξυπηρέτηση σε περιφερειακό επίπεδο.”

Δύο ειδών managers αγορών υπάρχουν στην ομάδα του Beck. Ο ένας είναι 

global materials manager, που δουλεύει με τους προμηθευτές παγκοσμίως και 

με την ομάδα R&D της Colgate για να επηρεάσει τα συμβόλαια παγκοσμίως 

και να επιλύσει θέματα στρατηγικών συμμαχιών. Ο προορισμός των 

παγκόσμιων managers αγορών (global Purchasing Managers), είναι να “είναι 

παγκόσμιοι ειδικοί για τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη στην οποία δουλεύουν,” 

λέει ο Beck.

Ένας δεύτερος τύπος manager αγορών υπάρχει στο divisional επίπεδο. “Σε 

αυτό το σημείο, νομίζω ότι, αυτή η δομή δουλεύει πολύ καλά”

4.3.1.2 Προγραμματισμός υλικών

Τα συστήματα προγραμματισμού αποθεμάτων όπως το MRP είναι ιδιαίτερα 

ευεργετικά όταν πρόκειται για τον προγραμματισμό υλικών με εξαρτημένη
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ζήτηση. To MRP παρέχει τα ακόλουθα, σύμφωνα με τους ADAM και EBERT: 

1. Μείωση αποθεμάτων, 2. Μείωση στους χρόνους παράδοσης στην παραγωγή 

και κατά τις παραδόσεις, 3. Ρεαλιστικές δεσμεύσεις και αυξημένη 

ικανοποίηση πελατών, 4. Αυξημένη αποδοτικότητα.

Για τη λειτουργία του MRP χρειάζονται τρεις πηγές πληροφοριών. Η 

πρόβλεψη της ζήτησης κάθε τελικού προϊόντος (MRP), ένας φάκελος 

διατήρησης αποθεμάτων (Inventory status file) και ένας κατάλογος υλικών κάθε 

τελικού προϊόντος (Bill of materials-BO Μ). Η γραφική απεικόνιση του 

συστήματος παρουσιάζεται στην εικόνα 4.9:

Γενικό
πρόγραμμα
παραγωγής

MPS

Αρχείο κατάστασης 
αποθεμάτων Σύστημα MRP

Αρχείο προδιαγράφω'> 
σύνθεσης προϊόντων

ΒΟΜ

Χρόνος εκκίνησης 
παραγγελιών

Προγραμματισμός
παραγγελιών
(μελλοντικές)

Εικόνα 4.9: Σύστημα MRP

Πηγή: Τσιότρας Γ., Διοίκηση Παραγωγής-Τόμος β’,

Εκδόσεις Μπένου, 1996.

Πιο ειδικά το διάσημο πανεπιστήμιο ΜΙΤ, επικοινωνεί μέσω του internet site 

του, ότι:

To MRP είναι μια τεχνολογία λογισμικού και επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται στον έλεγχο των λειτουργιών της παραγωγής κάνοντας 

συστάσεις για τα logistics των υλικών. Οι στόχοι του συστήματος MRP είναι:
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❖ Μείωση αποθεμάτων

❖ Ακριβής πρόβλεψη των χρόνων παράδοσης

❖ Ακριβής κοστολόγηση της διαδικασίας παραγωγής

❖ Παροχή ταχύτερης ανταπόκρισης σε μεταβαλλόμενες συνθήκες

❖ Έλεγχος κάθε σταδίου παραγωγής

Το γενικό πρόγραμμα παραγωγής(ΜΡ8) χαρτογραφείται στο αρχείο 

προδιαγραφών σύνθεσης προϊόντων(ΒΟΜ), που στη συνέχεια διασπάται σε 

κομμάτια. Οι χρονικές απαιτήσεις για τα κομμάτια προσδιορίζονται 

δουλεύοντας προς τα πίσω από την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης του 

τελικού προϊόντος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για 

τον προγραμματισμό της παραγωγής στις εγκαταστάσεις προμηθειών. 

(http://web.mit.edu/jasonsmd/www/inventor.htm).

To MRP II είναι μια προέκταση του σκεπτικού του MRP για να περιλαμβάνει 

προγραμματισμό σε πρόσθετες περιοχές εργασίας, πέρα από την παραγωγή. 

Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό λειτουργιών, τον 

χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και αναλύσεις “what if’. Γενικά 

αποτελείται από τις ακόλουθες περιοχές:

❖ Επιχειρηματικός σχεδιασμός

❖ Προγραμματισμός παραγωγής

❖ Γενικός προγραμματισμός παραγωγής (ΜΡΡ)

❖ Προγραμματισμός απαιτήσεων σε υλικά (MRP)

❖ Προγραμματισμός απαιτήσεων σε δυναμικότητα (CRP)

Οι ωφέλειες του MRP II είναι:
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ΠΑ ΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

❖ Αυξημένες πωλήσεις. Κατά μέσο όρο, οι εταιρίες που εφαρμόζουν επιτυχώς 

το σύστημα μπορούν να περιμένουν αύξηση στις πωλήσεις από 15 έως 26%, 

βασιζόμενοι σε στοιχεία από εθνικές μελέτες στις ΗΠΑ.

❖ Έγκαιρες αποστολές. Σαν άμεσο αποτέλεσμα της βελτιωμένης 

εξυπηρέτησης στον πελάτη, ένα επιτυχώς εφαρμοσμένο MRP II, δίνει την 

δυνατότητα στις εταιρίες να αποστέλουν στην ώρα τους και πιο γρήγορα 

από τον ανταγωνισμό.

❖ Ευχαριστημένο τμήμα πωλήσεων. Το τμήμα πωλήσεων εκμεταλλεύεται το 

χρόνο του πουλώντας και όχι επισπεύδοντας αποστολές ή δίνοντας 

δικαιολογίες στους πελάτες.

❖ Μειωμένα αποθέματα. 30 έως 50% μείωση αποθεμάτων παρατηρήθηκε κατά 

μέσο όρο σε εταιρίες που εφάρμοσαν επιτυχώς MRP

❖ Αυξημένη παραγωγικότητα της άμεσης εργασίας. Έρευνες δείχνουν 

αυξήσεις παραγωγικότητας από 11 έως 20%. Αυτό πετυχαίνεται με τον 

συντονισμό των σετ των παρελκωμένων στις περιοχές συναρμολόγησης, 

που θα μειώσουν δραστικά την ποσότητα επίσπευσης, το διαχωρισμό των 

παρτίδων και των αλλαγών σε επέιγουσες καταστάσεις.

[Qube Controller - Benefits of MRP II, http://www qubenet.com: 8(Vbennies.htm]

4.3.1.3 Επεξεργασία και έλεγχος παραγγελιών

Αφού η παραγγελία είναι μια κρίσιμη ροή πληροφοριών που αντιπροσωπεύει 

τη πρωταρχική πηγή για το σύστημα διανομής, το πληροφοριακό σύστημα θα 

πρέπει να παρέχει συχρονισμένα μέσα για την αποτελεσματική και αποδοτική 

επεξεργασία της παραγγελίας. Μια μέγιστη ταχύτητα στη ροή πληροφοριών 

και ένα ελάχιστο επίπεδο λάθους είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της διαδικασίας 

επεξεργασίας της παραγγελίας.
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ΠΑ ΝΕΜ1 ΣΤΗ Μ10
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ Γ1ΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Σύμφωνα με αυτά, το εύρος του χρόνου για την επεξεργασία της παραγγελίας 

πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν σταθερός, έχοντας υπόψη τον κίνδυνο 

της δυσλειτουργίας του συστήματος και τις καταστάσεις έλλειψης αποθέματος 

που θα έχει ως αποτέλεσμα αυτός. Δεύτερον, η μετάδοση της επεξεργασίας 

της παραγγελίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν άμεση με το ελάχιστο των 

αλλαγών στη φόρμα της παραγγελίας και των αναμεταδόσεων. Τέλος, θα 

πρέπει να καθοριστούν οι δυνατότητες, όπου είναι δυνατόν, της μετάδοσης 

των παραγγελιών των πελατών ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους.

Ο έλεγχος των παραγγελιών είναι περισσότερο μια διαδικασία διαχείρισης 

και παίζει ζωτικό ρόλο για τις έγκαιρες επικοινωνίες μεταξύ παραγωγής, 

διανομής και μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της 

παραγγελίας μέχρι να παραληφθεί σωστά από τον πελάτη σε τέλεια 

κατάσταση. Η έγκαιρη αποστολή της παραγγελίας του πελάτη είναι 

απαραίτητη αλλά όχι ικανός όρος εκτός αν η παραγγελία είναι αποδεκτή 

σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα και τις ποιοτικές προδιαγραφές.

4.3.2 Μεταφορές και Διανομή

4.3.2.1 Μεταφορά και Σύγχρονα Μέσα Μεταφοράς

Το κεντρικό σημείο της λειτουργίας μεταφοράς στη διοίκηση διανομής είναι 

η κίνηση προϊόντων από το σημείο προέλευσης ή παραγωγής στο σημείο 

κατανάλωσης ή χρήσης. Με αυτό τον τρόπο προστίθεται αξία στο προϊόν. 

Ένα προϊόν έχει μικρή ή καμία αξία για τον πιθανό πελάτη αν δεν μεταφερθεί 

στο σημείο κατανάλωσης. Η λειτουργία της μεταφοράς δεν περιορίζεται στην 

προμήθεια των καταναλωτών με αγαθά που παράγονται αλλού, αλλά 

ασχολείται επίσης με τη παράδοση του σωστού προϊόντος στο σωστό τόπο, 

στη σωστή ποσότητα και στη σωστή χρονική περίοδο.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Στη φυσική διανομή το σύστημα μεταφοράς αποτελείται από την inbound και 

την outbound μεταφορά. Η αποστολή των αγαθών από τα εργοστάσια ή άλλες 

πηγές στα κέντρα διανομής ή τις ενδιάμεσες αποθήκες καλείται inbound 

μεταφορά, ενώ η προμήθεια των καταναλωτών από αυτά καλείται outbound 

μεταφορά ή τοπική παράδοση.

Η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει τι μέσα μεταφοράς θα οδηγήσουν την 

εταιρία στο πιο οικονομικό πλεονέκτημα με το επιθυμούμενο επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Στις μέρες μας, υπάρχουν 5 μέσα μεταφοράς που είναι 

διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις. Αυτά είναι ο σιδηρόδρομος, το νερό, ο αέρας, 

ο δρόμος και η μεταφορά μέσω σωλήνων, τα οποία και αναφέρονται 

παρακάτω:

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ο σιδηρόδρομος θεωρείται ακόμα ο σημαντικότερος 

διακινητής σε μακρινές αποστάσεις χύμα φορτίων όπως το κάρβουνο και 

προϊόντων μεταποίησης χαμηλής αξίας. Ακόμα, υπάρχει ένας αριθμός 

υπηρεσιών που αυξάνουν την ελκυστικότητα του σιδηρόδρομου σαν 

διακινητή ενός μεγάλου αριθμού προϊόντων. Αυτές οι υπηρεσίες για τους 

αποστολείς μπορούν να περιλαμβάνουν διεκόλυνση στη διαχείριση και 

εγγυημένη άφιξη μέσα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών, ανάρτηση και 

παράδοση, προνόμια στάσεων, που επιτρέπουν μερική φόρτωση και 

εκφόρτωση μεταξύ των σημείων προέλευσης και προορισμού και αλλαγή του 

προορισμού της αποστολής στο δρόμο.

ΝΕΡΟ: Η μεταφορά μέσω νερού (θάλασσα, ποτάμια) είναι σχετικά αργή, η 

κίνησή της είναι περιορισμένη λόγω καιρού συγκεκριμένες περιόδους του 

έτους και περιορίζεται σε υπηρεσίες χύδην φορτίων. Ομως, έχει 

ανταγωνιστικά χαμηλό κόστος και χαμηλά κόστη από απώλειες και ζημιές.
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ΠA ΝΕ ΜIΣΤI / ΜΙ Ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

ΑΕΡΑΣ: Το απαράμιλλο πλεονέκτημα της μεταφοράς μέσω αέρα είναι η 

ταχύτητα. Ομως, η ταχύτητα αυτή δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή άλλων μέσων 

μεταφοράς γιατί δεν περιλαμβάνει χρόνους παράδοσης και διαχείρισης.

ΔΡΟΜΟΣ: Η μεταφορά με φορτηγά έχει ένα πλεονέκτημα υπηρεσιών στις 

μικρές αποστολές. Έχει κάποια απαράμιλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με το 

σιδηρόδρομο, που περιλαμβάνουν την υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα και την 

ευελιξία στον συντονισμό και προγραμματισμό των δρομολογίων. Γενικά, η 

μεταφορά με φορτηγά είναι μια υπηρεσία μεταφοράς μικρών αποστάσεων, 

λόγω των περιορισμών ασφαλείας των δρόμων σχετικά με τις διαστάσεις των 

αποστολών και το βάρος τους, και συνεπώς πρόκειται για ένα μέσο λιγότερο 

ικανό από το σιδηρόδρομο στη διαχείριση όλων των τύπων φορτίων.

ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ: Η μεταφορά μέσω αγωγών είναι βασικά ειδικευμένη 

μεταφορά που διακινεί χύδην εμπορεύματα (commodities) προς μια κατεύθυνση 

κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. Η μεταφορά 

μέσω σωλήνων βασικά χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πετρέλαιο και 

προϊόντα πετρελαίου καθώς και υγρά λιπάσματα και χημικά. Η μεταφορά 

μέσω σωλήνων παρέχει πολύ περιορισμένες υπηρεσίες και ικανότητα λόγω 

των φυσικών περιορισμών των προϊόντων που μπορούν να μεταφερθούν μέσω 

σωληνών.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του μέσου μεταφοράς είναι: τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, χαρακτηριστικά σχετικά με την αγορά, τα 

χαρακτηριστικά του πελάτη, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της 

εταιρίας.

Η inbound μεταφορά (προμήθειας)

Τα εργοστάσια είναι συνήθως σε μακρινή απόσταση από τα αγοραστικά 

κέντρα, ειδικά όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση των αγορών. Η μεταφορά

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 77ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑ ΥΣΙΔΑΣ”



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗ ΜΙ Ο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΩΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

παρέχει το σύστημα εκείνο που συνδέει τα δύο σημεία, τα εργοστάσια και 

τους πελάτες. Λόγω των γεωγραφικών και υποδομικών διαφορών, η inbound 

μεταφορά χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα μέσο μεταφοράς και η επιλογή 

της συνδυασμένης μεταφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκτός από την 

επιλογή του μέσου μεταφοράς, η ανάλυση της inbound μεταφοράς επίσης 

περιλαμβάνει τον καθορισμό των δρομολογίων και τον προγραμματισμό όπως 

επίσης και προβλήματα μεγέθους του στόλου.

Οι συνδυασμένες μεταφορές

Ο ορισμός των συνδυασμένων μεταφορών θα δοθεί σύμφωνα με τη σχετική 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Διασκέψεως των Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ- 

ECMT).

1. Multimodal Transport (Μεταφορά εμπορευμάτων με διαφορετικά 

μεταφορικά μέσα). Πρόκειται για τη μεταφορά αγαθών με τη 

χρησιμοποίηση τουλάχιστον δύο διαφορετικών μεταφορικών τρόπων 

(αυτοκίνητο-τρένο, αυτοκίνητο-πλοίο, κλπ.)

2. lntermodal Transport (Μοναδοποιημένη Συνδυασμένη Μεταφορά). Είναι η 

διακίνηση αγαθών δια μίας και της ίδιας μεταφορικής μονάδας ή οχήματος, 

που χρησιμοποιεί διαδοχικά διαφόρους τρόπους μεταφοράς, χωρίς να 

απαιτείται η μεταφόρτωση των ιδίων των εμπορευμάτων κατά την αλλαγή 

των μεταφορικών μέσων, δηλαδή Μοναδοποιημένη Συνδυασμένη 

Μεταφορά.

3. Combined Transport (Συνδυασμένη Μεταφορά). Είναι μια συνδυασμένη 

μεταφορά μοναδοποι η μένων φορτίων (intermodal) όπου το μέγιστο της 

Ευρωπαϊκής διαδρομής του είναι με τρένο, ποτάμια μεταφορά (inland 

waterways) η θάλασσα και για την οποία μεταφορά κάθε αρχική ή και 

τελική οδική διαδρομή είναι όσο το δυνατόν μικρότερη

Τα οφέλη από τη χρήση των συνδυασμένων μεταφορών είναι αξιόλογα και 

μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω:
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Π Λ ΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΓΙΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΑΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

0 Οδηγούν σε μια πιο ισορροπημένη χρήση των διαφόρων τύπων μεταφορών 

0 Ενθαρύνουν την προσφυγή σε όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες 

μεταφορών (transport capacity) ή σε δυνατότητες που είναι ευκολότερο να 

εξασφαλιστούν με συγκεκριμένους τύπους μεταφορών 

0 Σε σύγκριση με τις αμιγώς οδικές μεταφορές, προκαλούν μικρότερη 

επιβάρυνση της κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρόμων, καθώς αντικαθιστούν 

μέρος του δρομολογίου της μεταφοράς με μεταφορά διαφορετικού τύπου, ο 

οποίος παράλληλα Θεωρείται ότι είναι ασφαλέστερος και λογότερο 

επιβαρυντικός για το περιβάλλον

0 Προάγουν τη συνεργασία καθώς συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του κάθε 

τύπου μεταφορών: π.χ. την ευελιξία των οδικών μεταφορών με τη 

δυνατότητα που προσφέρουν οι σιδηρόδρομοι για μαζικότερες μεταφορές 

σε μεγαλύτερες αποστάσεις με χαμηλότερες τιμές 

0 Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργικής, γεωγραφικής και 

νομοθετικής φύσεως οι συνδυασμένες μεταφορές είναι ιδιαιτέρως 

ανταγωνιστικές.

Η outbound μεταφορά (παράδοσης)

Υπάρχουν βασικά δύο κύριες διαφορές μεταξύ των inbound (προμήθειας) και 

των outbound (παράδοσης) μεταφορών. Πρώτον, η ζήτηση της αγοράς η οποία 

δημιουργεί την ανάγκη για outbound μεταφορά γενικά θεωρείται ότι είναι μη 

σίγουρη και διακυμαινόμενη. Η ζήτηση στη inbound μεταφορά είναι πολύ 

περισσότερο προβλέψιμη και σταθερή. Για αυτό, οι αποφάσεις μεταφοράς 

που λαμβάνονται από τη διοίκηση δεν υπόκεινται στα ίδια προβλήματα που 

συναντάει το τμήμα τοπικής παράδοσης. Δεύτερον, η μεταφορά προμήθειας 

περιλαμβάνει χύμα διακίνηση πρώτων υλών και μεγάλες αποστολές 

παρελκωμένων που συχνά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά διαχείρισης.

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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Ακόμα, το σχετικό με την μεταφορά προμήθειας κόστος είναι σχετικά 

μικρότερο από τη λειτουργία μεταφοράς παράδοσης. Μελέτες που έχουν γίνει 

από πολλούς οργανισμούς, έχουν αποκαλύψει ότι η αποστολή προϊόντων 

στον πιθανό αγοραστή απαιτεί το μεγαλύτερο μέρος από το συνολικό κόστος 

μεταφοράς.

