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1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Παραδοσιακά, η εστίαση του ενδιαφέροντος στις εφοδιαστικές αλυσίδες 

αφορούσε σε λειτουργίες, όπως την προµήθεια, την παραγωγή και τη διανοµή για 

την υποστήριξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής (logistics). Παρόλα αυτά, το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα απαιτεί αποδοτικότητα, υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης, άµεση ανταπόκριση, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας. Η πρόκληση που καλείται εποµένως να αντιµετωπίσει µια αλυσίδα 

εφοδιασµού, για να ενδυναµώσει την ανταγωνιστική της θέση στο σηµερινό 

παγκόσµιο περιβάλλον, είναι να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την ποιότητα και να τη 

βελτιώσει. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ολιστική επισκόπηση και η κριτική 

θεώρηση όλων των δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών που ασχολούνται µε 

τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και η δηµιουργία ενός 

µεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας 

και τη διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασµού. Τα βασικότερα 

συµπεράσµατα της εργασίας σχετικά µε τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας είναι ότι: α) απαιτείται η δηµιουργία 

κουλτούρας ποιότητας και εστίασης στον πελάτη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, 

β) οι στρατηγικοί στόχοι κάθε επιχείρησης πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τη 

στρατηγική της αλυσίδας, γ) απαιτούνται στενές σχέσεις εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας µεταξύ των εταίρων και συµµετοχή αυτών σε όλες τις διαδικασίες της 

αλυσίδας, δ) για τη διαχείριση των διαδικασιών της αλυσίδας απαιτείται συντονισµός 

και ολοκλήρωση, υιοθέτηση των κατάλληλων στρατηγικών, εφαρµογή αυστηρών 

συστηµάτων συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών (λιτό έξι σίγµα), καθώς και ιεράρχηση 

της σηµαντικότητας των διαδικασιών. Ένα άλλο βασικό συµπέρασµα που εξήχθη 

από τη βιβλιογραφία είναι ότι οι αρχές της ποιότητας µπορούν να εφαρµοστούν στο 

σχεδιασµό των διαδικασιών και των στρατηγικών της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη 

θωράκισή της απέναντι στο ρίσκο. 

Λέξεις κλειδιά: 

∆ιαχείριση ποιότητας, εφοδιαστική αλυσίδα, λιτό έξι σίγµα, ολική ποιότητα, 

θωράκιση απέναντι στο ρίσκο, µεθοδολογικό πλαίσιο. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες, προκειµένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και να αυξήσουν την κερδοφορία τους, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους 

στη βελτίωση της ποιότητας µέσω πιο ολοκληρωτικών λύσεων, δηλαδή µέσω 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Όµως, αυτή η στρατηγική φαίνεται πως δεν 

είναι αρκετή, αφού στην παγκόσµια ανταγωνιστική αγορά οι εταιρίες ανταγωνίζονται 

ως µέλη µιας αλυσίδας, παρά ως µεµονωµένες και αυτόνοµες επιχειρήσεις. 

Παραδοσιακά, η εστίαση του ενδιαφέροντος στις εφοδιαστικές αλυσίδες 

αφορούσε σε λειτουργίες, όπως την προµήθεια, την παραγωγή και τη διανοµή για 

την υποστήριξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής (logistics). Παρόλα αυτά, το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα απαιτεί αποδοτικότητα, υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης, άµεση ανταπόκριση, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας. Η πρόκληση που καλείται εποµένως να αντιµετωπίσει µια αλυσίδα 

εφοδιασµού, για να ενδυναµώσει την ανταγωνιστική της θέση στο σηµερινό 

παγκόσµιο περιβάλλον, είναι να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την ποιότητα και να τη 

βελτιώσει. 

Η διαχείριση της ποιότητας επιτυγχάνεται µέσω του συντονισµού και της 

ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των συνεργαζόµενων µελών 

της αλυσίδας για τη µέτρηση, την ανάλυση και τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων, 

των υπηρεσιών και των διαδικασιών για τη δηµιουργία αξίας και την ικανοποίηση 

των ενδιάµεσων και τελικών πελατών. Εποµένως, η διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού οδηγεί στη βελτίωση των έξι συνιστωσών, βάσει των οποίων 

µετράται η ποιότητα: α) ικανοποίηση αναγκών πελατών, β) καταλληλότητα 

προϊόντος για χρήση, γ) ολοκλήρωση διαδικασιών, δ) ελαχιστοποίηση 

µεταβλητότητας, ε) εξάλειψη απωλειών και στ) συνεχής βελτίωση. 

1.2 Σκοπός και Συνεισφορά 

Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι η ολιστική 

επισκόπηση και η κριτική θεώρηση όλων των δηµοσιευµένων επιστηµονικών 

εργασιών που ασχολούνται µε τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

και η δηµιουργία ενός µεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το 

στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα 

εφοδιασµού. 
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Ο πρώτος στόχος αφορά στην αποτύπωση και στην ανάλυση όλων όσων έχουν 

καταγραφεί από τους ερευνητές σχετικά µε τη διαχείριση ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και στη σύνθεση των απόψεων, των πορισµάτων και 

των συµπερασµάτων των συγγραφέων. Για το σκοπό αυτό έγινε ανασκόπηση της 

αντίστοιχης βιβλιογραφίας και πιο συγκεκριµένα επισκοπήθηκαν όλες εκείνες οι 

εργασίες που κινούνται πέρα από τα όρια της επιχείρησης, έχουν ολιστική σκοπιά 

και µελετούν την αλληλεπίδραση της ποιότητας και της διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασµού. 

Ο δεύτερος στόχος της εργασίας αφορά στη δηµιουργία ενός µεθοδολογικού 

πλαισίου λήψης αποφάσεων για το στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη 

διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν τα συµπεράσµατα και τα πορίσµατα των συγγραφέων ως 

υπόβαθρο και µαζί µε την απαραίτητη θεωρία χτίστηκε το πλαίσιο. 

Η συνεισφορά της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας 

έγκειται: α) στη συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση όλων των ερευνητικών 

προσπαθειών που έχουν γίνει ως σήµερα σχετικά µε τη διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού, β) στην κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας και στην ανεύρεση 

κενών και γ) στην παροχή ενός µεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το 

στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

1.3 ∆οµή 

Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Στο πρώτο 

µέρος (κεφάλαια 2 – 4) λαµβάνει χώρα µια σύντοµη ανασκόπηση στις απαραίτητες 

βασικές έννοιες και εισάγεται η έννοια της διαχείρισης ποιότητας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, στο δεύτερο µέρος (κεφάλαια 5 – 6) λαµβάνει χώρα η βιβλιογραφική 

επισκόπηση, στο τρίτο µέρος (κεφάλαιο 7) παρουσιάζεται το µεθοδολογικό πλαίσιο 

λήψης αποφάσεων, ενώ στο τέταρτο µέρος (κεφάλαιο 8) λαµβάνει χώρα η 

παρουσίαση των συµπερασµάτων και η κριτική θεώρηση. 

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο 2 εισάγεται η έννοια και η σηµασία της ποιότητας, ενώ 

στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη της θεωρίας της ποιότητας, η οποία ξεκινά 

από την επιθεώρηση και καταλήγει στην ολική ποιότητα. Τέλος, δίνεται έµφαση στη 

φιλοσοφία διοίκησης της ολικής ποιότητας και παρουσιάζονται δύο συστήµατα 

βελτίωσης της ποιότητας των διαδικασιών και συγκεκριµένα το σύστηµα έξι σίγµα 

και η λιτή παραγωγή. 
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Στο κεφάλαιο 3 λαµβάνει χώρα µια εισαγωγή στα θέµατα που άπτονται στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, για την ευκολότερη µετάβαση στη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4. Αρχικά 

παρατίθεται ο ορισµός και οι βασικές έννοιες της διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασµού, ενώ στη συνέχεια γίνεται µια σύνδεση µεταξύ της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και της παράδοσης αξίας στον πελάτη. 

Στο κεφάλαιο 4 λαµβάνει χώρα η εισαγωγή στη διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού. Αρχικά, παρουσιάζονται ο ορισµός, οι βασικές έννοιες και τα 

κίνητρα της διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού, ενώ το υπόλοιπο 

κοµµάτι του κεφαλαίου ασχολείται µε την κατάταξη των επιστηµονικών 

δηµοσιευµένων εργασιών σε θεµατικές ενότητες βάσει των θεµατικών πεδίων που 

πραγµατεύονται. 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται µια εκτεταµένη βιβλιογραφική επισκόπηση των 

επιστηµονικών δηµοσιευµένων εργασιών που ασχολούνται µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα για τη συγκέντρωση και την καταγραφή όλων 

των προσπαθειών που έχουν γίνει έως σήµερα στον τοµέα αυτό. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση συνθέτει και αναλύει τις υπάρχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και 

τις κατατάσσει ανάλογα µε το θεµατικό τους πεδίο. Σε κάθε θεµατική ενότητα οι 

εργασίες παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη. 