Με σχεδόν τέλεια υποδομή στην κατασκευή των δρόμων, σχετικά μικρό 

κόστος κεφαλαίου και σημαντική ευελιξία, η μεταφορά μέσω δρόμων είναι 

πλεονεκτική στην μεταφορά παράδοσης των προϊόντων στις δυνητικές 

αγορές. Ο λόγος της επιτυχίας και της δημοφιλούς αποδοχής της μεταφοράς 

από το δρόμο είναι ότι το πρόβλημα της ομαδοποίησης και της διανομής 

ελαχιστοποιείται. Η διακίνηση συγκριτικά μικρών αποστολών πετυχαίνεται 

πιθανώς πιο οικονομικά με τη χρήση της μεταφοράς από το δρόμο. Ακόμα, η 

εταιρία μπορεί να λειτουργήσει το δικό της στόλο φορτηγών, όταν για τα 

άλλα μέσα μεταφοράς είναι απαραίτητη η ανάθεση υπεργολαβίας σε ένα 

τρίτο μέρος.

Τέλος, η παραδοσιακή προσέγγιση του προβλήματος της μεταφοράς 

παράδοσης πραγματεύεται τον καθορισμό του προγραμματισμού των 

οχημάτων (Vehicle Scheduling), που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των 

δρομολογίων και τη φόρτωση των οχημάτων, καθώς και το μέγεθος του 

στόλου των οχημάτων.

4.3.2.2 Ολοκληρωμένα συστήματα διανομών

Η διοίκηση της ολοκληρωμένης φυσικής διανομής ενδιαφέρεται πρωταρχικά 

για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάλυση, την εφαρμογή και τη 

λειτουργική διοίκηση των συστημάτων ολικής ροής υλικών, για την επίτευξη 

των στόχων εξυπηρέτησης του πελάτη στο χαμηλότερο ολικό κόστος του 

συστήματος.
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Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διανομής αποτελείται από 5 τμήματα:

♦> Δομή τοποθεσίας των εγκαταστάσεων: Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν τον 

αριθμό, την τοποθεσία και το μέγεθος των αποθηκών και του εργοστασίου.

❖ Μεταφορά: Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν τα μέσα μεταφοράς,

προγραμματισμό οχημάτων και των διαδρομών, φόρτωση οχημάτων και το 

μέγεθος του στόλου των οχημάτων.

❖ Απόθεμα: Οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με το μέσο επίπεδο αποθέματος, 

το επίπεδο αποθέματος ασφάλειας, την οικονομική ποσότητα παραγγελίας 

(EOQ) και την συχνότητα αναπλήρωσης

❖ Αποθήκευση και Διαχείριση υλικών: Σε γενικές γραμμές, η αποθήκευση 

και η διαχείριση υλικών, περιλαμβάνουν τη συσκευασία, κίνηση και την 

μοναδοποίηση (σε container, παλετοποίηση κλπ.).

❖ Επικοινωνία: Η επικοινωνία αναφέρεται στο σύστημα επεξεργασίας 

παραγγελιών, το σύστημα ανταλλαγής τιμολογίων, το σύστημα πρόβλεψης 

της ζήτησης και όλη τη ροή πληροφοριών μέσα στο ολοκληρωμένο 

σύστη μα δ ιανο μή ς.

Η ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, της ολοκληρωμένης διανομής μπορεί 

λογικά να αποδοθεί σε τουλάχιστον δύο κύριους παράγοντες: Πρώτον, οι 

computers δεν ήταν διαδεδομένοι και οι ποσοτικές μέθοδοι δεν ήταν ευρέως 

διαθέσιμες, που επί του παρόντος έχουν βελτιωμένες επιδόσεις για τη 

διανομή. Δεύτερον, η ευημερία και οι διευρυνόμενες αγορές απομάκρυναν τη 

διοικητική προσπάθεια από τη μείωση του κόστους στη διανομή.

Η αρχική περίοδος που η ιδέα της ολοκληρωμένης διανομής αναπτύχθηκε και 

κέρδισε ευρεία αναγνώριση ήταν από το 1950 μέχρι το 1964. Υπάρχουν 

πιθανώς τέσσερις πρωταρχικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σκέψη της 

διανομής κατά την περίοδο αυτή. Πρώτον, υπήρχε ένα ανανεωμένο 

ενδιαφέρον στην επιστημονική διοίκηση της επιχείρησης. Δεύτερον, μετά το 

τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν γίνει μεγάλα άλματα στην
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τεχνολογία της παραγωγής. Τρίτον, κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά το 

Πόλεμο και ειδικά στο τέλος της δεκαετίας του 1950 και στη δεκαετία του 

1960, υπήρχε αυξανόμενη έμφαση στη λειτουργία του μάρκετινγκ, και 

τέταρτον ο αριθμός των προϊόντων που εισάγονταν στις αγορές αυξανόταν 

σχεδόν γεωμετρικά.

Κύριος παράγοντας συνεισφοράς στην ανάπτυξη της ιδέας της 

ολοκληρωμένης διανομής είναι η αστραπιαία μεγένθυση της τεχνολογίας των 

υπολογιστών. Η ανάπτυξη της στρατηγικής λειτουργίας στα προγράμματα 

υπολογιστών ήταν ζωτική στην ωρίμανση της ολοκληρωμένης διανομής.

Προβλήματα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των συμβατικών προσεγγίσεων στην 

ολοκληρωμένη διανομή είναι ότι η ευθύνη και οι δραστηριότητες για αυτήν 

απλώνονται σε διάφορες ξεχωριστές λειτουργικές περιοχές μέσα στην 

επιχείρηση και όπου κάποιες από αυτές επικαλύπτονται μεταξύ τους. Σαν 

αποτέλεσμα, αποφάσεις σε μια περιοχή μπορεί να προκαλέσουν ενοχλήσεις 

χωρίς πρόθεση στο συνολικό σύστημα. Η έμφαση πίσω από την ιδέα της 

ολοκληρωμένης διανομής είναι πάνω στις ολική λειτουργία του συστήματος. 

Έτσι, αντί για την προσπάθεια βελτιστοποίησης των επιμέρους λειτουργικών 

περιοχών, η ολοκληρωμένη προσέγγιση οδηγεί στην υπο-βέλτιστη 

λειτουργία των επιμέρους περιοχών, με τέτοιο τρόπο, ώστε το όλο σύστημα 

να είναι πιο αποτελεσματικό.

Τελικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ρόλος της διανομής μέσα στην 

προμηθευτική αλυσίδα και το μοντέλο της διοίκησης των logistics, έχει 

διευρυνθεί σημαντικά από τη συμβατική διάσταση της δραστηριότητας που 

ασχολείται αποκλειστικά με την αποθήκευση και τη μεταφορά. Η διανομή 

παίζει ένα ρόλο-κλειδί στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και ο μόνος
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τρόπος αύξησης της ικανοποίησης του πελάτη είναι η επιδίωξη της 

ολοκλήρωσης της διανομής.

Αποδοτικότητα στη διανομή

Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 

διανομής μιας επιχείρησης, μαζί με τις στρατηγικές βελτίωσης των 

παραγόντων αυτών, που από καιρό σε καιρό δείχνουν αδυναμία, μπορούν να 

έχουν ως αποτέλεσμα το αποδοτικότερο σύστημα διανομής.

Ένα καλά ισορροπημένο και συντονισμένο σύστημα μπορεί να επιτευχθεί 

αποκλειστικά με την ολοκλήρωση όλων των συνιστωσών μέσα στο 

ολοκληρωμένο σύστημα διανομής. Οι ισορροπημένες λειτουργίες μπορούν να 

επιτευχθούν σε τρία επίπεδα μέσα στην επιχείρηση. Πρώτον, μέσα στην 

κάθε λειτουργική περιοχή του συνολικού ολοκληρωμένου συστήματος 

διανομής, οι συνιστώσες της μεταφοράς, της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων, 

του αποθέματος, της αποθήκευσης και της διαχείρισης των υλικών και της 

επικοινωνίας πρέπει να ολοκληρωθούν στο τελικό προϊόν. Δεύτερον, για να 

επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα, η διοίκηση των υλικών πρέπει να 

ενσωματωθεί μέσα στο σύστημα. Τελικά, το ολοκληρωμένο σύστημα διανομής 

πρέπει να συντονιστεί και να ολοκληρωθεί μαζί με τα άλλα συστήματα της 

επιχείρησης όπως το μάρκετινγκ, την παραγωγή και τη χρηματοδότηση. 

Καθώς το ολοκληρωμένο σύστημα διανομής αλληλεπιδρά με όλα τα στοιχεία 

της επιχειρησιακής δραστηριότητας, το μάρκετινγκ, η παραγωγή και η 

χρηματοδότηση επηρεάζονται, κατά συνέπεια, από τις πολιτικές της 

ολοκληρωμένης διανομής. Συνεπώς, καθώς όλες αυτές οι δραστηριότητες 

συγκρούονται μεταξύ τους, μια συμβιβαστική λύση πρέπει να επιτευχθεί κατά 

την ανάπτυξη των πολιτικών της ολοκληρωμένης διανομής.

4.3.2.3 Θέματα που απασχολούν τη Διανομή
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Τρεις είναι βασικά οι στόχοι των επιχειρήσεων σήμερα, μέσω των οποίων 

επιδιώκουν αύξηση των εσόδων τους. Να προσφέρουν στους πελάτες τους 

προϊόντα:

α. Στην αναμενόμενη ποσότητα, β. Στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και γ. 

Στον ταχύτερο δυνατό χρόνο εξυπηρέτησης.

Καθοριστικός στην επίτευξη και των τριών παραπάνω στόχων, ιδίως του (γ), 

είναι ο ρόλος του Κυκλώματος Διανομών της εταιρίας για τον απλό λόγο ότι 

όλα συντείνουν στην επίτευξη του εξής στόχου:11 Εξυπηρέτηση του πελάτη ”.

Ο παραπάνω στόχος αποτελεί μια φράση κλειδί για τις επιχειρήσεις που 

θέλουν να είναι ανταγωνιστικές στη δεκαετία του 1990. Σε μια αγορά που 

πλέον δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στην ποιότητα των προϊόντων και σε 

ελκυστική τιμή για να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό, ο τρόπος για να 

κερδηθεί η μάχη της αγοράς είναι η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτησης των πελατών.

Το τμήμα Logistics και Διανομής έχουν εδώ τον πρώτο λόγο, μια και 

αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ εργοστασίου και πελάτη. Από τη στιγμή που 

οι πελάτες μας είναι διασκορπισμένοι, η προσπάθειά μας να τους 

εξυπηρετήσουμε γίνεται δυσκολότερη. Οι αποφάσεις που αφορούν τις 

διανομές έχουν άμεση σχέση με θέματα όπως:

❖ Διαχείριση των διαθεσίμων μέσων μεταφοράς (εάν υπάρχουν)

❖ Ελαχιστοποίηση του κόστους διανομής

❖ Σύνδεση αποθήκης με παραγωγικές διαδικασίες

❖ Επικοινωνία με το τμήμα μηχανογράφησης και επεξεργασία των 

πληροφοριών για τις παραγγελίες των πελατών

❖ Παρακολούθηση των δεικτών που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

διανομών
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Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Διανομών αποκτούν νέα 

διάσταση με την οριζόντια ολοκλήρωση των Logistics. Παλαιότερα ο 

Υπεύθυνος Διανομών ανήκε οργανογραμματικά στις Πωλήσεις. Σήμερα οι 

Διανομές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα, κάτω από την τριλογία 

Προμήθεια - Αποθήκευση - Διανομή. Έτσι ο Υπεύθυνος Διανομών εντάσσεται 

κάτω από τον Materials Manager ή τον Logistics Manager.

4.3.2.4 Κόστος Διανομής

Κύριος παράγοντας στον σχεδίασμά των σημερινών αλλά και των 

μελλοντικών σεναρίων διανομής είναι το λειτουργικό κόστος. Σήμερα, στην 

εποχή του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ένα χαμηλόκοστο 

και αποτελεσματικό δίκτυο διανομών συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Το κύριο πρόβλημα εδώ, είναι η 

επίτευξη της βέλτιστης σχέσης εξυπηρέτησης πελάτη και λειτουργικού 

κόστους.

Αν θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα μεγέθη τα οποία επηρεάζουν το κόστος 

διανομής, αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

❖ Απόσταση κέντρου διανομής από τα σημεία διανομής

❖ Απόσταση από σημείο σε σημείο παράδοσης

❖ Μέση ταχύτητα προς περιοχή διανομής

❖ Μέση ταχύτητα εντός περιοχής διανομής

❖ Χρόνος παράδοσης παραγγελίας

❖ Μέσο μέγεθος παραγγελίας

Είναι προφανές ότι από τα παραπάνω μεγέθη τα οποία επηρεάζουν το κόστος 

διανομής, αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Ο αριθμός παραδόσεων ανά ημέρα

2. Η εκμετάλλευση του αυτοκινήτου
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Έτσι με βάση τα παραπάνω, η κύρια προσπάθεια της εταιρίας στην αύξηση 

της εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων και κατά συνέπεια στη μείωση του 

κόστους διανομής, επικεντρώνεται στη:

1. Μεγιστοποίηση του μεγέθους της παραγγελίας(άτορ size)

2. Ελαχιστοποΐηση του χρόνου παράδοσης

3. Ελαχιστοποΐηση των αποστάσεων από σημείο σε σημείο παράδοσης

Η εποχικότητα της ζήτησης είναι ένα ακόμα σημαντικό θέμα που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στο σχεδίασμά δικτύων διανομής. Και αυτό γιατί στην 

περίπτωση που το λειτουργικό κόστος είναι ανελαστικό (fixed), δεν 

ακολουθεί αναλογικά τη διακύμανση των πωλήσεων. Έτσι, δίκτυα διανομής 

διαρθρωμένα με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό 

παρουσιάζουν χαμηλούς κοστολογικούς δείκτες σε εποχές χαμηλής ζήτησης.

Έτσι μια νέα τάση αρχίζει να δημιουργεΐται. Η δημιουργία “μεταβλητού” 

κόστους διανομής με: τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων μεταφορικών 

εταιριών ή εταιριών που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες logistics.

4.3.2.5 Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των διανομών

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των 

διανομών, μπορεί χωρισθεί σε τρεις κατηγορίες: το θεσμό των logistics, τη 

hard technology, και τη soft technology.

Στον τομέα του hard technology, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις βελτιώσεις 

που έχουν γίνει στα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων εκτέλεσης μεταφορών 

και διανομών, όπως στις μηχανές, αναρτήσεις κλπ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
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εδώ ο εξοπλισμός της καρότσας των φορτηγών και οι διαστάσεις της, ώστε να 

συνεργάζεται με τα μοναδοποιημένα φορτία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τη soft technology, που αναπτύσσεται στο 

εξωτερικό αλλά δεν έχει περάσει ακόμα, ολοκληρωμένα, τα σύνορα της 

Ελλάδας. Πακέτα που υπάρχουν είναι τέτοια που φορτώνουν κιβώτια επί 

παλέτας και παλέτες επί φορτηγών ή containers, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη 

δυνατή εκμετάλλευση του όγκου. Εδώ, υπάρχει η ριζοσπαστική ιδέα της 

“στρώσης” ανά παραγγελία, που επιτρέπει την τοποθέτηση πολλών ειδών σε 

μια παλέτα.

Στον τομέα του συντονισμού των μέσων μεταφοράς και διανομής, 

αναπτύχθηκε επίσης ειδική τεχνογνωσία. Διαμορφώθηκαν τράπεζες 

πληροφοριών, όπου υπό μορφή “χρηματιστηρίου μεταφορών” φτάνουν τόσο 

οι υποψήφιοι να διακινήσουν ένα φορτίο από τόπο σε τόπο (για διακρατικές 

μεταφορές κυρίως), όσο και οι μεταφορικές εταιρίες. Στην τράπεζα 

πληροφοριών διαπιστώνει ο ένας τι προσφέρει ο άλλος και κλείνονται 

ανάλογες συμφωνίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του 

κόστους των μεταφορών και άρα την ελάφρυνση της τιμής των προϊόντων.

Υπάρχουν πόλεις που η χαρτογράφησή τους έχει περάσει σε Η/Υ με 

παράλληλη επιβάρυνση των οδών ανάλογα με το κυκλοφοριακό φόρτο τους. 

Με αυτήν την database γίνεται αφενός μεν καλύτερος προγραμματισμός και 

συντονισμός των δρομολογίων διανομής, αφετέρου και μερική αποσυμφόρηση 

βασικών οδικών αρτηριών χωρίς να αγνοούμε την καλύτερη εκμετάλλευση 

των μεταφορικών μέσων.

Τα πακέτα DRP-Distribution Requirements Planning βοηθούν ιδιαίτερα 

εταιρίες με πολλαπλά κέντρα διανομής. Τα πακέτα αυτά είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα για εταιρίες καταναλωτικών αγαθών , που συντονίζουν το έργο της
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διανομής, φροντίζουν να γεμίζουν φορτηγά, κάνουν κατανομή ποσοτήτων σε 

περιπτώσεις έλλειψης κλπ.

To DRP αποτελεί την εφαρμογή της λογικής του MPR στη διανομή. 

Χρησιμοποιεί τις προβλέψεις του χαμηλότερου επιπέδου των αποθηκευτικών 

κέντρων του δικτύου για να προβλέψει τις ανάγκες στα υψηλότερα επίπεδα. 

To DRP δίνει έμφαση στη διάσταση του χρόνου, έτσι τα προϊόντα στα 

διάφορα αποθηκευτικά κέντρα δεν αντικαθίστανται παρά μόνο όταν υπάρχουν 

μελλοντικές ανάγκες να αντιμετωπισθούν.

Τα πλεονεκτήματα του DRP οφείλονται:

α) Στον προγραμματισμό των αναγκών και αποστολών ανά χρονική περίοδο 

β) Στον υπολογισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των 

αποθηκευτικών κέντρων. Σαν αποτέλεσμα μηδενίζεται, θεωρητικά, η 

πιθανότητα να μείνει ένα αποθηκευτικό κέντρο χωρίς απόθεμα, οι περίοδοι 

έλλειψης για κάθε αποθηκευτικό κέντρο προβλέπονται, το ύψος του 

αποθέματος ασφαλείας, συνολικά μειώνεται και η όλη λειτουργία 

επιτυγχάνεται με ορθολογικό τρόπο.

[Εγχειρίδιο LOGISTICS, PLANNING Α.Ε.]

4.3.3 Διοίκηση Αποθεμάτων

Η διοίκηση των αποθεμάτων είναι κεντρική σε κάθε επιχείρηση που 

ασχολεΐται με την παραγωγή, αποθήκευση, αποστολή και πώληση προϊόντων 

και αγαθών. Η αποτελεσματική εκτέλεση της λειτουργίας αυτής έχει κύρια 

επιρροή στη συνολική επίδοση και στην αποτελεσματικότητα, ουσιαστικά, 

κάθε άποψη των δραστηριοτήτων μιας οργάνωσης. Τα αποθέματα μπορούν να 

λειτουργήσουν ως απορροφητικά-buffers μεταξύ κρίσιμων διεπιφανειών μέσα
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στη λειτουργία της διανομής και η επιτυχημένη διοίκηση αποθεμάτων θα 

βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων 

logistics.