Στο κεφάλαιο 6 λαµβάνει χώρα η καταγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

που διεξήχθη στο κεφάλαιο 5, µε τη χρήση πινάκων. Οι λόγοι που γίνεται η 

χαρτογράφηση αυτή είναι τρεις: α) για τη γρήγορη ταξινόµηση κάθε εργασίας στην/ 

στις αντίστοιχη/ αντίστοιχες θεµατική/ θεµατικές ενότητα/ ενότητες που 

πραγµατεύεται, β) για τη διευκόλυνση της αναζήτησης της περίληψης κάθε εργασίας 

και γ) για την αναγνώριση των βασικών περιοχών κάθε θεµατικής ενότητας και την 

καταγραφή της συχνότητας αναφοράς των εργασιών σε κάθε περιοχή. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το µεθοδολογικό πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων για το στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ στο κεφάλαιο 8 παρατίθενται τα συµπεράσµατα της 

εργασίας και η κριτική θεώρηση. 
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2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Γενικά 

Σήµερα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων είναι πιο σκληρός από ποτέ, 

αφού οι τελευταίες καλούνται να αντιµετωπίσουν την πρόκληση της ποιότητας σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Η νέα οικονοµική εποχή, που δηµιουργήθηκε από την Ιαπωνία 

και που συνεχώς αναδιαµορφώνεται, επηρέασε και επηρεάζει τον τρόπο, µε τον 

οποίο ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις τόσο µεταξύ τους όσο και στο επίπεδο των 

εφοδιαστικών τους αλυσίδων. 

Πλέον, οι εταιρίες, προκειµένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 

να αυξήσουν την κερδοφορία τους και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα και την 

κερδοφορία ολόκληρης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, στρέφουν το ενδιαφέρον 

τους στη βελτίωση της ποιότητας µέσω πιο ολοκληρωτικών λύσεων, δηλαδή µέσω 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στην ποιότητα και δίνεται 

έµφαση στη φιλοσοφία διοίκησης της ολικής ποιότητας, στο σύστηµα έξι σίγµα και 

στο σύστηµα λιτής παραγωγής. 

2.2 Η Έννοια και η Σηµασία της Ποιότητας 

Σύµφωνα µε τον Σπανό (1993), υπάρχουν διάφοροι ορισµοί που περιγράφουν 

την έννοια της ποιότητας. ∆ύο από αυτούς τους ορισµούς δίνονται στη συνέχεια. 

i. «Ποιότητα είναι το να ανταποκρίνεσαι ή ακόµα και να ξεπερνάς τις προσδοκίες 

του πελάτη». 

ii. «Το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας, που αναφέρονται στη δυνατότητά τους να ικανοποιούν µια 

εκφρασµένη ή συναγόµενη ανάγκη του πελάτη ορίζεται ως ποιότητα». 

Η ποιότητα είναι σε πρώτο επίπεδο σηµαντική τόσο για την ίδια εταιρία και τα 

στελέχη της όσο και για τους πελάτες της. Για την επιχείρηση αποτελεί ταυτόχρονα 

καθαρό κέρδος, αλλά και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, που πολύ δύσκολα 

αντιγράφεται από τον ανταγωνισµό. Σε µια επιχείρηση ποιότητας, όπου όλα γίνονται 

σωστά µε την πρώτη φορά, τείνουν να εκλείψουν οι περιττοί έλεγχοι, οι 

επανακατεργασίες, οι καθυστερήσεις, οι παρεξηγήσεις και το ανθυγιεινό εργασιακό 

περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό τόσο για την ανώτατη διοίκηση, η οποία 

στοχεύει στην αύξηση του κέρδους της επιχείρησης όσο και για τους εργαζόµενους 
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αυτής, που επιζητούν ικανοποίηση από την εργασία τους, σεβασµό από τους 

πελάτες, εργασία µε προοπτικές οικονοµικής αναρρίχησης και εργασιακή ασφάλεια. 

Όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µιας εταιρίας δεν χαρακτηρίζονται από ποιότητα, 

τότε η επιχείρηση αυτή χάνει µεγάλο µέρος από τα καθαρά της κέρδη και 

προσβάλλονται η φήµη της, το κόστος και το µερίδιο αγοράς και η διεθνής της 

εικόνα (Σπανός, 1993). Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι δεν ενδιαφέρει τον 

πελάτη σε ποιο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας ή σε ποιο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας εµφανίζεται το πρόβληµα, αλλά ακριβώς ότι εµφανίζεται 

πρόβληµα. 

Για τον πελάτη, που επενδύει µέρος των χρηµάτων του σε ένα συγκεκριµένο 

προϊόν, η ποιότητα είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Όταν το προϊόν 

συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που επιθυµεί ο εκάστοτε πελάτης, τότε αυτός είναι 

διατεθειµένος να πληρώσει ακόµα και ακριβότερα για να το αποκτήσει. Σύµφωνα µε 

το Σπανό (1993), οι πελάτες σήµερα, όντας πιο απαιτητικοί από κάθε άλλη εποχή, 

απαιτούν καλή ποιότητα, επειδή επιθυµούν: 

• Να τους παρέχονται αξιόπιστες υπηρεσίες. 

• Να καλύψουν τις ανάγκες τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερη τοποθέτηση των χρηµάτων τους. 

• Το προϊόν που αποκτούν να είναι το αποτέλεσµα µιας αλυσίδας δηµιουργίας και 

παράδοσης αξίας στον πελάτη. 

• Η ποιότητα του προϊόντος να ανταποκρίνεται στην τιµή του. 

• Να έχουν την αντιµετώπιση και τη συµπεριφορά που απαιτούν από την εταιρία. 

2.3 Ιστορική Εξέλιξη 

2.3.1 Γενικά 

Την περίοδο πριν τη βιοµηχανική επανάσταση, η βιοµηχανική παραγωγή 

στηριζόταν αποκλειστικά σε ανεξάρτητες οµάδες τεχνιτών, που ήταν υπεύθυνοι 

τόσο για την παραγωγή όσο και για µια πρωτόγονη µορφή ποιοτικού ελέγχου, την 

επιθεώρηση. Η επιθεώρηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από την απλή σύγκριση 

των παραγόµενων προϊόντων µε τις δεδοµένες πρωτογενείς µορφές 

προδιαγραφών. 
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Κατά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο, εκτινάχθηκε στα ύψη η βιοµηχανική παραγωγή 

πολεµικού υλικού και παράλληλα έγινε εµφανής η αδυναµία της µεγάλης 

πλειοψηφίας των βιοµηχανιών να ελέγξουν την ποιότητα. Ύστερα από σχετική 

έρευνα και µελέτη έκανε την εµφάνισή του στη βιοµηχανική παραγωγή η πρώτη 

µορφή ποιοτικού ελέγχου. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη της στατιστικής επιστήµης, 

ήρθε να δώσει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στο υπάρχον σύστηµα ελέγχου 

ποιότητας, βοηθώντας σηµαντικά τόσο στον έλεγχο του κόστους παραγωγής όσο 

και στο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας των τελικών προϊόντων. 

Η αδυναµία του ελέγχου ποιότητας, που έγκειται στο γεγονός ότι εντοπίζει 

ελαττώµατα κατασκευής ή σχεδιασµού µετά την κατασκευή του προϊόντος, τότε 

δηλαδή που το κόστος κατασκευής έχει ήδη καταβληθεί και η επανόρθωση είναι 

πολύ δύσκολη, καθώς και οι απαιτήσεις των πελατών, που είχαν αρχίσει να 

αυξάνονται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς, οδήγησαν σε πρώτη φάση τους µεγάλους 

οργανισµούς στην υιοθέτηση και εγκαθίδρυση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 

 
Επιθεώρηση 

Έλεγχος Ποιότητας 

∆ιασφάλιση Ποιότητας 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

Σχήµα 2.1: Ιστορική εξέλιξη ποιότητας. 

Κανένα από τα συστήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω δεν υπόσχεται 

ποιοτικά προϊόντα µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους, πλήρη αξιοποίηση και 

ανάπτυξη του διαθέσιµου προσωπικού, εφαρµογή καινοτοµιών, συνεχή βελτίωση 

και προσπάθεια όλων των εργαζοµένων. Η προσπάθεια των επιστηµόνων 

στράφηκε στη δηµιουργία ενός συστήµατος που να περιλαµβάνει όλα τα 

παραπάνω. 

Το τελικό αποτέλεσµα όλης αυτής της επιστηµονικής έρευνας και συνεχούς 

πρακτικής εξέλιξης είναι η φιλοσοφία της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Για να 
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αντιληφθεί κανείς, να κατανοήσει και τελικά να εφαρµόσει τις αρχές και τη φιλοσοφία 

της Ολικής Ποιότητας, πρέπει αρχικά να γνωρίζει τις βάσεις, στις οποίες έχει 

στηριχτεί όλο αυτό το επιστηµονικό «οικοδόµηµα», δηλαδή την ιστορική εξέλιξη της 

ποιότητας, όπως περιγράφηκε παραπάνω και όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1. 