Είναι γενικά παραδεκτό, πως μετά το εργοστάσιο και τον εξοπλισμό, το 

απόθεμα αποτελεί γενικά την μεγαλύτερη μοναδική επένδυση για 

παραγωγούς, χονδρεμπόρους και λιανέμπορους. Το απόθεμα είναι μια μεγάλη 

επένδυση και με μεγάλο κόστος. Έτσι, ένα απόθεμα θα πρέπει να ικανοποιεί 

τα ίδια κριτήρια με όλες τις επενδύσεις κεφαλαίου: τα έσοδα, την 

αποταμίευση και τους απροσδιόριστους παράγοντες που μπορούν να 

αναμένονται να έρθουν ως αποτέλεσμα από μια επένδυση σε απόθεμα και θα 

πρέπει να ισορροπήσουν την τιμή αγοράς και τα έξοδα διατήρησης της 

επένδυσης. Σύμφωνα με αυτά, καλύτερη διοίκηση του αποθέματος μπορεί να 

βελτιώσει τη ροή κεφαλαίων και την απόδοση της επένδυσης. Οι 

περισσότερες εταιρίες πάσχουν από περιοδικές ιεροτελεστίες αποθεμάτων, 

τα προγράμματα ριζικής μείωσης αποθεμάτων που εφαρμόζονται κάθε λίγα 

χρόνια. “Τα προγράμματα μείωσης συνήθως διαρκούν για δύο ή τρεις μήνες 

και χαρακτηρίζονται από τις διαταγές του top management, την ψευδή 

ομολογία πίστης του middle management και την ανεπαρκή γνώση του πως να 

ελέγχεται η επένδυση σε αποθέματα σε όλα τα επίπεδα”. [Lambert / Stock, 

1993],

Ακόμα, η ιδέα της διοίκησης αποθεμάτων είναι ελαφρώς διαφορετική στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις στο ότι περιλαμβάνει την διατήρηση της σωστής 

ποσότητας αποθέματος σε υλικά, που θα επιτρέψει τη σταθερή συνέχεια στη 

διαδικασία παραγωγής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από την άλλη 

μεριά, η διοίκηση δεν θέλει να διατηρεί πολύ απόθεμα καθώς το περίσσευμα 

αποθεμάτων ορίζονται συχνά ως το νεκροταφείο των επιχειρήσεων και 

πιστεύεται ότι είναι ένας από τους πρωταρχικούς λόγους της αποτυχίας των 

επιχειρήσεων. Η αποφυγή του περίσσιου αποθέματος είναι ως ένα σημείο
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αποτέλεσμα του αυξανόμενου κινδύνου αχρήστευσης, ειδικά σε μια υψηλά 

ανταγωνιστική οικονομία όπου ο βαθμός καινοτομίας σταθερά αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο προσδιορισμός του πόσο απόθεμα να διατηρηθεί 

και η απόφαση του πότε και σε τι ποσότητα να παραγγείλουμε είναι οι 

πρωταρχικές ασχολίες της πολιτικής αποθεμάτων. Η καλύτερη πολιτική 

αποθεμάτων γίνεται λειτουργική με ένα σύστημα παραγγελιών που έχει ως 

αποτέλεσμα το βέλτιστο συνολικό κόστος αποθεμάτων. Κατά την απόφαση 

της κατάλληλης ποσότητας αποθέματος που είναι απαραίτητο να διατηρηθεί 

σε ένα σύστημα logistics θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί ποιοι τύποι 

αποθέματος υπάρχει λόγος να διατηρηθούν. Σύμφωνα με τους Lambert και 

Stock [1982], οι τύποι αυτοί κατηγοριοποιούνται σε 6, οι οποίοι και 

αντικατοπτρίζουν τη σημασία των λόγων για τους οποίους συσσωρεύονται. 

Αυτά είναι: απόθεμα κύκλου(όγϋ1ε stock), απόθεμα σε μεταφορά(ΐη transit), 

ασφάλειας ή απορρόφησης (buffer), κερδοσκοπικό απόθεμα (speculative), 

εποχιακό απόθεμα (seasonal), νεκρό (dead) απόθεμα. Ομως, αυτή η 

κατηγοριοποίηση δεν είναι απόλυτη και δεν θα πρέπει να εμφανίζεται 

ακολουθητικά σε μια ρουτίνα των επιχειρήσεων μιας εταιρίας.

Το κόστος της διατήρησης αποθέματος είναι το πιο δύσκολα προσδιορίσιμο, 

μετά το κόστος των χαμένων πωλήσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο 

αυτά τα κόστη που μεταβάλλονται με το επίπεδο του αποθέματος που 

αποθηκεύεται και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις παρακάτω ομάδες, 

σύμφωνα με τους Lambert και Stock [1993]:

❖ κόστος κεφαλαίου, που είναι το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου της εταιρίας 

πολλαπλασιασμένο με την μεταβλητή της αποτυχημένης επένδυσης σε 

απόθεμα

❖ κόστη υπηρεσιών αποθέματος, όπως ασφάλεια και φόροι στο απόθεμα

❖ κόστη χώρου αποθήκευσης, και

❖ κόστη κινδύνου αποθήκευσης, που περιλαμβάνει την αχρήστευση, φθορά 

και βλάβη, μικροκλοπές και το κόστος επανατοποθέτησης
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Μια από τις πιο διαδεδομένες τακτικές μείωσης αποθεμάτων, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από τους managers αποθεμάτων και τους συνεργάτες τους 

στις αγορές και στις λειτουργίες με ευθύνες αποθεμάτων, είναι η μετακίνηση 

του αποθέματος πίσω στους προμηθευτές. Αυτή η τακτική μπορεί να αποδειχθεί 

ευεργετική και για τα δύο μέρη. Στην πραγματικότητα μελέτες δείχνουν ότι 

περίπου 2 στους 5 (38,9%) ακολουθούν αυτήν την τακτική και την 

υπολογίζουν σαν μια από τις πιο επιτυχημένες τεχνικές μείωσης αποθεμάτων. 

[ “How shifting inventory back to the suppliers can benefit both parties”. Inventory 

Reduction Report, http://www.ioma.com/ioma/irr]

Οι σκεπτικιστοί τονίζουν σωστά ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε 

εκμεταλλεύσεις, όπως της μεταφοράς των σχετικών προβλημάτων του ενός, 

προς τα “πάνω στην προμηθευτική αλυσίδα”, στον προμηθευτή.

Οι μέθοδοι που περιγράφονται έχουν μειώσει τα επίπεδα αποθεμάτων, τις 

αυξημένες μεταβολές αποθεμάτων και έχουν αποταμιεύσει πολλά δολάρια 

επένδυσης σε απόθεμα. Οι πρακτικές ήδη λειτουργούν και αποδίδουν 

“μερίσματα” και στα δύο μέρη της σχέσης. Το κίνητρο των προμηθευτών που 

κρατούν το απόθεμα είναι τα μεγαλύτερα και μακροχρόνια συμβόλαια. 

“Έχουμε διαπραγματευτεί μακροχρόνια συμβόλαια με τους προμηθευτές, οι 

οποίοι λαμβάνουν τις προβλέψεις μας κάθε δύο εβδομάδες” απαντάει ο 

διευθυντής υλικών σε μια μεσαία μεταποιητική επιχείρηση υπεργολαβιών στο 

Wisconsin. “ Ένας όρος του συμβολαίου είναι, οι προμηθευτές να αποθηκεύουν 

τα αποθέματά μας και να τα αποδεσμεύουν όταν χρειάζεται”. Το πρόγραμμα 

είναι σχετικά νέο, όμως, ο διευθυντής επιβεβαιώνει ότι έχουν 

πραγματοποιήσει αποταμιεύσεις 100.000 δολαρίων σε περίπου 100 προϊόντα.

“Αυξάνοντας τον αριθμό των συνεταιρισμών με τους προμηθευτές και 

μεταφέροντας το απόθεμα σε αυτούς μας έδωσαν τη δυνατότητα να 

χαμηλώσουμε το απόθεμα κατά 15%, και το Work In Process 20% ,
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εξαλείφοντας το απόθεμα ασφαλείας,” δηλώνει ο διευθυντής αγορών μιας 

εταιρίας κατασκευής εξοπλισμού εργαστηρίων. “Κινούμαστε επιθετικά στην 

εγκαθίδρυση περισσοτέρων προγραμμάτων kanban με τους προμηθευτές 

εταίρους μας και αγορών με το σύστημα JIT, που θα πρέπει να μας βοηθήσουν 

να μειώσουμε τα επίπεδα αποθεμάτων μας κατά 10% ακόμα”.

Ο διευθυντής κοστολόγησης μιας εταιρίας κατασκευής μηχανημάτων έχει 

επίσης κάνει συμφωνίες με μερικούς προμηθευτές να κρατούν απόθεμα. “Με 

το πέρασμα του χρόνου, οι προμηθευτές έχουν προτείνει να τους επιτραπεί να 

αναλάβουν μερικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Τώρα, μας παρέχουν 

υλικό, που βασίζεται στα Bill Of Materials (BOM) και στο πρόγραμμα 

παραγωγής μας, που λαμβάνουν. Δεν έχουμε πλέον την ανάγκη να τα 

αποθηκεύσουμε στις εγκαταστάσεις μας, πράγμα που ελευθερώνει χώρο για 

άλλες χρήσεις”.

Χωρίς το σύστημα MRP II, ο κατασκευαστής βασίζεται στον προμηθευτή για 

να χειριστεί τις ανάγκες σε απόθεμα. Ο διευθυντής υλικών μιας εταιρίας 

παραγωγής προϊόντων νοικοκυριού της Pennsylvania είπε ότι αφού “ δεν 

έχουμε ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα MRP II, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε 

στην μετακίνηση του αποθέματος στους προμηθευτές και να αναγνωρίσουμε 

τα αργά κινούμενα αντικείμενα αποθέματος ως την πρωταρχική προσπάθεια 

μείωσης αποθέματος. Μέχρι τώρα, έχουμε μειώσει το απόθεμά μας κατά 10% 

και αυξήσει τα έσοδά μας”. Τώρα, ο διευθυντής υλικών δουλεύει με τους 

προμηθευτές για να απαλλαγεί από τα αποθέματα που είναι ταξινομημένα ως 

“Α” και “Β”, ενώ παράλληλα συνεχίζουν την έρευνά τους για ένα αποδεκτό 

MRP II λογισμικό.
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4.3.4 Αποθήκευση και Διαχείριση Υλικών

“Η αποθήκευση είναι ένα ακέραιο κομμάτι κάθε συστήματος φυσικής 

διανομής και παίζει ένα ρόλο ζωτικής σημασίας στην παροχή ενός επιθυμητού 

επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος” 

[Lambert και Stock 1993],

Το σύστημα διαχείρισης υλικών για κάθε επιχείρηση εκτείνεται από το 

τελευταίο βήμα προστιθέμενης αξίας στους προμηθευτές, μέσα από ολόκληρη 

τη διαδικασία παραγωγής μέσα στα εργοστάσια και συνεχίζει μέχρι τα 

προϊόντα να φτάσουν στα χέρια των πελατών.

Οι δραστηριότητες αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών παρεμβάλλονται 

ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες διαχείρισης υλικών, όπως οι αποθήκες 

και η μεταφορά.

Η διαχείριση υλικών στα ολοκληρωμένα συστήματα διανομής ασχολείται 

κυρίως μέσα και γύρω από την εγκατάσταση αποθήκης. Οι ουσιαστικές 

λειτουργίες που εκτελούνται μέσα στην αποθήκη μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στα: (1) Παραλαβή αγαθών, (2) Αναγνώριση αγαθών, (3) 

Διαλογή αγαθών, (4) Συσσώρευση παραγγελιών και (5) Αποστολή των 

φορτίων.

Ακόμα, η επιλογή του συστήματος διαχείρισης εξαρτάται κυρίως από: (1)Τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος π.χ. αν είναι εύθραυστο, φθαρτό κλπ, (2) το 

μέγεθος της αγοράς, (3)την απόφαση συσκευασίας, και (4) την αξία του 

προϊόντος

Σύμφωνα με τον Ballou, οι πρωταρχικές λειτουργίες της αποθήκευσης είναι η 

διατήρηση των φορτίων, η ομαδοποίηση, η διάσπαση σε χύμα και η μίξη τους.
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Οι πρωταρχικές λειτουργίες της διαχείρισης υλικών είναι η φόρτωση - 

εκφόρτωση, η κίνηση από και προς την αποθήκευση και η πλήρωση των 

παραγγελιών.

Μοναδοποίηση φορτίων

“Η οικονομία της διαχείρισης υλικών είναι γενικά, άμεσα αναλογική του 

μεγέθους του διαχειριζόμενου φορτίου” [Ballou, 1992], Συνεπώς, η 

αποδοτικότητα μπορεί, συχνά, να βελτιωθεί συγκεντρώνοντας ένα νούμερο 

μικρών πακέτων σε ένα μοναδικό φορτίο και στη συνέχεια διαχειρίζοντας το 

ομαδοποιημένο (consolidated) φορτίο. Αυτό αναφέρεται ως μοναδοποίηση 

φορτίων και πετυχαίνεται συνήθως μέσω της παλετοποίησης και της 

μοναδοποίησης σε container.

Παλετοποίηση

Η παλετοποίηση βοηθάει την κίνηση με το να επιτρέπει τη χρήση 

τυποποιημένου μηχανικού εξοπλισμού διαχείρισης υλικών, στη διαχείριση 

μιας ευρείας ποικιλίας αγαθών. Ακόμα, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση σε 

βάρος και όγκο των διαχειριζόμενων υλικών ανά εργατοώρα. Επίσης, 

βελτιώνει την εκμετάλλευση χώρου παρέχοντας πιο σταθερή τοποθέτηση- 

“στοίβαγμα” και συνεπώς υψηλότερα ράφια στην αποθήκευση.

Η επιλογή του μεγέθους της παλέτας εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα, το 

βάρος και την ανθεκτικότητα των αγαθών καθώς και τη δυναμικότητα του 

εξοπλισμού διαχείρισης υλικών. Ακόμα, η επιλογή αυτή θα πρέπει να λάβει 

υπόψη, τη συμβατότητα με το σύστημα διαχείρισης υλικών της εταιρίας, με 

μονάδες έξω από την εταιρία που θα πρέπει να διαχειριστούν τα αγαθά, όπως 

δημόσιες αποθήκες και αποθήκες των πελατών της εταιρίας. Τέλος, πρέπει να 

επιλέγεται η μεγαλύτερη συμβατή παλέτα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

αριθμός των χρησιμοποιούμενων παλετών και κατά συνέπεια, συνολικά η 

διαχείριση.
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Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια - containerization

Πρόκειται για το ιδανικό στην μοναδοποίηση φορτίων και για τη συμβατότητα 

στα συστήματα διαχείρισης υλικών, ενώ παράλληλα είναι η πιο ακριβή 

μέθοδος και για αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον στην διεθνή διακίνηση. Τα 

πλεονεκτήματα των εμπορευματοκιβωτίων είναι ότι είναι αδιάβροχα, μπορούν 

να κλειδωθούν για ασφάλεια, ενώ η αποθήκευσή τους μπορεί να γίνει σε έναν 

ανοιχτό χώρο. Ακόμα, τυποποιημένος εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τη 

διακίνηση τους και είναι ανταλλάξιμα μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Απόλυτα μηχανοποιημένος εξοπλισμός

Με τον ελεγχόμενο από υπολογιστή εξοπλισμό διαχείρισης, το bar-coding, με 

την τεχνολογία scanning, κάποια συστήματα διαχείρισης υλικών έχουν 

αναπτυχθεί τόσο, που πλησιάζουν πολύ κοντά στον πλήρη αυτοματισμό. Αυτά 

τα συστήματα αναφέρονται ως αυτόματα συστήματα αποθήκευσης και 

ανάκτησης - automated storage and retrieval systems, ή AS/RS. Αυτά 

αντιπροσωπεύουν την πιο εκτενή εφαρμογή τεχνολογίας μέσα στις 

εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης υλικών. Τέτοιες λύσεις υψηλής τεχνολογίας 

μπορεί να ερεθίζουν τη φαντασία, αλλά ένα AS/RS δεν έναι καλή λύση για τις 

περισσότερες λειτουργίες αποθήκευσης. Αν δεν υπάρχει σημαντική και 

συνεχής ροή όγκου στην αποθήκη είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί μια 

μεγάλη επένδυση που απαιτείται για τέτοια συστήματα.

Το κόστος του συστήματος αποθήκευσης

Για να παρουσιαστεί μια άποψη του κόστους διαφόρων συστημάτων 

αποθήκευσης, 4 διαφορετικά συστήματα και το κόστος τους αναφέρονται 

παρακάτω: η δημόσια αποθήκευση, η ενοικιαζόμενη αποθήκευση με 

χειροκίνητη διαχείριση, η ιδιωτική αποθήκευση με διαχείριση από 

περονοφόρα οχήματα και παλέτες και η ιδιωτική αποθήκευση με αυτόματη 

διαχείριση. Κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό επίπεδο 

σταθερού και μεταβλητού κόστους, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 4.10:
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a Οικονομική περιοχή για τη δημόσια αποθήκευση
b Οικονομική περιοχή για νοικιασμένη αποθήκευση και χειροκίνητη διαχείριση 
c Οικονομική περιοχή για ιδιωτική αποθήκευση και διαχείριση με περονοφόρα και 
παλέτες
d Οικονομική περιοχή για ιδιωτική αποθήκευση και αυτόματη διαχείριση

/ Δημόσια 
/ Αποθήκευση

Κόστος 
στην 

εταιρία 
σε USD

Ιδιωτική 
Αποθήκευση με 

αυτόματη 
δια;

Ενοικιαζόμενη
Αποθήκευση

Ιδιωτική 
Αποθήκευση με 
περονοφόρα και 

παλέτες

Ετήσια παραγωγή του 
συστήματος, cwt.

Εικόνα 4.10: Γενικοποιημένες καμπύλες ολικού κόστους για τέσσερα

εναλλακτικά συστήματα αποθήκευσης

Πηγή: Ballou, R.H. 1992 Business Logistics Management, Prentice Hall,

Englewood Cliffs, NJ, Third Edition.

Συνολικά, “η βελτιωμένη αποδοτικότητα της διαχείρισης υλικών 

αναπτύσσεται μέσω τεσσάρων στοιχείων: τη μοναδοποίηση των φορτίων, τη 

χωροταξία του χώρου, την επιλογή του εξοπλισμού αποθήκευσης και την 

επιλογή του εξοπλισμού διακίνησης” [Ballou, 1992],

4.3.5 Τοποθεσία εγκατάστασης

Στις μέρες μας, το να τοποθετείς τον εαυτό σου μακριά από τον ανταγωνισμό, 

συνήθως αποδίδει περισσότερο από το να φτιάχνεις μόνο, ένα ποιοτικό
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προϊόν. Αποδίδει σε πράγματα όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και ίσως το 

πιο σημαντικό τη διακίνηση και τη διαχείριση των υλικών. Συνεπώς, η 

επιλογή της θέσης της εγκατάστασης είτε αυτό είναι αποθήκες ή κέντρο 

διανομής είναι πολύ περισσότερα από μια απλή επιχειρησιακή απόφαση 

ιδιοκτησίας. Αν και είναι αλήθεια ότι κανένα κέντρο διανομής δεν είναι 

απολύτως σωστό για όλους, υπάρχουν μερικά ουσιαστικά κριτήρια επιλογής 

που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτά περιλαμβάνουν:

Τοποθεσία. Κανένα κέντρο διανομής δεν είναι ευκαιρία αν δεν είναι κοντά στο 

εργοστάσιο ή/και στους πελάτες, ακόμα αν και η τιμή δείχνει ιδιαίτερα 

χαμηλή. Αν η επιλογή του κέντρου διανομής γίνει βάση μόνο της τιμής, το 

πιο πιθανό είναι η διαφορά και παραπάνω να πληρωθεί στα μεταφορικά. Για 

αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη τα “εισερχόμενα” και τα 

“εξερχόμενα” logistics και οι ανάγκες τους πριν γίνει οποιαδήποτε δέσμευση. 

Επίσης θα πρέπει να επιλεγεί ένα κέντρο διανομής που θα είναι τοποθετημένο 

έτσι ώστε να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη (να είναι κοντά στο 

εργοστάσιο αν έχει αποφασισθεί η παραγωγή βάση του Just In Time). Μια 

καλή τοποθεσία θα είναι συνήθως κοντά στους τελικούς καταναλωτές. Πολλά 

πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη 

βοήθεια στην απόφαση αυτή, όπως και πολλοί σύμβουλοι logistics.

Μεταφορές. Κανένα καλό κέντρο διανομής δεν είναι σε νησί. Είναι 

ουσιαστικό να έχει πρόσβαση σε διάφορα μέσα μεταφοράς. Για παράδειγμα, 

ένα καλό κέντρο διανομής πρέπει να είναι κοντά σε οδικές αρτηρίες, όπως 

εθνικές οδούς και λεωφόρους, έτσι ώστε τα φορτηγά να μπορούν να το 

προσεγγίσουν με τη λιγότερη δυσκολία. Θα πρέπει να είναι κοντά σε 

σιδηροδρομικούς σταθμούς αν τα φορτία στέλνονται σιδηροδρομικά (ειδικά 

αφού υπάρχει έλλειψη σε οδηγούς φορτηγών). Αν υπάρχουν εισαγωγές ή 

εξαγωγές θα πρέπει να είναι κοντά σε ένα λιμάνι. Αυτό βέβαια εξαρτάται 

βασικά από το πόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι διεθνείς.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΤΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Άλλα κόστη. Ακόμα και αν μια εγκατάσταση προσφέρει χαμηλό ενοίκιο, αυτό 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αποδοτική από άποψη κόστους. Οι φόροι, η 

ασφάλεια, χρήσεις και άλλα κόστη μπορούν να κάνουν τον τελικό 

λογαριασμό πολύ μεγάλο. Το ίδιο συμβαίνει όταν η εγκατάσταση έχει τέτοιο 

σχήμα που δεν είναι τόσο αποδοτική όσο το παραλληλόγραμμο (σύμφωνα με 

έρευνες). Για αυτό η επιλογή δεν πρέπει να γίνει μόνο βάση του ενοικίου. 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι υπόλοιποι παράγοντες κόστους και μετά να 

ληφθεί η απόφαση του αν η τιμή είναι καλή.

Ευελιξία. Οσο καλά και να επιλεγεί το κέντρο διανομής σήμερα, υπάρχει 

πάντα η πιθανότητα να μη δουλεύει καλά για την επιχείρηση αύριο. Πολλοί 

ειδικοί στα logistics συμβουλεύουν την επανεκτίμηση των ρυθμίσεων των 

logistics τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Επίσης είναι κατά της αναπαραγωγής 

της υπάρχουσας εγκατάστασης όταν υπάρξουν αλλαγές ή γίνει διείσδυση σε 

νέες αγορές γιατί συχνά ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών που είναι 

επιθυμητά μπορεί να μην είναι διαθέσιμος. Φυσικά πάντα υπάρχει η επιλογή 

της κατασκευής μιας εγκατάστασης. Πρέπει όμως να είναι κατανοητό ότι θα 

δεσμευτεί σημαντική ποσότητα χρόνου και χρήματος. Επίσης θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η χρησιμότητα της εγκατάστασης και σε άλλες εταιρίες. 

Αλλιώς είναι πιθανή η δημιουργία ενός παγίου που στην πραγματικότητα είναι 

στοιχείο παθητικού.

Οι πιθανότητες. Ακόμα και αν ακολουθηθούν οι παραπάνω κανόνες, υπάρχουν 

κάποιες καταστάσεις όπου κανένα κέντρο διανομής δεν θα ταίριαζε τέλεια. 

Για παράδειγμα αν πρόκειται για προϊόν με εποχιακή ζήτηση, η ανάγκη είναι 

για διακυμάνσεις στο μέγεθος του χώρου. Ίσως είναι ευκαιρία εισαγωγής ενός 

νέου προϊόντος ή διείσδυσης σε μια νέα αγορά. Η ακόμα και ευκαιρία για 

αποφυγή εστίασης στη διανομή και υπεργολαβία των λειτουργιών σε ένα 

τρίτο μέρος (third party logistics).

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ"

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

4.3.6 Πληροφοριακά συστήματα Logistics

Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή των logistics είναι απαραίτητη στη σύγχρονη 

επιχείρηση αλλά εφαρμόσιμη μόνο μέσα από τη νέα τεχνολογία και τα 

πληροφοριακά συστήματα.

Ένα πληροφοριακό σύστημα Logistics (LIS) θα μπορούσε να χωρισθεί στα 

ακόλουθα βασικά μοντέλα: το μοντέλο αποθήκευσης και το μοντέλο 

διανομής. Αυτά τα δύο βασικά μοντέλα αποτελούν τη βάση για τη σχεδίαση 

και λειτουργία ενός LIS.

Μοντέλο αποθήκευσης

Στο μοντέλο της αποθήκευσης συμπεριλαμβάνονται πολλές διαδικασίες και 

λειτουργίες οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητάς τους είναι σημαντικά 

δύσκολες στην παρακολούθησή τους.

Βασικό στοιχείο της αποθήκευσης είναι ότι ο χώρος απασχολείται από 

πολλούς αποθέτες με διαφορετικά εμπορεύματα. Αυτό δίνει σημαντική 

διαφοροποίηση από τις κοινές εμπορικές αποθήκες. Η διαφορετικότητα των 

εμπορευμάτων προϋποθέτει:

❖ Διαφορετική συσκευασία εμπορευμάτων

❖ Διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες κατά εμπόρευμα

Διαφορετική χωροταξική παρακολούθηση βάσει πολλών διαφορετικών 

συντελεστών, όπως κινητικότητα εμπορεύματος, μέγεθος, διάρκεια ζωής 

κλπ.

❖ Διαφορετική κωδικοποίηση των ειδών κατά πελάτη/αποθέτη

Οι βασικές πληροφορίες που πρέπει, να τηρούνται στο πληροφοριακό 

υποσύστημα αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες:

❖ Κωδικοποίηση προϊόντος κατά πελάτη/αποθέτη

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑ ΥΣ1ΔΑΣ”
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

❖ Κωδικός που χρησιμοποιεί ο πελάτης

❖ Κωδικός εργοστασίου

❖ Μονάδες μέτρησης πχ. τεμάχια, κιλά, μέτρα κλπ.

❖ Συσκευασίες πχ. κιβώτιο, βαρέλι, σάκος, χύμα κλπ.

❖ Μεγέθη συσκευασιών και Μονάδων μέτρησης, όγκος, βάρος, επιφάνεια

❖ Παρακολούθηση των ποσοτήτων σε πολλαπλές μονάδες μέτρησης

❖ Παρακολούθηση των ποσοτήτων με τις συσκευασίες

❖ Δυνατότητα σπασίματος των συσκευασιών (Unpacking/Repacking)

❖ Ακριβής θέση του είδους στον αποθηκευτικό χώρο

❖ Αναλυτική παρακολούθηση των κινήσεων ενός είδους

❖ Γενικότερα η λογιστική παρακολούθηση των ειδών κατά πελάτη/αποθέτη

Με πληροφορίες τέτοιου είδους έχουμε σημαντική και μοναδική 

πληροφόρηση. Ταυτόχρονα δίνεται η ευελιξία για ταχύτατες διαδικασίες 

προετοιμασίας της διανομής ή της επί τόπου παράδοσης. Επίσης, δίνεται η 

δυνατότητα στον πελάτη/αποθέτη να έχει ανά πάσα στιγμή τη μέγιστη 

πληροφορία για τα είδη του, στο ίδιο επίπεδο που θα είχε αν τηρούσε μόνος 

του την δική του αποθήκη. Με τα σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνίας 

είναι πλέον εφικτό ο κάθε αποθηκευτής να μπορεί να εισέρχεται στο 

πληροφοριακό σύστημα και να αντλεί μόνος του τις πληροφορίες που 

χρειάζεται (π.χ υπόλοιπα ειδών, κοστολόγια αγορών, ισοζύγια, παραδόσεις, 

διανομές κλπ.)

Το θέμα της αυτόματης συλλογής δεδομένων (Data collection) είναι αρκετά 

σημαντικό, διότι προσφέρει ταχύτητα καταγραφής και ελαχιστοποίηση έως 

και εξάλειψη των χειριστικών λαθών. Βασικά τέτοια συστήματα είναι 

αυτόματα κλαρκ με υπολογιστικά συστήματα χειρός χωρίς πληκτρολόγια 

αλλά με οθόνες επιλογής με αίσθηση αφής και ο γραμμικός κώδικας - bar 

code.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”

ΘΟΔΩΡΟΣΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΙ ΙΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Μοντέλο διανομών

Η διανομή είναι ένα από τα πλέον ευαίσθητα συστήματα, παίζει ρόλο στη 

ροή των διαδικασιών της επιχείρησης. Σε ημερήσια βάση έχουμε την 

παραγγελιοληψία. Δηλαδή τις απαιτήσεις για παραδόσεις εμπορευμάτων. Η 

συλλογή των παραγγελιών θέλει ταξινόμηση και κατάταξη. Θέματα που 

τίθενται είναι:

Η προτεραιότητα των πελατών

Η δυνατότητα παράδοσης των παραγγελιών με τα διαθέσιμα μέσα 

Η επιλογή παράδοσης παραγγελιών με καθυστέρηση (κριτήρια: 

προτεραιότητα πελάτη, ευαισθησία προϊόντος, γεωγραφικός προορισμός) 

Δημιουργία δρομολογίων μέσων παράδοσης 

Κριτήρια φόρτωσης κλπ..

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΤΙΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ LIS

Διαχείριση Αποθήκευσης Προϊόντων Διαχείριση Οικονομικών Στοιχείων
Προϊόντα Πελάτη/Αποθέτη Ειδικοί τιμοκατάλογοι κατά πελάτη

Στοιχεία Διακίνησης κατά προϊόν

Στοιχεία θέσης στην Αποθήκη κατά συμβόλαιο

Μετρικά και άλλα στοιχεία κατά οποιονδήποτε τρόπο

Κάλυψη νόμων Έκδοση Αυτόματων Τιμολογίων

κατά Πελάτη

Πλήρης Οικονομική Εικόνα 

Πελάτη/ΑποΟέτη

Στατιστικό Σύστημα Διαχείριση Φορτώσεων
Πλήρης Στατιστική Παρακολούθηση Σύστημα Φόρτωσης Αυτοκινήτων

Πελάτη ανάλογα Μέγεθος & Ογκο

Αποθηκευτικών Χώρων

Χρηματοοικονομικών Χωρητικότητα

Προτεραιότητες 

Είδος Προϊόντων

Διαχείριση Διανομής Σύστημα Τηλεπικοινωνιών
Σύστημα Καθορισμού Δρομολογίων Σύστημα E-mail με πελάτες

Γεωγραφικό (Χαρτογραφικό) Σύστημα Αυτόματης Έκδοσης

Σύστημα Δρομολογίων Παραστατικών Επί Αυτοκινήτου

Σύστημα Σύνδεσης με 

Διαμεταφορείς/ Μεταφορείς/ 

Εργοστάσια

Συστήματα Data Collection & Δοιποί Αυτοματισμοί
Αυτόματη Εισαγωγή Προϊόντων με 

Bar Codes

Αυτοκινούμενα κλάρκ 

Αυτόματη Εξαγωγή

Αυτόματη Διαχείριση Προϊόντων και Θέσεων στην Αποθήκη

Εικόνα 4.11: Βασικά υποσυστήματα ενός πληροφοριακού συστήματαος

logistics. Πηγή: Θεοδωρόπουλος Απ., 1996, Απαιτήσεις 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων εφοδιαστικής 

διαχείρισης αποθηκών, Trans Weekly.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙ Δ ΑΣ"

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS - THIRD 

PARTY LOGISTICS

5.1. Γενικά

To παρόν κεφάλαιο επιχειρεί μια γενική αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης σε αυτό που ονομάζεται “third party logistics” ή “contract 

logistics”. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά και στην Ευρώπη ο 

κλάδος βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ στην Ελλάδα αναπτύσσεται με 

γοργούς ρυθμούς αν kui βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Για αυτό, τα 

στοιχεία έρευνας που θα παρουσιαστούν στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται 

και αποτυπώνουν την κατάσταση πρώτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 

και μετά στην Ευρώπη. Τέλος, επιχειρείται μια επιφανειακή προσέγγιση των 

τάσεων στην Ελληνική αγορά.

“Contract logistics”. Πρόκειται για “τη χρήση ενός τρίτου εξωτερικού 

προμηθευτή που να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ελέγχει την αποδοτική και 

την αποτελεσματική από άποψη κόστους ροή και αποθήκευση πρώτων υλών, 

ενδιάμεσων αποθεμάτων, ετοίμων προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών 

από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης, ή οποιουδήποτε 

κομματιού από τα παραπάνω”: Ορισμός της Ryder Dedicated Logistics, 

κορυφαίας εταιρίας του κλάδου στις ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο του Logistics Management (Council of Logistics Management) 

ορίζει τα logistics ως “την διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 

ελέγχου της αποδοτικής και αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης αγαθών, 

υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης στο 

σημείο κατανάλωσης με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

πελάτη.”

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΓΙΑ ΝΕΜ1 ΣΤ IIΜ 10 
ΜΑ ΚΕΑ ΟΝ ΙΑ Σ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΤΙΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α,

Όμως, στη βιομηχανία που αντιμετωπίζεται η πίεση για μείωση του cycle time, 

των αποθεμάτων και για χαμηλότερα κόστη καθώς και για ταυτόχρονη 

βελτίωση του σέρβις, τα logistics μπορεί να είναι ένα έργο μυθικών 

διαστάσεων.

Για αυτό όλο και περισσότερες εταιρίες, ψάχνουν να προμηθευτούν 

εξωτερικά τις λειτουργίες των logistics και σχεδόν κάθε εταιρία μεταφορών, 

προώθησης φορτίων και διαχείρισης αποθηκών σπεύδει να παρέχει υπηρεσίες 

logistics.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣΣ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΛΣ”



ΠΛ Ή EM IΣΤII ΜΙ Ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΑΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

5.2. Contract logistics στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ποιο είναι όμως το μέγεθος των υπεργολαβιών logistics; Μια πρόσφατη (τέλη 

1996) έρευνα από την Mercer Management Inc. και το Northeastern University 

βρήκε πως το 60% των 500 μεγαλύτερων βιομηχανιών των Η.Π.Α. 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες logistics που παρέχονται από ένα τρίτο μέρος 

(third party logistics). Ακόμα ένα 15% των υπολοίπων εξετάζουν τη 

πιθανότητα να αγοράσουν τέτοιες υπηρεσίες.

Μέσα στην αρένα των υπεργολαβιών logistics, περιλαμβάνονται φορτηγοί 

μεταφορείς, ταχυμεταφορείς, διαμεταφορείς, πράκτορες και εταιρίες 

αποθηκών. Ανεπίσημες εκτιμήσεις τοποθετούν το νούμερο των εταιριών που 

δηλώνουν ότι παρέχουν υπηρεσίες logistics σε περισσότερες από 100, 

νούμερο που αυξάνει συνεχώς.

Ο Hugh Randall, διευθύνων σύμβουλος στη Mercer, λέει ότι η αγορά των 

logistics, στις ΗΠΑ αναπτύσσεται κατά 20% με 30% το χρόνο. Μερικοί από τις 

παρέχοντες logistics εταιρίες περιμένουν τη ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες να 

αυξηθούν με ένα ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό. Στην εικόνα 5.1 παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τις υπηρεσίες που οι πελάτες 

χρησιμοποιούν περισσότερο:

THESIS: "ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΙΚΙΙΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣΣ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”
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ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

■ Διαχείριση αποθηκών

■ Συνένωση αποστολών 

£3 Επιλογή μεταφορέων

■ Πληροφοριακά συστήματα logistics 

Β Λειτουργίες διαχείρισης στόλου

□ Διαπραγματεύσεις τιμών

□ Επιστροφές προϊόντων

□ Εγκατάσταση/συναρμολόγηση προϊόντων 

Β Εκπλήρωση παραγγελιών

Ο Ανταλλακτικά πελατών 

Ο Επεξεργασία παραγγελιών

□ Ανεφοδιασμός αποθεμάτων

Εικόνα 5.1: Τι συμβαίνει στις Η.Π.Α: Υπηρεσίες που οι πελάτες

χρησιμοποιούν περισσότερο

Πηγή: Έρευνα των Mercer Management Consulting Inc. και

Northeastern University, περιοδικό Purchasing, Μάρτιος 1996.

Παρά τους αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης, οι υπεργολαβίες logistics 

ακόμα καταλαμβάνουν μόνο 6% περίπου, από την πίτα της αγοράς (Εικόνα 

5.2). Σύμφωνα με την Cass Logistics Inc. ο τζίρος των υπεργολαβιών logistics 

θα φθάσει στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από μια αγορά συνολικής

THESIS: "ΑΠΟΤΕΔΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣ1ΔΑΣ”



ΠΑ ΝΕΜ1 ΣΤ Η Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΤΊΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

αξίας περίπου 421 δισεκατομμυρίων. Η εκτίμηση της Cass είναι ότι το 

ποσοστό θα φθάσει το 10% μέχρι την αλλαγή του αιώνα.

($ billions)

1992 1996 2000

Αγορά Μεταφορών $ 374 $421 $ 474 1

Τα ως ποσοστό % της αγοράς 2.7% 6% 1°%]

Μέγεθος της αγοράς

Logistics

$10 $25 $47-50

Εικόνα 5.2: Η αγορά των υπεργολαβιών logistics στις Η.Π.Α.

Πηγή: Cass Logistics Inc.

Πάντως για τους περισσότερους αγοραστές και logistics managers οι 

υπεργολαβίες logistics δημιουργούν μια σειρά από ερωτήσεις: Τι είναι; Γιατί 

όλοι φαίνεται να τις θέλουν; Είναι χρήσιμες για την εταιρία μου;

Οι ερμηνείες είναι πολλές. Οπως και να λέγονται - third party logistics, 

contract logistics, outsourced logistics, ή integrated logistics, ένα πράγμα είναι 

σίγουρο για αυτή την σύγχρονη τάση στην επιστήμη της διοίκησης 

παραγωγής και λειτουργιών. Η έννοια σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε 

διαφορετικούς ανθρώπους.

Οι εταιρίες χρησιμοποιούν τις εταιρίες παροχής logistics για οτιδήποτε από τη 

διαχείριση των αναγκών μεταφορών, των προμηθειών, μέχρι τη διαχείριση 

ολόκληρης της προμηθευτικής αλυσίδας από τις πρώτες ύλες μέχρι το σέρβις 

και μετά τις πωλήσεις. Τέτοιοι διαφέροντες βαθμοί υπηρεσιών και ζήτησης 

καταστούν πολύ δύσκολο τον ορισμό των υπεργολαβιών logistics που να 

ικανοποιεί τους πάντες. Μια από τις καλύτερες ερμηνείες δίνεται από την 

Ryder Dedicated Logistics και αναφέρεται παραπάνω στην αρχή του 

κεφαλαίου.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣΣ.
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ΠΑ ΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΤΙΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΤΠΎΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MB A.

Κάποιοι μπορούν να πουν ότι η ιδέα του να δίνεις λειτουργίες των logistics σε 

ένα εξωτερικό προμηθευτή δεν είναι καινούρια. Αυτό είναι αλήθεια, όμως 

όπως υποδεικνύει και ο ορισμός της Ryder, οι εταιρίες παροχής logistics έχουν 

διευρύνει της υπηρεσίες και τις περιοχές εστίασης τους.