2.3.2 Το ISO 9000 

Το 1987 ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for 

Standardisation, ISO) δηµιούργησε τη σειρά προτύπων ISO 9000. Η σειρά αυτή δεν 

είναι η µόνη, αλλά είναι η πιο ευρέως γνωστή και διεθνώς αποδεκτή σειρά 

προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 

H σειρά προτύπων ISO 9000 πήρε επίσηµα τη νέα της µορφή το Νοέµβριο του 

2000. Η αναθεωρηµένη βασική σειρά ISO 9000:2000 αποτελείται πλέον από τρία 

έγγραφα όπως φαίνεται στον πίνακα 2.1. 

Η νέα σειρά ISO 9000 έχει αφαιρέσει από τον τίτλο του προτύπου τον όρο 

«∆ιασφάλιση Ποιότητας», ενώ οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9004 είναι 

προσανατολισµένες στη φιλοσοφία της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το πρότυπο 

ISO 9001:2000 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, ενώ το πρότυπο ISO 9004:2000 προσφέρει 

καθοδήγηση για τη βελτίωση της αποδοχής της επιχείρησης µέσα από τη βελτίωση 

του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. Τα βασικά σηµεία, στα οποία δίνεται 

έµφαση, είναι η συνεχής βελτίωση, η επικοινωνία, η αποτελεσµατική ηγεσία, η 

διοίκηση βάσει διαδικασιών και η ολική ικανοποίηση του πελάτη (Τσιότρας, 2002). 

Πίνακας 2.1: Η αναθεωρηµένη βασικά σειρά ISO 9000:2000 (Τσιότρας, 2002). 

ISO 9000:2000 
Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας - Βασικές έννοιες ποιότητας 

και λεξιλόγιο. 

ISO 9001:2000 

Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας - Απαιτήσεις για την 

πιστοποίηση (αυτό αντικαθιστά τα παλαιότερα πρότυπα ISO 

9001, ISO 9000 και ISO 9003). 

ISO 9004 
Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας- Οδηγίες για την βελτίωση της   

απόδοσης (δεν πρόκειται για την πιστοποίηση εταιριών). 

Τέλος είναι εξαιρετικά σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι πιστοποιήσεις κατά ISO 

δεν αποτελούν τη «λύση» όλων των προβληµάτων ποιότητας που µπορεί να έχει 

µια επιχείρηση, ούτε διασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση της 
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κερδοφορίας της εταιρίας. Αποτελεί ένα στατικό έλεγχο και όχι ένα δυναµικό 

περιβάλλον. Σίγουρα αυτό δε σηµαίνει ότι δεν είναι σηµαντικό να πιστοποιείται µια 

επιχείρηση κατά το ISO 9001, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. 

Η πιστοποίηση από µόνη της δεν είναι αρκετή για µια επιχείρηση που θέλει να 

διακριθεί και να ξεχωρίσει στον κλάδο της, µεγιστοποιώντας την προστιθέµενη αξία 

(added value) κατά µήκος της εφοδιαστικής της αλυσίδας, και εποµένως την τελικά 

παραδιδόµενη αξία στον πελάτη (που αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας), 

και αυξάνοντας την κερδοφορία της. 

2.3.3 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

2.3.3.1 Γενικά 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) είναι το σύνολο 

των δραστηριοτήτων και µεθόδων που εφαρµόζονται από τον οργανισµό, µε στόχο 

την ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση ολόκληρου του 

δυναµικού (έµψυχου και άψυχου) του οργανισµού µε το µικρότερο δυνατό κόστος 

(Σπανός, 1993). 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) προϋποθέτει ότι οι αρχές της θα 

εφαρµοσθούν σε κάθε επίπεδο του οργανισµού. Συστήµατα διασφάλισης 

χρησιµοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα, έστω και µη παραγωγική, όπως οι 

πωλήσεις, οι οικονοµικές υπηρεσίες και η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Η Ολική 

Ποιότητα, απαιτεί εφαρµογή πρακτικών και τεχνικών που διασφαλίζουν και 

µεγιστοποιούν τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού. Στην όλη διαδικασία 

επιδίωξης της ποιότητας συµµετέχουν, σε αρµονική συνεργασία, όλοι σε µια 

ατελείωτη αλυσίδα δηµιουργίας αξίας, όπου ο προµηθευτής του ενός είναι πελάτης 

του προηγούµενου. 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια κουλτούρα˙ εγγενές συστατικό αυτής της 