Ο Doug Christensen, πρόεδρος της TNT Contract Logistics, λέει ότι οι 

εταιρίες παροχής logistics φτάνουν και πέρα από την προμηθευτική αλυσίδα 

για να αναλάβουν και κομμάτια από την διαδικασία μεταποίησης. Σε κάποιους 

κλάδους, μερικές εταιρίες δεν έχουν καθόλου μεταποίηση. Αποφάσισαν ότι η 

κύρια ικανότητά τους είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη(Κ&0) και έχουν δώσει σε 

υπεργολαβίες όλα τα υπόλοιπα. Αυτό θα το δούμε περισσότερο όταν 

πρόκειται για μεταποίηση όπως η ελαφρά συναρμολόγηση κλπ. Για 

παράδειγμα, η Customized Transportation Inc., ένα τμήμα της CSX Corp., 

ελέγχει την αποθήκευση και τις μεταφορές παρελκωμένων για αρκετούς 

μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων καθώς και έργα υποσυναρμολόγησης. 

Με ηλεκτρονική σύνδεση με το πρόγραμμα παραγωγής της γραμμής 

συναρμολόγησης και τους προμηθευτές, η CTI επικοινωνεί και συντονίζει 

ανάγκες για πρώτες ύλες και παραδίδει πρώτες ύλες απευθείας στη γραμμή 

συναρμολόγη ση ς.

Αυτή η λύση έχει μειώσει τα κόστη του πελάτη στην παραγωγή και στα 

αποθέματα και παρέχει παράδοση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο δέκα 

λεπτών, στο 99% των περιπτώσεων.

Αλλά, αν οι εταιρίες έχουν τα δικά τους τμήματα logistics, γιατί έχουν ανάγκη 

να τα δώσουν σε υπεργολάβους; Υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Παρακάτω είναι οι 

περισσότερο κοινοί:

❖ Μείωση κόστους

❖ Αποφυγή εξόδων κεφαλαίου

❖ Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΊΊΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
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ΠΑ ΝEM IΣΤΗ ΜΙ Ο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΓΙΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

❖ Αύξηση ευελιξίας

❖ Εστίαση στην κυρίως δουλειά

❖ Βελτίωση του σέρβις των πελατών

❖ Επίτευξη κρίσιμης ειδίκευσης

❖ Απλοποίηση της διαδικασίας logistics

❖ Αποφυγή του κόστους κανονισμών

❖ Αποφυγή προβλημάτων με την εργασία

Δεν πρέπει να προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι η μείωση του κόστους 

είναι πρώτη στη λίστα με τις αιτίες που οδηγούν τις εταιρίες να δώσουν 

υπεργολαβίες τα logistics. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα logistics 

αντιπροσωπεύουν ανάμεσα στο 10% με 30% από το συνολικό κόστος μιας 

εταιρίας. Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές logistics απαντώντας στην έρευνα της 

Mercer management, σημειώνουν το μειωμένο κόστος σαν τη μεγαλύτερη 

ωφέλεια (Εικόνα 5.3).
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΤΙΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Γιατί υπεργολαβίες;
Διευθυντές logistics στους 500 μεγαλύτερους κατασκευαστές των

ΗΠΑ.
τοποθέτησαν τα παρακάτω ως τις ωφέλειες των third-party logistics

Βελτιωμένο 
σέρβις πελατών 

9%

Βελτιωμένη
λειτουργική

αποδοτικότητα
11% δεδομένα

Εικόνα 5.3: Ωφέλειες των third party logistics 

Πηγή: Οπως εικόνα 5.1

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙ Δ ΑΣ"
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ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

5.3 Υπεργολαβίες - third party logistics στην Ευρώπη

Η Ευρώπη θεωρείται γενικά ότι είναι η γενέτειρα των υπεργολαβιών - third 

party logistics. Ακόμα και αν ο κλάδος είναι καλά εγκαθιδρυμένος στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού, συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι πολιτικές αλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

ακόλουθης εξάπλωσης της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης των 

αγορών, παρουσιάζουν πολλές προκλήσεις στα τρίτα μέρη, στους 

υπεργολάβους (third parties). Μια οικονομία που ακόμα είναι χαμηλής 

επίδοσης, επηρεάζει, επίσης, τις απαιτήσεις των μεταφορών προς τους 

παρέχοντες αυτές τις υπηρεσίες.

Μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του κλάδου στην Ευρώπη, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει βάση μιας μεγάλης έρευνας που έκανε το Northeastern 

University, σε συνεργασία με την Mercer Management Consulting και το 

Cranfield School of Management της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο είναι 

διάσημο για την ειδικότητά του σε θέματα μεταφορών και logistics. Η έρευνα 

αναφέρεται στους CEO των μεγαλύτερων εταιριών third party logistics στην 

Ευρώπη, το πώς βλέπουν τον κλάδο να προσαρμόζεται στις αλλαγές και τι 

προβλήματα αντιμετωπίζουν τώρα και τι στο μέλλον. Για απαντήσεις σε αυτά 

τα ερωτήματα και σε άλλα, ο Prof. Robert C. Lieb, of transportation and 

logistics στο Northeastern University και o Hugh Randall, Αντιπρόεδρος 

Ομίλου για την Mercer Management Consulting εκτέλεσαν τη σχετική έρευνα 

σε CEOs Ευρωπαϊκών εταιριών υπεργολαβιών-third party. Συμμετοχή στην 

έρευνα είχαν οι Prof. James Cooper, Richard Ford και Melvyn Peters του 

Cranfield School of Management.

To προφίλ των ερωτηθέντων εταιριών:

Οι ερωτήσεις της έρευνας βασίστηκαν σε παρόμοιες έρευνες που έκαναν οι 

Lieb και Randall στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 5 χρόνια. Η ομάδα
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LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛ ΥΣΙΔΛΣ"



Π Λ ΝΕΜ1 ΣΤΗ Μ ΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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έρευνας πήρε συνέντευξη από CEOs από τις 16 από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών logistics, από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 1996.

Τα 3/4 (12) των ερωτηθέντων είναι θυγατρικές μεγαλύτερων εταιριών. 

Μερικές από τις μητρικές εταιρίες είναι διεθνείς διαμεταφορείς φορτίων, 

ειδικοί διανομών και αποθήκευσης, εταιρίες πακέτων εξπρές και εταιρίες 

παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Μόνο ένας από τους ερωτηθέντες είπε 

πως η θυγατρική του είναι απολύτως αυτόνομη από τη μητρική, ενώ οι 

υπόλοιποι θεωρούν τους εαυτούς τους “σχετικά αυτόνομους”.

Οι περισσότεροι των απαντησάντων προσφέρουν μια ευρεία γκάμα 

υπηρεσιών. Και οι 16, δήλωσαν ότι προσφέρουν πληροφοριακά συστήματα 

logistics, διαχείριση παραγγελιών, επιστροφές προϊόντων, αναετικετοκόληση 

και ανασυσκευασία, ομαδοποίηση φορτίων και διοίκηση αποθηκών. Το 87%, 

είπε επίσης ότι προσφέρει διοίκηση ανταλλακτικών, διοίκηση αποθεμάτων, 

ολοκλήρωση παραγγελιών και συναρμολόγηση προϊόντος. Οι μεταφορικές 

υπηρεσίες είναι πού είναι λιγότερο κοινές. Αν και το 80% προσφέρουν 

επιλογή μεταφορικών μέσων, μόνο το 60% αναλαμβάνουν τη διοίκηση του 

στόλου, και ένα ισχνό 20% διαπραγματεύεται τιμές μεταφοράς.

Έσοδα

Οι ερευνητές ρώτησαν τους CEO ποιες από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι τρεις 

μεγαλύτεροι παράγοντες εσόδων. Η διοίκηση αποθηκών και οι λειτουργίες 

έρχονται στην πρώτη θέση, με 93%. Οι μεταφορικές υπηρεσίες είναι οι 

επόμενες με 71% με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην τρίτη θέση με 

50%. Τα νούμερα πέφτουν στο 21% για την ομαδοποίηση φορτίων και την 

διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας.

Διαφοροποίηση
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Όταν ρωτήθηκαν πως ξεχωρίζουν τους εαυτούς τους από τους άλλους 

ανταγωνιστές τους, οι CEOs γενικά είδαν δύο περιοχές. Πρώτον και πιο 

σημαντικό είναι η ποιότητα της διοίκησης και η ειδίκευση. Ο άλλος τρόπος 

είναι η υπηρεσία προς μια φωλιά αγοράς (niche markets), εστιάζοντας σε ένα 

συγκεκριμένο κλάδο. Ο πιο κοινός βιομηχανικός κλάδος είναι τα Τρόφιμα και 

Ποτά, με την υψηλή τεχνολογία και τα computers να ακολουθούν. Αλλες 

ειδικεύσεις περιλαμβάνουν τα αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά, ιατρικά και χημικά.

Εξελίξεις

Ρωτήθηκαν επίσης σχετικά με τις δυνάμεις που σχηματίζουν τον κλάδο των 

υπεργολαβιών. Στην θετική πλευρά, είδαν αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον μεταξύ 

των ενδιαφερομένων για υπεργολαβία ενός ευρύτερου κύκλου λειτουργιών 

των logistics και για την αγορά της ολοκληρωμένης υπηρεσίας από μια μόνο 

εταιρία. Από την άλλη μεριά, ήταν πολύ προβληματισμένοι σχετικά με την 

συμπίεση των τιμών στις υπηρεσίες από τρίτα μέρη.

Προβλήματα

Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και επηρεάζουν την επίδοση 

και την ανάπτυξή τους, είναι το κόστος ανάπτυξης των συστημάτων και η 

δυσκολία επίτευξης των προδιαγραφέντων επιπέδων εξυπηρέτησης. Ένας 

ακόμα προβληματισμός είναι η πολιτιστική συμβατότητα των παροχέων και 

των πελατών καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες αναζητούν Πανευρωπαϊκές 

λύσεις για τα logistics τους.

Π ροοπτι κές

Παρά τα προβλήματα αυτά, υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η διαρκής 

αναδιάρθρωση της μεταποίησης και των logistics του λιανεμπορίου στην 

Ευρώπη κάτω από την μοναδική Ευρωπαϊκή αγορά προσφέρει πολλές
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ευκαιρίες για μειώσεις κόστους και πολλοί αποστολείς ψάχνουν βοήθεια στα 

τρίτα μέρη. Η παγκοσμιοποίηση, φέρνει όλο και πιο πολλές πολυεθνικές 

στην Ευρώπη και τα τρίτα μέρη (third parties) μπορούν να παίξουν ένα κρίσιμο 

ρόλο, στην επιτυχία τους.
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5.4 Παροχή υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα

Πρόκειται για μια σαφώς καινούρια αγορά για την Ελλάδα, με λίγες έως καμία 

πλήρως οργανωμένη επιχείρηση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics, 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πάντως είναι σίγουρο ότι πολλές εταιρίες 

στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών, της διακίνησης και της αποθήκευσης, 

βλέπουν το παράθυρο-ευκαιρία και σιγά-σιγά επεκτείνουν τις δράστη ριότητές 

τους προς τα logistics.

Τη βασική υποδομή για εξέλιξη σε παροχέα υπηρεσιών Logistics έχει κάθε 

εταιρία μεταφορών, διαμεταφορών, πρακτόρευσης και αποθήκευσης. Από 

αυτές όσες ενδιαφέροντα! να μπουν στο νέο κομμάτι της αγοράς επεκτείνουν 

τις υποδομές τους και πολλές δηλώνουν ήδη εταιρίες logistics στην πολιτική 

τους marketing.

Σημαντικό σημείο στην μεγέθυνση της αγοράς και στην προσέλκυση πολλών 

επιχειρήσεων είναι και το άνοιγμα της αγοράς των Βαλκανίων.

Γνωστές εταιρίες παροχής υπηρεσιών third party logistics στην Ελλάδα, 

σήμερα, είναι η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, η Capocci Logistic Services, η TRD Logistics, 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ AE, FRAKAPOR ΕΛΑΑΣ ΑΕ κλπ. Η εταιρία leader στα 

logistics στην Ελλάδα, σήμερα, είναι η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, η οποία και απασχολεί 

περισσότερα από 250 άτομα ενώ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 

αποθήκευσης και διανομής στη Βόρεια Ελλάδα.

Πάντως, ο τομέας της διαμεταφοράς είναι σχετικά πιο κοντά και αναμένεται 

να αποτελέσει την πηγή “ανάδυσης” πολλών νέων επιχειρήσεων third party 

logistics στην Ελλάδα. “Έπρεπε να έρθει, όμως, το 1993 και η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων μέσα στην κοινότητα για να μπορέσει 

επιτέλους και ο Έλληνας Διαμεταφορέας να προσφέρει στον Έλληνα έμπορο 

και βιομήχανο, την εμπειρία που συγκέντρωσε τόσα χρόνια στη Διεθνή
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μεταφορά. Ο γραφειοκρατικός παρεμβατισμός της Πολιτείας, δεν άφησε να 

εξελιχθεί νωρίτερα ο Διαμεταφορέας σε εταιρία logistics σε αντίθεση με τον 

Ευρωπαίο συνάδελφό του.” (Β. Capocci, Διεθνές Συνέδριο Logistics, 1996, 

Trans Weekly)

Η καθυστέρηση αυτή υποχρέωνε μέχρι σήμερα τον έμπορο ή τον βιομήχανο 

να οργανώσει δικό του δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις μικρότερες. Τα οικονομικά 

αποτελέσματα αυτής της ενέργειας είναι φανερά, αφού είναι γενικά γνωστό το 

υψηλό κόστος διανομής που έχουν τα προϊόντα στην Ελλάδα. Ένα κλασικό 

παράδειγμα είναι η παράδοση των προϊόντων στα super market, όπου το 

λιγότερο που θα μείνει ένα φορτηγό αυτοκίνητο είναι 2-3 ώρες. Είναι λοιπόν, 

προφανώς, αποδοτικότερο για όλους, αυτό το αυτοκίνητο να παραδώσει 

εμπορεύματα περισσοτέρων αποστολέων στον ίδιο χρόνο.

“Τα βασικότερα προβλήματα στον τομέα των διανομών στην Ελλάδα σήμερα 

είναι:

1. Η γεωγραφική δομή της χώρας. Λόγω της δομής αυτής (νησιώτικη 

Ελλάδα) είναι δύσκολη η τήρηση των προδιαγραφών διακίνησης των 

προϊόντων αλλά περισσότερο ακόμα ο βαθμός αξιοπιστίας για την 

ορθή λειτουργία του κύκλου παραγγελίας.

2. Η έλλειψη οργάνωσης για διανομή, εκτός των αστικών κέντρων. Η 

ύπαρξη πληθώρας εταιριών Μεταφοράς-Διανομής έχει αποτελέσει 

τροχοπέδη στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθώς είναι πολύ δύσκολο να γίνουν μεμονωμένες 

επενδύσεις σε μηχανοργάνωση, σύγχρονες αποθήκες και μέσα 

μεταφοράς. Είναι σαφές ότι σήμερα η διανομή στις περιοχές εκτός 

αστικών κέντρων είναι φθηνή αλλά όχι ποιοτικά σωστή.” (Γ. 

Χαρωνίτης, Logistics Manager ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, Trans Weekly)
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης εταιρίας Logistics στην 

Ελλάδα, έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο περσινό συνέδριο logistics είναι:

α. Δύο κέντρα διανομής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από 

αυτά τα δύο κέντρα διανομής στην πράξη, είτε το εμπόρευμα παράγεται 

στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρεται κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, ώστε το πρωί νωρίς να γίνεται η διανομή του.

Τα δύο κέντρα διανομής, πρέπει να διαθέτουν μεγάλες ράμπες, για την 

άμεση ταξινόμηση και επαναφόρτωση των εμπορευμάτων στα μικρότερα 

αυτοκίνητα, που θα κάνουν τη διανομή μέσα στην πόλη.

Επίσης, πρέπει να είναι συνδεδεμένα με ένα κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα, έτσι, ώστε όλα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα στο καθένα.

β. Ο χρόνος λειτουργίας των κέντρων αυτών, πρέπει απαραίτητα να είναι 

από 06:00 έως 22:00, δουλεύοντας διπλή βάρδια για να μπορεί να 

εξασφαλιστεί η γρήγορη διανομή το πρωί και η παραλαβή των 

εμπορευμάτων προς μεταφορά και ταξινόμηση μέχρι αργά το βράδυ.

γ. Να έχουν εσωτερικό τμήμα μηχανοργάνωσης, ώστε με ευελιξία να 

καλύπτουν κάθε ανάγκη των πελατών τους.

Συνολικά, η υπηρεσία logistics δεν είναι απλά ένας μηχανισμός μεταφοράς του 

εμπορεύματος, αλλά είναι η λογική της διαχείρισης των εμπορευμάτων, από 

τη στιγμή που θα παραχθεί σαν πρώτη ύλη, μέχρι την παράδοση στον τελικό 

καταναλωτή.

Στην καθημερινή εμπορική συναλλαγή που κάνει ο επιχειρηματίας, η 

υπηρεσία logistics παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σταδίων
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από τα οποία περνάει ένα εμπόρευμα, που παράγεται. ή εισάγεται στην 

Ελλάδα και καλύπτει:

1. Τη μεταφορά από τον τόπο παραγωγής μέχρι το κεντρικό σημείο 

αποθήκευσης του εμπορεύματος

2. Τον εκτελωνισμό

3. Την ασφάλεια

4. Τον τραπεζικό διακανονισμό

5. Την αποθήκευση

6. Την αποπαλετοποίηση και ταξινόμηση του εμπορεύματος ανά κωδικό

7. Την κωδικοποιημένη καταχώρηση στον Η/Υ

8. Την έκδοση δελτίου εισαγωγής

9. Την λογιστική παρακολούθηση της αποθήκης

10. Την παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη-αποθέτη

11. Τη διαλογή-picking

12. Την πιθανή ανασυσκευασία

13. Την ετικετοποίηση

14. Την έκδοση δελτίου αποστολής

15. Τη διανομή και παράδοση στον τελικό παραλήπτη
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5.5 Contract logistics και πληροφοριακά συστήματα

Έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι ο Η/Υ όχι μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην απλή διαχείριση των αποθεμάτων της αποθήκης, ή στην κάλυψη των 

εσωτερικών εμπορικών εφαρμογών, αλλά και μέσα από τη σύνδεση των δύο 

εταιριών (EDI ή modems), δηλαδή της εταιρίας logistics και του πελάτη- 

αποθέτη, να καλύπτει την αυτόματη ενημέρωση του Βιβλίου Αποθήκης, ως 

και την έκδοση των τιμολογίων πώλησης, εξοικονομώντας για τον πελάτη 

σημαντικό μέρος από το συνολικό κόστος της Λογιστικής Εμπορικής 

Διαχείρισης που έχει. Οι νέες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στον χώρο 

των software, δίνουν πλέον τη δυνατότητα στον κάθε πελάτη, να μπορεί να 

βλέπει στο τερματικό που έχει στο γραφείο του, κάθε στιγμή, πόσο έχει, που 

είναι, και πότε παραδίδεται το εμπόρευμα στον πελάτη του.

Οι προχωρημένες εφαρμογές έ;χουν τη δυνατότητα τη χρονική στιγμή, που 

επιλέγει ο πελάτης, να δημιουργούν την εντολή προς την παραγωγή, ή την 

παραγγελία προς τον προμηθευτή, για τη συμπλήρωση του stock, 

λαμβάνοντας φυσικά υπόψη παραμέτρους όπως: χρόνος προετοιμασίας του 

εμπορεύματος που απαιτεί η παραγωγή, χρόνος μεταφοράς, ποσοτική 

συσκευασία του εμπορεύματος και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

Το διάγραμμα ροής ενός προγράμματος μιας εταιρίας logistics, συνοπτικά θα 

είναι:
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Εικόνα 5.4: Διάγραμμα ροής προγράμματος εταιρίας παροχής logistics.

Πηγή: Capocci Β., Τα logistics διανομής στην Ελλάδα, Trans Weekly,

Νο31

Βλέπουμε ότι η υπηρεσία logistics δεν είναι απλά και μόνο ένας μηχανισμός 

μεταφοράς του εμπορεύματος, αλλά είναι η “λογική” στη διαχείριση των 

εμπορευμάτων, από τη στιγμή που Θα παραχΟεί σαν πρώτη ύλη, μέχρι την παράδοση 

στον τελικό καταναλωτή.
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5.6 Τα πλεονεκτήματα της ανάθεσης των logistics σε τρίτα μέρη

Είναι γεγονός ότι εδώ και μερικά χρόνια, έχει γίνει συνείδηση στις 

βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, το τεράστιο κόστος των 

αποθεμάτων, είτε πρόκειται για την αποθήκευσή τους σαν πρώτη ύλη πριν 

ξεκινήσει η παραγωγή, είτε πρόκειται για έτοιμο προϊόν, που θα καλύψει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα την αγορά.

Η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων σχετίζεται άμεσα με την ταχύτητα 

μεταφοράς του εμπορεύματος και προϋπόθεση για τη βελτίωση της είναι να 

γίνεται η διαχείριση από την εταιρία logistics. Έτσι, έχουμε από τη μια 

πλευρά, απελευθέρωση κεφαλαίων και περαιτέρω διάθεσή τους για 

ανταγωνιστικότερη παρουσίαση του προϊόντος και από την άλλη, περιορισμό 

των ενδιαμέσων αποθηκεύσεων και παρεμβάσεων, μεταξύ εισαγωγέα ή 

παραγωγού και τελικού παραλήπτου, που θα επιβάρυναν την τελική τιμή του 

προϊόντος. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

και τον έλεγχο όλων των σταδίων μεταφοράς, από το Logistics, είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους που προέρχεται κυρίως, από την ορθολογιστική 

ανάπτυξη του δικτύου διανομής των εμπορευμάτων και από τη δυνατότητα 

εναλλακτικής επιλογής από το βιομήχανο, διαφόρων σεναρίων ή τρόπων 

μεταφοράς του εμπορεύματος.

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τους Benson, Bugg και Whitehead (1994), τα 

πλεονεκτήματα της ανάθεσης, έξω από την επιχείρηση, των λειτουργιών 

logistics σε μία εξειδικευμένη σε αυτό εταιρία, αποκαλούμενη third party, 

είναι τα ακόλουθα:

1. Μια εταιρία που αποφασίζει την ανάθεση, μπορεί να συγκεντρωθεί στη 

βασική εργασία την οποία ασκεί και να μην αναλώνεται στην μεταφορά και 

διανομή των προϊόντων της.
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2. Συγχρόνως, οι πελάτες της θα λαμβάνουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών γιατί 

θα είναι στα χέρια ενός ειδικού που έχει μεγάλη πείρα στο πεδίο των 

logistics.

3. Η ανάθεση έξω, είναι σχεδόν πάντα φτηνότερη από την διενέργεια των 

λειτουργιών αυτών μέσα στην επιχείρηση, διότι η εταιρία που αναλαμβάνει 

να τις κάνει μόνη της, αναπόφευκτα πέφτει σε μεγάλου κόστους λάθη, που 

το “τρίτο μέρος” θα είχε αποφύγει.

4. Η ανάληψη της λειτουργίας θα σημαίνει κεφάλαια, και μπορεί να 

απαιτήσει δανεισμό ή την δέσμευση κεφαλαίων που θα σημαίνει μείωση 

στην κύρια δραστηριότητα.

5. Το τρίτο μέρος μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένη πείρα διοίκησης που θα 

είναι δύσκολο να αναπτυχθεί μέσα στην επιχείρηση και μπορεί εύκολα να 

παρεκκλίνει προς άλλη κατεύθυνση - υπάρχει έλλειψη από έμπειρων και 

ικανών logisticians.

6. Το τρίτο μέρος μπορεί σχεδόν πάντα να προσφέρει υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας, με μεγαλύτερα κέρδη για κάθε διοίκηση που έχει 

αναθέσει αυτές τις υπηρεσίες.
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6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

6.1 K1R1N: “Έξυπνο” κέντρο διανομής για logistics στον 21ο αιώνα. Το 

εργοστάσιο της Yokohama: No 1 κέντρο διανομής.

ΓΕΝΙΚΑ: KIRIN

Το 1992 καταναλώθηκαν στην Ιαπωνία περισσότερα από 70 εκ. hi μπύρας, που 

είχε παρασκευαστεί στην Ιαπωνία. Η Kirin έχει, μερίδιο αγοράς 50% και 

ηγείται για πολλά χρόνια. Σε σχέση με τον όγκο του τζίρου οι σημαντικότεροι 

ανταγωνιστές τους είναι οι: Sapporo, Asahi και Suntory .

Η παραγωγή μπύρας γίνεται σε 15 ζυθοποιεία, διασκορπισμένα σ’ ολόκληρη 

την Ιαπωνία. Τα ζυθοποιεία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τους 

πελάτες τους, απέχουν 200 χιλ. μακριά από τις “λιγότερο πυκνοκατοικημένες 

περιοχές”, ενώ από τις κατ’ εξοχήν πυκνοκατοικημένες περιοχές 

τουλάχιστον 100χιλ.

Η Kirin παράγει 11 τύπους μπύρας και περίπου 20 διαφορετικούς τύπους 

πακέτων, σε σύνολο 180 περίπου προϊόντων. Κάθε ζυθοποιείο δεν παράγει 

όλα τα προϊόντα, έτσι ώστε στην πράξη, η δυσκολία πακεταρίσματος είναι 

μικρότερη από την αναμενόμενη.

Η αγορά μπύρας χαρακτηρίζεται σήμερα από στασιμότητα, για την ακρίβεια 

από μικρή πτώση, φαινόμενο που οι Γιαπωνέζοι ζυθοποιοί δεν έχουν 

συνηθίσει από το 1986, όταν η αγορά αναπτυσσόταν κατά 5%, που 

εμπνεύστηκε από την επιτυχία τους του Super Dry και Asahi.

Έκτοτε εμφανίστηκαν πολλές εισαγωγές προϊόντων. Η κύρια επιτυχία της 

Kirin είναι το Ichiban Shibori, που εισήχθηκε το 1989, με ένα σημερινό όγκο
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περίπου 10 εκατ. hi και η μπύρα Kojyo, που εισήχθη στην αγορά το 1992 και 

άγγιξε σήμερα ένα όγκο 1.000.000 hi. Στην εισαγωγή/προώθηση αυτού του 

προϊόντος δίνεται ειδική έμφαση στη φρεσκάδα.

Οι περισσότερες ζυθοποιίες έχουν ικανότητα παραγωγής 2 με 3 εκατ. hi ανά 

έτος. Οι δύο μεγαλύτερες ζυθοποιίες, στο Toride και στη Yokohama, 

καθεμιά με δυνατότητα παραγωγής 4 περίπου εκατομμυρίων hi., και 

βρίσκονται στην περιοχή του Τόκιο. Η ζυθοποιία Yokohama, το υπόδειγμα 

της Kirin, έχει πλήρως αναδομηθεί ως κέντρο ζυθοποιίας και διανομής, όπου 

εφαρμόζεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Η αντίληψη του “φρέσκο, στην ώρα του”

Η φιλοσοφία “φρέσκο στην ώρα του” της Kirin βασίζεται στις ακόλουθες 

αρχές που υπογραμμίζουμε :

1. οι καταναλωτές θέλουν φρέσκες μπύρες

2. η διαφοροποίηση οδηγεί σε περισσότερα καινούργια προϊόντα

3. το επίπεδο αποθεμάτων στην προμηθευτική αλυσίδα θα μειωθεί ενώ η 

ζήτηση για άλλα/καινούργια προϊόντα, μικρές παραγγελίες, και συχνές 

παραγγελίες θα αυξηθούν (σύμφωνα με την Kirin).

Σύμφωνα με την Kirin, αυτή η φιλοσοφία πρέπει να οδηγήσει σε μια εταιρία 

παραγωγής και διανομής που θα υποστηρίζει συνολικά τη λειτουργία 

πώλησης. Μια τέτοια εταιρία παραγωγής και διανομής θα χαρακτηρίζεται 

από:

0 ευέλικτη και just in time παραγωγή και διανομή 

0 διαδικασίες παραγωγής υψηλής αξιοπιστίας και αποδοτικότητας
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1. Γενικά για τη διανομή

Η Kirin χρησιμοποιεί ένα λεπτομερές σύστημα διανομής, στο οποίο τα 

ακόλουθα επίπεδα μπορούν να ξεχωριστούν:

Ζυθοποιεία 15

Ιδιόκτητα κέντρα διανομής 32

Χονδρέμποροι 800

Λιανέμποροι όπως καταστήματα ποτών και προμηθυτές μπαρ 130.000

Τελικά καταστήματα πώλησης 900.000

Γενικά, οι γεμάτες παλέτες(ένα προϊόν) παραδίδονται από τις ζυθοποιείες 

στους πελάτες, όπως άλλες ζυθοποιείες αλλά κυρίως σε κέντρα διανομής και 

χονδρέμπορους.

Στα κέντρα διανομής και στους χονδρέμπορους, οι παραγγελίες επιλέγονται 

ανά πελάτη (μικτές παλέτες, πακέτα) για τον λιανέμπορο.Το μεγαλύτερο 

μέρος του όγκου, περίπου 90%, παραδίδεται μέσω των χονδρεμπόρων στο 

εκτενές δίκτυο λιανεμπόρων. Ομως, τα πράγματα αλλάζουν.

Η Kirin, όλο και περισσότερο, διανέμει τα προϊόντα της απευθείας στους 

λιανεμπόρους, παρακάμπτοντας τους χονδρεμπόρους (κάθετη ολοκλήρωση 

εμπρός), όμως μόνο για τα χαμηλής κίνησης προϊόντα. Η ιδέα είναι ότι ο 

χονδρέμπορος, βλέποντας την αυξανόμενη διαλογή και το περιορισμένο χώρο 

(η γή και ο χώρος είναι πολύ ακριβή στην Ιαπωνία), δεν είναι εξοπλισμέμος 

να διατηρεί τα χαμηλής κίνησης προϊόντα αποθηκευμένα και να παραδίδει 

στη συνέχεια.

Ειιδκά στις μεγάλες αστικές περιοχές του Tokyo και της Osaka, αυτός ο 

διαχωρισμός σε υψηλής και χαμηλής κίνησης προϊόντα στον τρόπο διανομής 

έχει δώσει σαν αποτέλεσμα την δόμηση υπερμοντέρνων κέντρων διανομής

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΙΙΣΠ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ A Α ΥΣΙΔΑΣ”
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ΠAN EMIΣΤΗ Μ ΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΙ ΤΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

στα οποία κυρίως τα χαμηλής κίνησης αποθηκεύονται και όπου συνθέτονται 

οι παραγγελίες και παραδίδονται στους λιανεμπόρους και χονδρεμπόρους.

Τα παραπάνω απεικονίζονται στην παρακάτω δομή της διανομής της Kirin:

χ.κ.: χαμηλής κίνησης 
υ.κ.: υψηλής κίνησης

Εικόνα 6.1: Η δομή της διανομής στην Kirin.

Πηγή: KIRIN, Intelligent Distribution Center for the 21st Century 

Logistics. Yokohama Plant-No. 1 Distribution Center.

KIRIN BREWERY CO., LTD

Λόγω των περιορισμών στο χώρο είναι αναπόφευκτο, κυρίως στο επίπεδο του 

χονδρέμπορου και του λιανέμπορου, να δουλεύουν με πολύ χαμηλό απόθεμα, 

το “φρέσκο στην ώρα του”. Η ημερήσια ή ακόμα και πιο συχνή παράδοση 

είναι απαραίτητη. Η όλη διαδικασία της διανομής είναι οργανωμένη για αυτή 

τη ταχεία παράδοση.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΑ ΥΣΊΔΑΣ"



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ Τ1ΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΏΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2. Διοίκηση Προμηθευτικής Αλυσίδας στην Kirin

Για να ελέγχει τη ροή των αγαθών σε όλες τις ζυθοποιείες, τα κέντρα 

διανομής και τα σημεία πώλησής της, η Kirin έχει στήσει ένα κεντρικά 

συντονισμένο σύστημα σχεδιασμού, που υποστηρίζεται από ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά συστήματα.

Το σύστημα σχεδιασμού της Kirin μπορεί να περιγράφει ως ακολούθως:

Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο βλέπει το πολύ 3 μήνες μπροστά και ενημερώνεται 

κάθε 10 ημέρες. Σε αυτό το κεντρικό πλάνο 10 ημερών, το πρόγραμμα 

παραγωγής για κάθε ζυθοποιείο, η μεταφορά ανάμεσα στα ζυθοποιεία και τα 

επίπεδα αποθεμάτων για τα κέντρα διανομής κάθε περιοχής καθορίζονται για 

κάθε προϊόν. Αυτό το πρόγραμμα, βασίζεται, στο πρόγραμμα πωλήσεων της 

κάθε περιοχής και επίσης στα προγράμματα δυναμικότητας και προμήθειας 

υλικών ανά ζυθοποιείο.

Το πρόγραμμα πωλήσεων ανά περιοχή είναι η καρδιά του συστήματος και 

τροφοδοτείται από την πρόβλεψη πωλήσεων και άλλες πληροφορίες από την 

οργάνωση των πωλήσεων. Για να εξετάσει ακριβώς τι συμβαίνει στην αγορά 

και να πετύχει προβλέψεις υψηλής αξιοπιστίας, η Kirin χρησιμοποιεί τα 

διαθέσιμα δεδομένα πωλήσεων και αποθεμάτων που κυρίως ανταλάσονται 

μεταξύ των χονδρεμπόρων και των λιανεμπόρων και της Kirin. Όταν το 

κεντρικό πλάνο εγκριθεί από το διευθύνων γραφείο, μεταφράζεται από κάθε 

ζυθοποιείο σε πρόγραμμα παραγωγής, πρόγραμμα κίνησης ανάμεσα στα 

ζυθοποιεία, αποθεμάτων και διανομής σε ημερήσιο επίπεδο.

Η μεταφορά των δεδομένων για τα αποθέματα και τις πληροφορίες πωλήσεων 

από τα σημεία πώλησης γίνεται με τη βοήθεια των modems και χειροκίνητα

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ A Α ΥΣ1ΔΑΣ"

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΠA ΝΕΜ1 ΣΤΗ Μ ΙΟ ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΓΙΟ ΥΔΩΝ ΣΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

λειτουργούμενα τερματικά. Τα αρχικά κόστη (περίπου 1 εκατομμύριο Yen) 

πληρώνονται από την Kirin.

3. Διανομή Just in time

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της διανομής just in time της Kirin είναι:

0 24 ώρες χρόνος παράδοσης, αλλά οι παραδόσεις απο τα κέντρα διανομής 

γίνονται περισσότερες φορές την ημέρα όταν είναι απαραίτητο 

0 γεμάτες και μικτές παλέτες (όλο και περισσότερο μικτές παλέτες)

0 ανταλλαγή προϊόντων που κινδυνεύουν να παλιώσουν στα κέντρα διανομής 

άλλων περιοχών με υψηλότερο ρυθμό πωλήσεων 

0 τα αποθέματα όλων των κέντρων διανομής της Kirin ελέγχονται, 

παρακολουθούνται και προμηθεύονται κεντρικά και ημερησίως από το 

Tokyo

0 οι παραγγελίες των πελατών σε μικτές παλέτες συνθέτονται το βράδυ από 

την προηγούμενη νύχτα, πράγμα που μειώνει τους χρόνους φόρτωσης των 

φορτηγών την επόμενη μέρα

Μια εντυπωσιακή άποψη σχετικά με την εκτέλεση της διανομής είναι ότι οι 

διοικητικές και φυσικές διαδικασίες είναι υψηλά αυτοματοποιημένες και 

μη χανοπο ιη μένες.

Συστήματα Αυτοματοποίησης

0 on-line και σε πραγματικό χρόνο καθοδήγηση και παρακολούθηση των 

διαδικασιών αποθήκευσης και φυσικής διανομής 

0 παρακολούθηση του συστήματος FIFO και της ηλικίας των προϊόντων στο 

επίπεδο της παλέτας (Κέντρα Διανομής-DCs)

0 τα συστήματα για τον έλεγχο των αποθεμάτων, την αποθήκευση και της 

εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς ολοκληρώνονται.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΙΙ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”



ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

Μηχανοποίηση και εσωτερική μεταφορά

Η εσωτερική μεταφορά είναι μερικώς μηχανοποιημένη, χωρίς την ανθρώπινη 

παρέμβαση, λόγω της χρήσης των:

0 υψηλές αποθήκες για αυτοματοποιημένη είσοδο και μεταφορά των γεμάτων 

μικτών παλετών

0 η χρήση περονοφόρων οχημάτων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (4 παλέτες) 

στην αποθήκευση (Toride, Yokohama)

0 αυτόματα καθοδηγούμενα οχήματα για τη προμήθεια των υλικών στις 

γραμμές συσκευασΐας και τη μεταβίβαση του γεμάτου προϊόντος (1 έως 4 

παλέτες) (Yokohama)

0 αυτόματη φόρτωση των οχημάτων διανομής με 6 παλέτες συγχρόνως (από 

μια μηχανοποιημένη αποθήκη χύδην προϊόντος) (Toride)

0 ρομπότ για τη σύνθεση των μικτών παλετών (βαρέλια/κουτιά/καλάθια) 

(Toride/Y okohama)

0 μηχανοποιημένη γραμμή παραγωγής για την παραγωγή των συσκευασιών 

δώρου στα κέντρα διανομής (Itabashi, Rokko)

Τα αναφερθέντα συστήματα έχουν σκοπό να επιταχύνουν τη διαδικασία 

διανομής και να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού.

Στο Toride, ένα σχέδιο έχει αναπτυχθεί για μια απολύτως νέα υψηλής οροφής 

αποθήκη και ένα σύστημα εσωτερικής μεταφοράς με τη βοήθεια των AGVS. 

Το αυτόματο περονοφόρο φορτηγό 4 παλετών δεν ταιριάζει σε αυτό το σχέδιο 

γιατί καταλαμβάνει πολύ χώρο.