κουλτούρας είναι η ολοκληρωτική δέσµευση ως προς την ποιότητα και µια 

συγκεκριµένη νοοτροπία, η οποία εκδηλώνεται µε την ανάµιξη όλων στη διαδικασία 

συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, µέσα από τη χρήση 

καινοτόµων επιστηµονικών µεθόδων. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2, τα βασικά αξιώµατα της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι τρία: 

1. ∆έσµευση & Αφοσίωση στον Πελάτη: Εστίαση στον πελάτη και σε όλα τα 

ενδιαφερόµενα, άµεσα και έµµεσα, µέλη της επιχείρησης. Για να ικανοποιηθούν 
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οι απαιτήσεις και οι επιθυµίες του πελάτη, µια εταιρία πρέπει να καταλάβει 

πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που συνεισφέρουν στη 

δηµιουργία και στην παράδοση αξίας στον πελάτη και έχουν ως αποτέλεσµα την 

ικανοποίηση, τον ενθουσιασµό του και κατ’ επέκταση τη µετατροπή του σε πιστό 

πελάτη (loyal customer). 

2. Συµµετοχή & Οµαδική Εργασία: Εστίαση στη συµµετοχή και στην οµαδική 

εργασία τόσο οριζόντια όσο και κάθετα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε µια 

επιχείρηση ή οργανισµό τα µέλη πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τη φύση της 

εργασίας τους και τις αρµοδιότητές τους, αλλά και πώς να βελτιώσουν από τη 

µια το προϊόν και από την άλλη τη διαδικασία. 

3. Συνεχής Εκπαίδευση: Εστίαση στις διεργασίες µέσω της συνεχούς βελτίωσης 

και εκµάθησης, δηλαδή δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, µείωση 

σφαλµάτων, ελαττωµάτων και κόστους, αύξηση παραγωγικότητας και 

αποτελεσµατικότητας, βελτίωση υπευθυνότητας και χρόνου παράδοσης και 

ούτω καθ’ εξής. 

ΑξίωµαΑξίωµα 1:1: ∆έσµευση∆έσµευση & & 
ΑφοσίωσηΑφοσίωση στονστον ΠελάτηΠελάτη

ΑξίωµαΑξίωµα 2:2: ΣυµµετοχήΣυµµετοχή

& & ΟµαδικήΟµαδική ΕργασίαΕργασία
ΑξίωµαΑξίωµα 3:3: ΣυνεχήςΣυνεχής ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

 

Σχήµα 2.2: Το τρίγωνο του TQM (Λογοθέτης, 1992). 

Η δέσµευση της διοίκησης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

και των υπηρεσιών και η συνεχής επικέντρωση στον πελάτη, τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες του, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει πράξη από την εταιρία. Για µερικές 

επιχειρήσεις αυτό µπορεί να απαιτήσει µια ολοκληρωτική µεταστροφή από τον 

παλαιό τύπο διοίκησης, µια συνολική και ριζική αναδιάρθρωση της εταιρίας. Για να 

επιτευχθεί όλη αυτή η στροφή της εταιρίας και η επικέντρωση στον πελάτη, 

απαιτείται κατάλληλη και συνεχής εκπαίδευση όλων των στελεχών της εταιρίας, 

ξεκινώντας από τα ανώτερα. Αυτό προϋποθέτει ότι η διοίκηση είναι πρόθυµη να 

επενδύσει στη µελλοντική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού και ότι δεσµεύεται και 
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επιθυµεί µια µακροπρόθεσµη επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης και όχι απλά 

βραχυπρόθεσµα κέρδη. 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της επιστηµονικής γνώσης είναι ότι 

προσφέρει µια κοινή γλώσσα, που µπορεί να προάγει την επικοινωνία µεταξύ των 

διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης και των εργαζοµένων. Ένας κοινός κώδικας 

επικοινωνίας σε συνδυασµό µε την απόλυτη αφοσίωση προς τον πελάτη µπορεί να 

έχει αποτέλεσµα µόνο εφόσον όλα τα µέλη της εταιρίας εργάζονται µε οµαδικότητα 

και συµµετέχουν πρόθυµα σε όλες τις δραστηριότητες της. Μέσα σε µια εταιρία όλοι 

καλούνται να παίξουν κάποιο ρόλο, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του πελάτη. Η επίτευξη ενός πραγµατικά οµαδικού πνεύµατος, προϋποθέτει την 

απουσία φόβου και δυσπιστίας, επικοινωνιακών φραγµών, µυστικότητας και 

ανταγωνιστικών συναισθηµάτων, ατοµισµού και αποµόνωσης. Ένα τέτοιο κλίµα 

µπορεί να δηµιουργηθεί, µόνο όταν η ανώτατη διοίκηση µεταβάλλει ανάλογα 

ολόκληρο το σύστηµα. Μόνο τότε η δυναµικότητα του ανθρώπινου δυναµικού 

«απελευθερώνεται» και αξιοποιείται προς όφελος του ατόµου και της επιχείρησης 

συνολικά. 