4. Beer Kojyo: Ένα παράδειγμα μάρκετινγκ “φρέσκο στην ώρα του”.

Για να παραδώσει την μπύρα Kojyo φρέσκια στους πελάτες, η Kirin ανέπτυξε 

ένα ειδικό σύστημα διανομής. Η Kirin εγγυάται στους χονδρέμπορους και 

λιανέμπορους, την παράδοση της μπύρας 3 ημέρες μετά την πλήρωση των

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΑ ΥΣΙΔΑΣ”
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ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΙΙΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

μπουκαλιών. Σύμφωνα με την Kirin η μεγάλη επιτυχία της Kojyo αποδίδεται 

στην προσεκτικά δομημένη εικόνα “πολύ φρέσκια και περιορισμένης 

διαθεσιμότητας”, το οποίο υποστηρίζεται από το σύστημα διανομής που κάνει 

αυτήν την εικόνα να δουλέψει.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα ακόλουθα: 

ffi παραγωγή με την παραγγελία του πελάτη σύμφωνα με ένα κύκλο 

παραγγελίας-παραγωγής-παράδοσης 10 ημερών 

ffl άμεση παράδοση στους χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους που τοποθετούν 

συγκεκριμένες παραγγελίες κάθε 10 ημέρες 

^ καθόλου διατήρηση αποθέματος στην αλυσίδα διανομής 

iffl η απούλητη μπύρα στους χονδρεμπόρους/λιανεμπόρους διατηρείται έξω 

από την αγορά

Η εισαγωγή της μπύρας Kojyo στην αγορά έγινε το 1992 και οι πωλήσεις της 

το 1993 έφτασαν το 1 εκατομμύριο hi. Ακολουθεί ενιασέλιδο παράρτημα που 

περιλαμβάνει:

1. Περιληπτικά στοιχεία της διανομής, συνολικά, της Kirin, για το έτος 1992

2. Το διάγραμμα ροής της διανομής της μπύρας, συνολικά

3. Το διάγραμμα ροής του πληροφοριακού συστήματος Logistics

4. Ειδικότερα στοιχεία για το κέντρο διανομής στη Yokohama, του 

συστήματος logistics και ειδικότερα του αυτόματου συστήματος διαλογής 

του κέντρου αυτού.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑ ΥΣ1ΔΑΣ”

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ 147



a/
no

un
l o

f i|
le

 c
lis

iri
bu

ii,
ΠΑΝ EMI ΣΤΗ ΜΪΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
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u = C >· υ υ _■>·>*
Ο ο Ο so —
— m —

ο r"‘ γ>· ό rnΌ —

C -3

-5 C
« ο ~ 
α co Ο

Ό
Ό <Ν Ο ·£ *5C\ — C\ Scc

&co

5-3^
s’ &io w υo 3 >£ α υ

^ -5 >, 3 2-
3*2υ M .3 
O -* -3o co

a

o

υ ·—c ~
Ξ

-X Ο υo CO Ci
t> - i: u .2 .2 £3 a Q 5 §h U - c-J co

S*o04
o'

o

oυ
_o
3JO
to^5

*a3
5
<

CL20
to
υ«οtoO
CL

Γ-)

Oc.

υ
p

COu.ijCυa
co

_o
to

■5
o
o’
c
υ

P
o'

o

2
a
§2=
OtoCajj2

o·'

vc.

s

od

to

a.>>-Oto
'a.a.
to
O
o

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TIKH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΑ ΥΣΙΔΑΣ’’

148



• T
ry

in
g 

lo
 ha

ve
 a 

ef
fic

ie
nc

y 
uf

 d
ie

 d
is

tri
bu

tio
n 

by
 ce

nt
ra

l s
to

ra
ge

 o
f s

m
al

l s
al

es
 p

ro
du

ct
s a

t th
e 

di
st

rib
ut

io
n 

ce
nt

er
s.

ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ T1KH ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣΑΛ ΥΣΙΔΑΣ”

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΠA ΝΕΜ1 ΣΤΗ ΜΙ Ο
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΤ/Ο ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α,

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
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ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟ ΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ί KIRIN

intelligent 
distribution center
i or the 21st Century Logistics

YOKOHAMA PLANT 
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1. The System receives picking data on-line from the host 
comouter.

2. Pallets of various products received into the warehouse are 
put in the automatic rack warehouse product-wise by 
means of the stacker crane.

3. When picking is started, the pallets kept in the automatic 
rack warehouse are carried by the stacker crane onto the 
deoalletizmg conveyor product by product

■i.The picking robot takes a required number of cases from a 
pallet of one product and another and stacks them on an 
empty pallet supplied from the pallet magazine. The 
remaining pallet of product is returned to the automatic 
rack warehouse to be kept there.

5. The picked pallets are out in the automatic rack warehouse 
by means of the stacker crane until shipping.

5.The delivery truck is guided to a specified berth by the 
truck control system. At the same time, a picked pallet is 
supplied from the automatic rack warehouse and shipped in a timely manner.
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6.2 XEROX: Ολοκλήρωση της προμηθευτικής αλυσίδας

Η περίπτωση βασίζεται σε περιπτώσεις που μελετήθηκαν στο Harvard 

Business School και εκθέτει τις απόψεις του Martin Christopher, όπως 

εκφράστηκαν στο βιβλίο του “Logistics and Supply Chain Management”.

Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας εγγράφων της Xerox ασχολούνται κυρίως με 

την ανάπτυξη, κατασκευή, πωλήσεις και σέρβις μίας ευρείας κλίμακας 

επεξεργασίας αρχείων ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται οι πολύγραφοι, 

ηλεκτρονικοί εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, σταθμοί εργασίας 

φαξ, μηχανολογικά προϊόντα και υλικά που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα. 

Με άμεσο δυναμικό πωλήσεων 15.000 και δίκτυο ντίλερ, αντιπροσώπων και 

μεσαζόντων, αυτά τα προϊόντα πωλούνται σε 130 και πλέον χώρες. Εκτός 

τούτου, ένα τεχνικό δυναμικό 30.000 τεχνικών σε ολόκληρο τον κόσμο 

ασχολείται με τις πωλήσεις, που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες 

πωλήσεων. Το 1990 το κέρδος της εταιρίας, από επεξεργασία αρχείων, άγγιξε 

τα 599 εκατ. δολάρια από εισόδημα της τάξης των 13.6 δις. δολαρίων.

Στην Ευρώπη υπάρχουν 22 μεγάλα εργοστάσια κατασκευών, στη Βόρεια και 

Νότια Αμερική και στην Απω Ανατολή. Από τα εργοστάσια αυτά τα προϊόντα 

στέλνονται σε διάφορους οργανισμούς μάρκετινγκ που έχουν την ευθύνη να 

προωθήσουν τα προϊόντα στους πελάτες και να τους παράσχουν τεχνική 

υποστήριξη για τα μηχανήματα. Αυτοί οι οργανισμοί μάρκετινγκ, είναι 

γεωγραφικά οργανωμένοι και καλύπτουν όλη την γκάμα προϊόντων. Εξάλλου 

μέσα σ’ αυτές τις οργανώσεις, υπάρχουν στις πωλήσεις, ομάδες τεχνικής 

υποστήριξης και διανομής.

Στους στόχους της Xerox συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: ικανοποίηση των 

καταναλωτών, απόδοση με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού, μερίδιο 

αγοράς και ικανοποίηση πελατών.

THESIS: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TIKH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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ΔΙΟΙΚΗΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α.

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ 
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Μπορούμε να περιγράψουμε την προμηθευτική αλυσίδα της Xerox ως εταιρία 

που οι αγορές καινούργιων υλικών εξισορροπούνται με την ανακύκλωση των 

εξαρτημάτων και των μηχανών που επιστρέφονται, πράγμα που καλύπτει 

σημαντικό ποσοστό από τις απαιτήσεις κεφαλαίου για τα ανταλλακτικά και 

τις μηχανές.

Το 1989, σε μία προσπάθεια απογραφής, η εταιρία εξέτασε τα αποθέματά της 

σε σχέση με άλλες διαφοροποιημένες ηλεκτρονικές εταιρίες που βασίζονται 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδείχτηκε ότι οι μεγάλες εταιρίες 

χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο κενό και έγινε καταφανής η ανάγκη για 

μείωση των αναγκών μετρητών για αποθέματα. Οι δυνητικές αποταμιεύσεις θα 

έδιναν στην εταιρία μετρητά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη 

καινούργιων προϊόντων. Επίσης benchmarking προσπάθειες αποκάλυψαν ότι 

η απόδοση της υπάρχουσας διανομής, στα logistics, των υλικών και των 

οργανισμών κατασκευής δεν ήταν τα βασικά της προβλήματα. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι της μονάδας λειτουργίας περιόριζαν τη συνολική 

απόδοση των αποθεμάτων της εταιρίας.

Η αναδιοργάνωση

Το 1989 ιδρύθηκε το Central Logistics of Asset Management group, με 

φιλοδοξία να βελτιώσει την απόδοση διαχείρισης κεφαλαίων μέσα από την 

προμηθευτική αλυσίδα, συνδράμοντας στις εταιρίες με επιχορηγήσεις για τη 

διαχείριση αποθεμάτων και των logistics μέσα από την ανάπτυξη και την 

προσθήκη ολοκληρωμένων στρατηγικών και διαδικασιών. Καθώς η ομάδα 

μοιράζεται την ευθύνη για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρεται 

στους πελάτες, για τα logistic κόστη, για την οργάνωση ευθείας γραμμής, η 

αποστολή κατέληξε σε κάτι περισσότερο από μείωση των αποθεμάτων και 

ενσωματώθηκε στους συνολικούς αντικειμενικούς στόχους της εταιρίας.

ΘΟΔΩΡΟΣΣ 
ΣΕΡΕΜΕΤΛΚΗΣ
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“Πρώτα έπρεπε να δημιουργηθεί το όραμα. Η ολοκλήρωση της 

προμηθευτικής αλυσίδας δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

εταιρία. Στόχος θα ήταν η παροχή άριστου σέρβις, χρησιμοποίηση κεφαλαίων 

και κόστους logistics. Το όραμα θα παρουσιαζόταν με κάθε λεπτομέρεια, μέσα 

από την ανάπτυξη ενός στρατηγικού χάρτη, στον οποίο θα ορίζονταν 

συγκεκριμένοι στόχοι, για τα υψίστης σημασίας θέματα που αφορούν στην 

ικανοποίηση των πελατών, τη χρήση κεφαλαίων και το κόστος logistic της 

προμηθευτικής αλυσίδας. Οι ιδέες ολοκλήρωσης θα πρέπει να ελεγχθούν 

πρώτα ως “μελέτη περιπτώσεων” και πριν εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα, θα 

υποστούν τις αναγκαίες επιδιορθώσεις.

Για να ελέγξουμε τη συνολική πρόοδο, θα πρέπει να ενσωματώσουμε την 

επιμέτρηση απόδοσης της προμηθευτικής αλυσίδας. Τέλος, την γνώση που θα 

αποκομίσουμε θα την εφαρμόσουμε κατά τη διαδικασία αναδιοργάνωσης, που 

με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αναθεώρηση του συστήματος της βάσης 

πληροφοριών. (Christopher, 1992)

Η ανάπτυξη ενός στρατηγικού χάρτη απόδοσης θα περιελάμβανε τη σημερινή 

και τη μελλοντική κατάσταση και θα καταδείκνυε τους ετήσιους στόχους με 

ανάληψη απαιτήσεων που αφορούν σε αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν, 

καθώς αναπτύσσεται η προμηθευτική αλυσίδα. Οι στόχοι αφορούσαν τα 4 

επόμενα χρόνια και βασίζονταν σε πρότυπα σύγκρισης τόσο για την επίδοση 

όσο και την πρόοδο.

Επιπλέον εισήχθηκαν καινούργια μέτρα. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα κάθε 

οργανισμός μετρούσε τα αποθεματικά του με βάση την εκροή των υλικών σε 

σχέση με το πόσο αποθεματικό διέθετε. Τώρα εισήχθηκε η συνολική 

μέτρηση των αποθεμάτων της προμηθευτικής αλυσίδας ως ποσοστό 

εισοδήματος για όλους τους οργανισμούς, τόσο στον τομέα της κατασκευής 

όσο και στον τομέα του μάρκετινγκ.

THESIS: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΟΔΩΡΟΣ Σ.
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Επιπλέον, καθώς το κόστος logistics ανέκαθεν εκλαμβάνεται, ως κόστος 

διανομής των προϊόντων, θεωρήθηκε ότι κυμαίνεται από 4 με 5 τοις εκατό. 

Σήμερα λαμβάνοντας υπόψη μας την συνολική όψη της προμηθευτικής 

αλυσίδας, το κόστος λειτουργίας της προμηθευτικής αλυσίδας έφθασε το 11 

τοις εκατό περίπου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των κοστών, 

όπως το κόστος μεταφοράς και το κόστος του χρήματος για τις απογραφές.

Τέλος, στην ομάδα των US logistics έδωσαν μεγάλη σημασία στις ανάγκες των 

πελατών, που αφορούσαν κυρίως την παράδοση των εμπορευμάτων τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, όταν 

η παράδοση των εμπορευμάτων βασιζόταν σε εσωτερικούς παράγοντες όπως 

είναι ο χρόνος που χρειαζόταν για την “ανάκτηση”, πακετάρισμα και 

αποστολή της παραγγελίας στην αποθήκη.

Οι στόχοι χαρακτηρίστηκαν ως επιθετικοί: Η Xerox έθεσε στόχο να 

ικανοποιήσει τους πελάτες της στον απόλυτο βαθμό, σε ποσοστό 100 τοις 

εκατό, μέσα από τα logistics, ενώ ταυτοχρόνως μειώνοντας στο ήμισυ τις 

ανάγκες για απογραφές, πέτυχε μείωση που ισοδυναμούσε με ένα 

εκατομμύριο δολάρια.

Επόμενα βήματα για την οργάνωση της Xerox

“Η εταιρία, παράλληλα με τη δουλειά που είχε αναλάβει στον τομέα της 

προμηθευτικής αλυσίδας, ανέπτυξε και ολόκληρο το μοντέλο της 

αρχιτεκτονικής των επιχειρήσεων. Στην προσπάθειά της αυτή, έμφαση 

δόθηκε στον επαναπροσανατολισμό της Xerox σε μία διαλειτουργική 

διαδικασία που αφορούσε κυρίως την πρόοδο της εταιρίας. Ένας από τους 

τομείς που θεωρήθηκε υψίστης σημασίας ήταν η διαχείριση αποθεμάτων και 

τα logistics. Ενώ αυτός ο τομέας δεν περιελάμβανε όλα όσα χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις ως μοχλό που θα προωθούσε την ολοκληρωμένη προμηθευτική
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αλυσίδα και θα έδινε μεγαλύτερη ώθηση στις “προσπάθειες”[Christopher, 

1992],

Προς την κατεύθυνση αυτή, άρχισε να προγραμματίζεται η διαδικασία 

ολοκλήρωσης μονάδων παραγωγής για την βελτιστοποίηση των στόχων. 

Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες αναπτύχθηκαν εσωτερικά, ενώ άλλες 

προέκυψαν από ιδέες που πρότειναν άλλες εταιρίες σε διαφορετικά σημεία 

της γης. Μόλις η ομάδα κατανοούσε πού πήγαινε η προμηθευτική ομάδα σε 

κάθε οργανισμό, τότε θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τα συστατικά 

στοιχεία της προμηθευτικής αλυσίδας και να εισάγει δια-οργανωτικές 

αλλαγές στον τρόπο παραγωγής που θα έδινε την επιθυμούμενη ολοκλήρωση.

Επιπλέον συγκρίνοντας τις αρχές ολόκληρου του οράματος, που αρχικά 

διασπάστηκε σε στοιχεία λεπτομερούς λειτουργίας μέσα στην περιοχή 

logistics, με την παρούσα κατάσταση, και αφομοιώνοντας τις δραστηριότητες 

που ήδη είχαν ξεκινήσει στις μονάδες λειτουργίας, θα μπορούσαν να 

καταλήξουν στις αλλαγές που κρίνονταν απαραίτητες.

Όπως ισχυρίζεται και ο Christopher: “η ολοκληρωμένη στρατηγική οδήγησε 

σε ένα επιθυμητό εξοπλισμένο δίκτυο για την επιχείρηση. Η παραγωγή θα 

έπρεπε να ανασυγκροτηθεί για να καλύψει τις ανάγκες κάθε τύπου αγοράς. Τα 

προϊόντα τύπου εμπορευμάτων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα προσωπικής 

χρήσης ή για κάλυψη αναγκών μικρών γραφείων, έπρεπε να σχεδιαστούν με 

τρόπο που θα εξασφάλιζαν εύκολη εγκατάσταση, ώστε να είναι στη διάθεση 

του πελάτη όταν τα χρειαστεί. Σε υψηλής κίνησης αποθέματα του φάσματος 

προϊόντων τέθηκε στόχος να σχεδιαστούν για αποκλειστική ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών. Για να το επιτύχει αυτό η εταιρία έπρεπε να 

ανταλλάξει πληροφορίες με τον κατασκευαστή του προϊόντος και να 

προμηθεύσει τα κομμάτια για κατασκευή”.

Γενικά αποτελέσματα
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Η Xerox σήμερα ετοιμάζεται να κάνει το βήμα προς την ολοκλήρωση της 

αλυσίδας πελατών. Τα μέτρα απόδοσης των ανώτερων διευθυντών των 

μονάδων μάρκετινγκ και οι μονάδες κατασκευής έχουν αλλάξει για να 

συμπεριλάβουν το σύνολο του ενεργητικού στην προμηθευτική αλυσίδα. 

Αυτό κινείται από τα λειτουργικά προς τα δια-λειτουργικά μέτρα. Οι 

μάνατζερς μάρκετινγκ, κατασκευής και ανάπτυξης μετρούν σήμερα τη 

συνολική απογραφή της αποθεματικής αλυσίδας ως μέρος του εισοδήματος 

και ως συνολική ικανοποίηση των πελατών. Καθώς αυτά τα μέτρα 

αποτελούν μέρος του τρόπου διεξαγωγής των επιχειρήσεων μέσα στην 

εταιρία, το επόμενο βήμα θα είναι να μετρήσουμε, με τον ίδιο τρόπο, το 

κόστος logistics, καθώς τα κόστη προστίθενται κατά μήκος της προμηθευτικής 

αλυσίδας κατά τη διαδικασία παράδοσης μίας τεκμηριωμένης λύσης στον 

πελάτη, όχι ως κόστη που επηρεάζουν μόνο στο κέντρο κόστους.

Ομως στο σημείο αυτό, θα τονίσουμε την επιθετική προσπάθεια που ανέλαβε 

ο τομέας μάνατζμεντ προκειμένου να αλλάξει τη στάση, τα μέτρα απόδοσης, 

το σύστημα ανταμοιβής, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά μέσα στην 

επιχείρηση, και να επιφέρει την ανασυγκρότηση της συνολικής 

προμηθευτικής αλυσίδας.

Το 1992 η συνολική ικανοποίηση των πελατών βελτιώθηκε κατά 7 τοις εκατό, 

ενώ τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 700 εκατ. δολ. και το κόστος logistics κατά 

100 εκατ. δολ. Ο Paul Allaire, Πρόεδρος και CEO της Xerox σχολίασε στο 

δημοσιογράφο του περιοδικού Fortune “Αμέσως μετά την ανανέωση του 

συστήματος διανομής της, η Xerox αντιμετώπισε το πρόβλημα των 

αποθεματικών, οργανώνοντας την “ομάδα συντονισμού” που διασταυρώνεται 

με την ιεραρχία του κλάδου. Η ομάδα βρήκε ότι κανένας δεν συντόνιζε την 

ροή φωτοαντιγραφικών μέσα από τη διαδικασία κατασκευής, στην αποθήκες, 

και έξω από την εταιρία. Σε κάθε στάδιο κάθε τμήμα παράγγελνε επιπλέον 

αποθεματικά, από φόβο ότι θα παρουσιαστεί έλλειψη. Η ομάδα συντονισμού
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παρακολούθησε ολόκληρη την αλυσίδα, όρισε διαδικασίες που θα 

εξασφάλιζαν ότι καθένας θα μπορούσε να έχει όσα φωτοαντιγραφικά του 

χρειάζονταν και θα μείωνε το κόστος απογραφής κατά 200 εκατ. δολάρια.
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6.3 BENETTON : Global logistics

Η μελέτη της περίπτωσης στηρίζεται σε μία σειρά μελετών που έγιναν στο 

Harvard Business School.

Η Benetton ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια και σύντομα πρωτοπόρησε στον τομέα 

των πλεκτών, ασχολήθηκε δε κυρίως με την παραγωγή και εμπορία σπορ 

ενδυμάτων, κατ’ εξοχήν πλεκτών και βαμβακερών πουλόβερ και τζιν. Το 1982 

πούλησε 26,9 εκατ. τεμάχια από τα οποία τα μισά σε εξαγωγές από την Ιταλία. 

Προμήθευσε περισσότερα από 1.900 καταστήματα, τα οποία πουλούσαν 

σχεδόν αποκλειστικά προϊόντα της Benetton Πράγματι η Benetton θεωρείται 

η μεγαλύτερη καταναλώτρια μαλλιού στον κόσμο, και για το έτος 1982 

αγόρασε 9 εκατ. πάουντς μαλλί. Το 60 τοις εκατό των ενδυμάτων που 

πουλήθηκαν από την Benetton ήταν μάλλινα. Σήμερα η Benetton διαθέτει 7000 

καταστήματα λιανικής σε 110 χώρες του κόσμου. Το 1978, 2 τοις εκατό των 

πωλήσεων εκτός Ιταλίας. Μέχρι το 1986 ο αριθμός διογκώθηκε και άγγιζε το 

61 τοις εκατό από το οποίο το 40 % πήγε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 15 

τοις εκατό στη Βόρεια Αμερική. Τα ποσοστά διατηρήθηκαν σταθερά για τα 

επόμενα χρόνια με συνολικές πωλήσεις το 1990 που έφταναν το 1.7 δις 

δολάρια. Το 1993 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,6 τοις εκατό από 132 

εκατ. δολ. πωλήσεις που ανέβηκαν στο 9,5 τοις εκατό σε 1,75 δις δολ.

Η προμηθευτική αλυσίδα της Benetton

Η εταιρία λειτουργεί με τη βοήθεια ενός μίγματος ενδοεπιχειρησιακών 

ειδημόνων και εξωεπιχειρησιακών πηγών σε όλη τη αλυσίδα. Την παραγωγή 

έχουν αναλάβει 450 υπεργολάβοι. Οι παραγωγοί τρίτων μερών δέχονται την 

στήριξη παραγωγής, την τεχνική βοήθεια και την υποστήριξη του ελέγχου 

ποιότητας. Επιπλέον η Benetton παρέχει οικονομική βοήθεια και ενθαρρύνει 

τους εργολάβους να εφοδιαστούν με εξειδικευμένα μηχανήματα για ειδικά
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εφφέ. Η Benetton συνηθίζει να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να 

μετατρέψουν την εσωτερική παραγωγή σε παραγωγή με εξωτερική σύμβαση 

και να βοηθά τους εργαζόμενους να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ως αντάλλαγμα η Benetton ζητά την αποκλειστικότητα. Αυτές οι ανεξάρτητες 

ομάδες εργασίες, σύμφωνα με τον Daripan, προσφέρουν στη Benetton υψηλό 

βαθμό ελαστικότητας σε σχέση με μία εταιρία που διαθέτει 

ενδοεπιχειρησιακά συνδικαλισμένο εργατικό δυναμικό. Την ίδια στιγμή το 

χαμηλό κόστος εργασίας, που προκύπτει, δίνουν το κόστος μίας 

οικογενειακής επιχείρησης.

Η απόφαση για το αν η παραγωγή θα γίνει ενδοεπιχειρησιακά ή με 

υπεργολαβία παίρνεται με βάση το κόστος, την ελαστικότητα, την ταχύτητα 

και το σέρβις. Η ταχύτητα και η ελαστικότητα ολόκληρου του συστήματος 

είναι τέτοιο, που έχει τη δυνατότητα να γεμίζει ένα κατάστημα λιανικής στα 

μέσα της σαιζόν, μέσα σε δύο με τέσσερις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου 

και του χρόνου κατασκευής των ενδυμάτων. Αυτό καθίσταται εφικτό μόνο με 

την βοήθεια της τεχνολογίας της πληροφορικής, ελαστική μέγιστη ταχύτητα 

κατασκευής, υψηλή ταχύτητα διανομής και οργανωτική δομή ικανή να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Σκέψεις για τα logistics

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη στρατηγική της Benetton ως 

παγκόσμια: τα ίδια ενδύματα πωλούνται σε όλο τον κόσμο μέσα από τις ίδιες 

μικρές μπουτίκ, καταστήματα με στυλ που ακολουθούν την ίδια γραμμή και 

στηρίζονται από την έντυπη διαφήμιση και καταφεύγοντας στα ίδια 

διαφημιστικά σ’ όλο το κόσμο.

Οπως τονίζει ο Peter Daripan “Η Benetton λειτουργεί σε υψηλά 

ανταγωνιστική βάση και είναι ώριμη βιομηχανία, που χαρακτηρίζεται από

ΘΟΔΩΡΟΣ Σ. 
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
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άστατους καταναλωτές, που ζητούν μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Το σύστημα 

logistic πρέπει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού για να στηρίζει 

την ολοένα και μεγαλύτερη πρόοδο. Η Benetton έχει μάθει τον τρόπο να 

προσαρμόζεται γρήγορα και μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και να 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά μέσα από τις οικονομικές κλίμακες.

Είναι σαφές ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της στρατηγικής logistics στην 

στήριξη της συνολικής στρατηγικής της επιχείρησης. Και το μυστικό αυτής 

της στήριξης είναι τα τεχνολογικά συστήματα πληροφορικής. Ειδικότερα, η 

Benetton χρησιμοποίησε την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) για 

να διατηρήσει τη Benetton σε επαφή με όλο τον κόσμο. Δίνει τη δυνατότητα, 

για παράδειγμα, στους αντιπροσώπους της Benetton κάθε χώρας να στέλνουν 

τις παραγγελίες τους στα κεντρικά γραφεία της Benetton. To EDI 

συμπεριλαμβάνει ηλεκτρονική ανταλλαγή εμπορικών εγγράφων, όπως είναι οι 

παραγγελίες αγοράς, άδεια αποστολής, εντολή αποστολής και έκδοσης 

τιμολογίων, με τη βοήθεια οικονομικών φορμάτς.

Όμως, η γρήγορη μεταφορά πληροφοριών δεν είναι το κλειδί επιτυχίας, Το 

βασικό θέμα είναι η χρήση τεχνολογίας πληροφοριών για την ολοκλήρωση 

της προμηθευτικής αλυσίδας.

Για το θέμα αυτό σχολιάζει το Martin Christopher: “Το σύστημα

παραγγελιών της Benetton είναι “στην ώρα του” καθόσον η παραγωγή δεν 

ξεκινάει μέχρι τη στιγμή που έχουν γίνει όλες οι παραγγελίες. Ένα βασικό 

πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι το βάψιμο των πλεκτών γίνεται 

μετά το πλέξιμο, και όχι το βάψιμο πριν το πλέξιμο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στα καταστήματα λιανικής πώλησης της Benetton να καθυστερούν να 

δεσμευτούν με συγκεκριμένα χρώματα μέχρι την τελευταία στιγμή του κύκλου 

παραγωγής. Αφού κάθε σαιζόν συνήθως αρχίζει με 10 περίπου χρώματα, από 

τα οποία μόνο τρία έχουν μεγάλη ζήτηση, η καθυστέρηση στην επιλογή του 

χρώματος δίνει τη δυνατότητα στη Benetton να αντιδρά άμεσα στις ανάγκες
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της αγοράς. Το ίδιο το σύστημα λιανικής δίνει χρήσιμες πληροφορίες στην 

Benetton για την πρόγραμμα παραγωγής μέσα από τις καθημερινές του 

παραγγελίες. Αυτές τροφοδοτούν την παραγωγή με τη σημερινή ζήτηση που 

υπάρχει στην αγορά, βάσει της οποίας γίνεται το πρόγραμμα αντικατάστασης 

στα σχέδια και χρώματα. Επειδή τα δεδομένα παραγγελιών δε δεσμεύονται 

από το χρόνο, τα χρώματα που έχουν τη μέγιστη ζήτηση θα πουληθούν τις 

πρώτες ημέρες της καινούριας σαιζόν. Αυτή η γρήγορη αντίδραση δίνει στα 

καταστήματα λιανικής της Benetton ανταγωνιστική βάση σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους που δεν έχουν την δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. 

Επιπλέον η Benetton χρησιμοποιεί τα CAD-CAM (Σχεδιασμός και Κοπή με 

τη Βοήθεια του Υπολογιστή) για το σχεδίασμά και το κόψιμο για να 

απαντήσει στη δυναμική ζήτηση όσο το δυνατό συντομότερα. Τέλος, η 

στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρίας προωθεί τα απλά χρώματα μέσα από 

έντονη διαφημιστική καμπάνια, που με τη σειρά της θα μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη, από τη καθυστέρηση στη διαδικασία βαφής”.

Τέλος, η καθυστέρηση στη βαφή μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε τις 

πληροφορίες που χρειάζονται μέσω του EDI εξυπακούει λιγότερα έξοδα, 

εξισώνοντας την προσφορά και τη ζήτηση, και καλύτερο σέρβις, αφού οι 

πελάτες έχουν στη διάθεσή τους το επιθυμούμενο στοκ και λιγότερα write

downs.

Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία βάσης 

αποτελεί παράδειγμα αρχής αναβολής. Η αναβολή προτείνει ότι η αξία θα 

πρέπει να προστεθεί στην προμηθευτική αλυσίδα όσο το δυνατό αργότερα και 

σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η ολοκλήρωση της διανομής

Η Benetton απολαμβάνει σημαντική οικονομία κλίμακας στη λειτουργία της 

διαμεταφοράς. Σε μικτές επιχειρήσεις, η εταιρία ορίζει μία επιχείρηση WIDE
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(Παγκόσμια Εταιρία Ολοκλήρωσης Διανομής) που διαχειρίζεται την διεθνή 

προώθηση και τα θέματα τα σχετικά με το τελωνείο. Η WIDE ιδρύθηκε για 

να εξυπηρετεί τα Βόρειο Αμερικανικά προϊόντα. Αυτός ο οργανισμός 

ασχολείται ευθέως με την αερομεταφορά εξαλείφοντας ένα επίπεδο 

παρέμβασης του γραφείου μεταφορών. Επιπλέον η τεχνολογία EDI δίνει τη 

δυνατότητα στη Benetton να στείλει όλα τα έγγραφα πριν από την αποστολή 

εμπορευμάτων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα εκτελωνισμού και 

προωθώντας στη συνέχεια τις παραγγελίες μικρό καταστημάτων.

Τέλος, η στρατηγική διανομής της Benetton συμπεριλαμβάνει αποστολή που 

φέρνει τα προϊόντα ευθέως σε κάθε ένα από 7.000 καταστήματα λιανικής σε 

110 χώρες. Η εταιρία δεν καταφεύγει στη διανομή, στους χονδρέμπορους και 

τα περιφερειακά κέντρα. Απεναντίας, όλες οι εξαγωγές γίνονται αεροπορικά, 

για την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η Benetton είναι η εταιρία που έχει ενσωματώσει 

το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ διανομής για να εξασφαλίσει μικρότερο 

κόστος, παρέχοντας την ίδια στιγμή άριστο σέρβις στους πελάτες της. 

Σίγουρα η επιτυχία της στηρίζεται κυρίως στη δυνατότητά της να 

ενσωματώσει όλα τα συστατικά στοιχεία της αλυσίδας, με προώθηση πολύ 

καλής γνώσης των καναλιών διανομής, στα οποία συμμετέχει η εταιρία. Ένας 

ακόμη παράγοντας που συντελεί στην επιτυχία είναι οι σχέσεις συνεργασίας 

με όλους του συνεργάτες της προμηθευτικής αλυσίδας.

Η Benetton διαθέτει 180 προμηθευτές πρώτων υλών, 450 κατασκευαστές και 

7.000 καταστήματα λιανικής σε 110 χώρες. Οπως ισχυρίζεται ο Daripan “Η 

Benetton είναι για τους πελάτες της ένα κατάστημα που προσφέρει όμορφα 

ενδύματα αλλά η πραγματική Benetton δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

ολοκληρωμένο logistics”.
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6.4 Η ADIDAS επιλέγει την UPS WORLDWIDE LOGISTICS για την 

αναδιοργάνωση της προμηθευτικής της αλυσίδας.

Atlanta (May 15, 1996). Η UPS WORLDWIDE LOGISTICS ανακοίνωσε σήμερα 

ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με την ADIDAS AMERICA για το σχεδίασμά και 

τη διοίκηση ολόκληρης της διανομής των προϊόντων ρουχισμού για τη Βόρεια 

Αμερική από το νέο κέντρο διανομής 316.800 τετραγωνικών ποδιών της UPS 

WORLDWIDE LOGISTICS έξω από το Cincinatti. Η διανομή των υποδημάτων 

θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το κέντρο διανομής της Adidas, στο Spartanburg.

“Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της εταιρίας τα τελευταία χρόνια καθιστά τις 

ικανότητες διανομής, δύσκολο να ανταποκριθούν με τη ζήτηση των πελατών”, 

είπε ο Steve Wynne, πρόεδρος της Adidas America. “Περιμένουμε την UPS 

WORLDWIDE LOGISTICS να φέρει άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο 

εξυπηρέτησης και να μας βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής διανομής.”

Εκτός από τη διοίκηση διαδικασιών, όλες οι δραστηριότητες διανομής θα 

συντονίζονται τελικά από το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης αποθηκών 

της UPS WORLDWIDE LOGISTICS, που αυτόματα αναγνωρίζει την τοποθεσία 

των μονάδων διατήρησης αποθεμάτων (Stock Keeping Points-SKP), ενημερώνει 

το απόθεμα και υποστηρίζει τα απαραίτητα έντυπα για τη διανομή. Η διαλογή, 

η συσκευασία, και η ειδική διαχείριση των αποστολών θα διοικούνται επίσης 

από την UPS WORLDWIDE LOGISTICS στο κέντρο διανομής.

“Παρέχοντας αξεπέραστη επίδοση logistics , η UPS WORLDWIDE

LOGISTICS θα βοηθήσει την ADIDAS να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των 

πελατών”, λέει ο Dan DiMaggio, Αντιπρόεδρος και COO της UPS WORLDWIDE 

LOGISTICS. “Επίσης, με τον συνεταιρισμό μας, η ADIDAS θα μπορέσει να
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ανταποκριθεί στη δραματική ανάπτυξη στην αγορά των προϊόντων 

ρουχισμού.”

Η UPS WORLDWIDE LOGISTICS, η οποία ιδρύθηκε το 1993, είναι ένα τρίτο 

μέρος παροχής (Third party provider) λύσεων παγκόσμιας διοίκησης της 

προμηθευτικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης μεταφορών, 

των δραστηριοτήτων αποθηκών, διοίκησης αποθέματος, τα έγγραφα για 

εξαγωγές και εισαγωγές, βελτιστοποίηση δικτύου και reverse logistics. Η UPS 

WORLDWIDE LOGISTICS είναι μια ολόκληρης ιδιοκτησίας και αυτόνομα 

διοικούμενη θυγατρική της UPS (United Parcel Service).
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1 Συνολικά συμπεράσματα

Tex τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα φαίνεται ότι συνοδεύονται από 

υψηλότερα από ποτέ επίπεδα ταραχώδους επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο 

αυξανόμενος ρυθμός μεταβολής στην τεχνολογία και στην αγορά έχει 

οδηγήσει τις εταιρίες σε μια νέα εστίαση στη στρατηγική των logistics και της 

διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που μπορούν να 

κερδηθούν από την αποτελεσματική διοίκηση της προμηθευτικής αλυσίδας 

από τον προμηθευτή έως τον τελικό πελάτη.

Η ουσία των logistics είναι ότι προσπαθεί να διοικήσει τη ροή των υλικών από 

την πηγή στο χρήστη. Η διοίκηση των logistics απαιτεί, όλες οι 

δραστηριότητες που συνδέουν την αγορά προμηθειών με την αγορά της 

ζήτησης, να αντιμετωπιστούν σαν ένα διασυνδεόμενο σύστημα γιατί το 

κρίσιμο σημείο είναι ότι μια απόφαση που λαμβάνεται σε κάποιο σημείο της 

αλυσίδας θα έχει αντίκτυπο σε όλο το σύστημα. Αυτή η άποψη προκαλεί ότι 

οι επιχειρήσεις διοικούνται καλύτερα σε μια λειτουργική βάση. Συνεπώς, η 

έμφαση μετατρέπεται από ένα στενό λειτουργικό προσανατολισμό στην 

ευρύτερη άποψη της αλυσίδας αξίας, όπου ο πρωταρχικός σκοπός για τις 

επιχειρήσεις είναι η εξυπηρέτηση των αγορών προσθέτοντας αξία. Και η 

διοίκηση της προστιθέμενης αξίας πετυχαίνεται καλύτερα εστιάζοντας στην 

ροή των υλικών και όχι στις παραδοσιακές απόψεις της λειτουργικής ή ανά 

τμήμα αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναπόφευκτα, η ικανοποίηση του πελάτη έχει γίνει 

ο απόλυτος στόχος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διεξοδική 

κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη αποτελεί την απαρχή της
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διαμόρφωσης logistic στρατηγικής. Ακόμα, τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

και συστήματα διανομής συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επίτευξη του 

απιτούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης.

Σε όλη τη διπλωματική εργασία και τις αναφορές που την υποστηρίζουν 

υπάρχει ένα βασικό μήνυμα: Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι η απόλυτη 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι, η εφοδιαστική στρατηγική και ο 

τρόπος διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας για την επίτευξη του 

επιθυμούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη, αποτελούν ζωτικές πηγές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για αυτό οι οργανώσεις πρέπει να δουν τα 

logistics σαν ένα μέρος της συνολικής τους στρατηγικής και να καταλάβουν 

τη σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης της προμηθευτικής αλυσίδας.

Τέλος, σε όλη τη διπλωματική εργασία, ο κύριος στόχος ήταν να τονιστεί η 

αναγκαιότητα μιας απολύτως νέας επιχειρηματικής φιλοσοφίας που 

πραγματοποιείται μέσω μιας στρατηγικής που συνδυάζει την αποτελεσματική 

διοίκηση των logistics μέσα σε ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα 

εστιάζοντας ειδικότερα σε ολοκληρωμένα συστήματα διανομής και στην νέα 

τάση της ανάθεσης τους σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics-τα 

αποκαλούμενα third party logistics. Είναι ξεκάθαρο ότι η εστίαση της logistics 

στρατηγικής θα πρέπει να είναι σε όλη την προμηθευτική αλυσίδα και 

εκτεινόμενη προς τα πίσω στους προμηθευτές και προς τα μπρος στους 

πελάτες.

7.2 Έναυσμα για περαιτέρω έρευνα

Η Ευρωπαϊκή αγορά λέγεται ότι είναι μια κοινή αγορά, όμως κάθε χώρα 

ακόμα εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες και διαθέτει πολύ διαφορετική 

υποδομή, πράγματα που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στον τομέα της 

διανομής. Οι περιορισμοί αντιτράστ σε εγχώρια προϊόντα, η άμεση προστασία
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σε μικρούς λιανεμπόρους ή οι περιορισμοί στην επέκταση των μεγάλων 

λιανεμπόρων, δείχνουν την εμπλοκή της πολιτείας στον τομέα διανομής.

Σε εύλογο χρόνο, φαίνεται να είναι μεγάλης σημασίας η μελέτη των logistics 

και της αναδυόμενης τάσης για υπηρεσίες - third party logistics, υπό το πρίσμα 

των νέων εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ενιαίας αγοράς, του 

ανοίγματος των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης, των περιορισμών της κάθε 

χώρας και των κανονισμών που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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