2.3.3.2 ∆ιαφορετικές Προσεγγίσεις στην Ολική Ποιότητα 

∆εδοµένου ότι η ποιότητα είναι πολύ σηµαντική, το ίδιο σηµαντικοί είναι και οι 

άνθρωποι, οι οποίοι την προωθούν. Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες 

προσεγγίσεις του θέµατος, ο στόχος των οποίων ήταν κοινός˙ η ποιότητα µε την 

ταυτόχρονη µείωση του κόστους. Οι διάφορες προσεγγίσεις στην Ολική Ποιότητα 

και οι προσπάθειες προώθησής της έγιναν από πολλούς επιστήµονες κατά καιρούς 

µε πιο σηµαντικές αυτές των W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip B. 

Crosby, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi (Τσιότρας 

(2002), Evans and Lindsay (2004)). Και οι έξι προσεγγίσεις των παραπάνω 

επιστηµόνων υπήρξαν πολύ σηµαντικές για την εξέλιξη της φιλοσοφίας της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Αν και δεν θα γίνει αναφορά στις προσεγγίσεις των προαναφερθέντων 

επιστηµόνων, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ένας συνεχής κύκλος ενεργειών, τον 

οποίο πρότεινε ο Deming, ως µία διαδικασία, που θα ενισχύσει την εδραίωση και τη 

µακροχρόνια ύπαρξη µιας οργάνωσης ποιότητας. Ο κύκλος, που ονοµάζεται κύκλος 

του Deming (ή κύκλος του Shewhart, όπως προτιµάει ο Deming), αποτελείται από 

τέσσερα βασικά στάδια, που το καθένα ακολουθεί το άλλο µε µία καθορισµένη 

σειρά, και επαναλαµβάνεται διαρκώς. Το εναλλακτικό όνοµα του κύκλου είναι 
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«κύκλος PDCA» (Plan, Do, Check, Act, PDCA) και χρησιµοποιείται συχνά ως 

σύντµηση και των τεσσάρων σταδίων: σχεδίασε, κάνε, έλεγξε, δράσε. Ο κύκλος 

αυτός αποτελεί το κλασικό µοντέλο επίλυσης προβληµάτων και 

ανατροφοδοτούµενης µάθησης. 

2.3.4 Τα Σπουδαιότερα Βραβεία Ποιότητας 

Τα πιο γνωστά, έγκυρα και µε παγκόσµια ακτινοβολία βραβεία ποιότητας είναι 

το «Deming», το «Malcolm Baldrige» και το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας», που 

έχουν θεσµοθετηθεί στην Ιαπωνία, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και στην 

Ευρώπη, αντίστοιχα. Με τα βραβεία αυτά βραβεύονται κυρίως επιχειρήσεις, αλλά 

και άτοµα για τις προσπάθειές τους, όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας. Οι 

βραβεύσεις γίνονται κάθε χρόνο και έχουν πολύ µεγάλο κύρος και παγκόσµια 

ακτινοβολία. Τα βραβεία αυτά έχουν τη δική τους πολύ ουσιαστική συµβολή στη 

βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους οργανισµό. 

2.3.4.1 Το Βραβείο Deming 

Θεσµοθετήθηκε το 1951 από την Ένωση των Ιαπώνων Επιστηµόνων και 

Μηχανικών προς τιµή του µεγάλου διδασκάλου της ποιότητας Dr. Edwards Deming. 

Απονέµεται σε επιχειρήσεις, που πέτυχαν τη χρονιά που πέρασε τις σηµαντικότερες 

βελτιώσεις και προόδους στο χώρο της ποιότητας. Η κατάκτηση του βραβείου 

απαιτεί πολύ σκληρή, συστηµατική και σωστά προγραµµατισµένη εργασία. Αυτός 

είναι ο λόγος, για τον οποίο πολύ λίγες εταιρίες εκτός Ιαπωνίας κάνουν αίτηση για 

συµµετοχή στο διαγωνισµό κατάκτησής του. Η πρώτη και µοναδική µη Ιαπωνική 

εταιρία που κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο, είναι η αµερικάνικη εταιρία µε την 

επωνυµία Power and Light. 

Τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων ποιότητας, που εφαρµόζουν οι νικήτριες 

εταιρίες είναι σαφήνεια, καθαρότητα, ευελιξία, λεπτοµερειακή περιγραφή των 

στόχων και διαδικασιών, άριστη επικοινωνία, καθολική συµµετοχή, ορθολογικός 

σχεδιασµός, κυρίως σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, ύπαρξη 

επιθετικών και αµυντικών στόχων βελτίωσης της ποιότητας, σαφής και 

εκπεφρασµένη δήλωση και βούληση δέσµευσης της ανώτατης διοίκησης στο 

σύνολο της πορείας του προγράµµατος ποιοτικής βελτίωσης. 

2.3.4.2 Το Βραβείο Malcolm Baldrige 

Θεσµοθετήθηκε από το Αµερικάνικο Κογκρέσο και απονεµήθηκε για πρώτη 

φορά το 1988 για την αναγνώριση της επιχειρηµατικής τελειότητας στο χώρο της 
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ποιότητας. Το όνοµα του βραβείου δόθηκε προς τιµή του γραµµατέα του Υπουργού 

Εµπορίου της κυβέρνησης του Ronald Reagan, M. Baldrige κατά την διάρκεια της 

θητείας του οποίου, θεσµοθετήθηκε το βραβείο. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων 

αξιολογούνται οι επιχειρήσεις που κάνουν αίτηση για την απόκτησή του, 

παρουσιάζονται στο σχήµα 2.3. 
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Σχήµα 2.3: Κριτήρια Αξιολόγησης επιχειρήσεων για την κατάκτηση του βραβείου Μ. 

Baldridge (Τσιότρας, 2002). 

2.3.4.3 Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award, EQA) 

θεσµοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ∆ιοίκησης Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management, EFQM) σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας. Οι βασικές αρχές, στις οποίες 

στηρίζεται το παραπάνω Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας, είναι οι παρακάτω: 

• Προσανατολισµός στα Αποτελέσµατα. 

• Εστίαση στον Πελάτη. 

• Ηγεσία και Συνέπεια στο Σκοπό. 

• ∆ιοίκηση βάσει ∆ιαδικασιών και Στοιχείων. 
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• Ανάπτυξη και Συµµετοχή Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

• Συνεχής Μάθηση, Καινοτοµία και Βελτίωση. 

• Ανάπτυξη Συνεργασιών. 

• Κοινωνική Ευθύνη. 

Η αρχή, µε βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρήσεων που 

καταθέτουν σχετική αίτηση για το βραβείο, είναι: «Οι διαδικασίες µιας επιχείρησης 

είναι τα µέσα, µε τα οποία µια επιχείρηση ελέγχει, αναπτύσσει και αξιοποιεί τις 

δυνατότητες και τα προσόντα του ανθρώπινου δυναµικού της». Η σχηµατική 

απεικόνιση της δοµής, µε βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρήσεων, 

και τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας του κάθε κριτηρίου δίνονται στο σχήµα 2.4. 
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Σχήµα 2.4: Κριτήρια Αξιολόγησης επιχειρήσεων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο, η ικανοποίηση των εξωτερικών και εσωτερικών 

πελατών (καταναλωτές και υπάλληλοι της επιχείρησης αντίστοιχα), καθώς και οι 

επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, είναι αποτελέσµατα, τα οποία προέρχονται από 

την καθοδήγηση της ανώτατης διοίκησης, την πολιτική και τη στρατηγική που 

ακολουθείται, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, τους πόρους και τις 

διαδικασίες και οδηγούν τελικά στα επιθυµητά άριστα οικονοµικά αποτελέσµατα, 
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που είναι ο απώτερος σκοπός κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (Τσιότρας, 2002). 

2.4 Σύστηµα Έξι Σίγµα 

Στατιστικά, ο όρος έξι σίγµα (six sigma) αναφέρεται σε µια διαδικασία, στην 

οποία το εύρος ανάµεσα στην ονοµαστική τιµή ενός µετρήσιµου µεγέθους της 

διαδικασίας και στο κοντινότερο όριο προδιαγραφής ισούται µε το εξαπλάσιο της 

τυπικής απόκλισης της διαδικασίας. Αν εποµένως η ονοµαστική τιµή του µετρήσιµου 

µεγέθους είναι Α µε τυπική απόκλιση σ, τότε οι προδιαγραφές της διαδικασίας είναι 

Α±6σ. 

Το σύστηµα έξι σίγµα έχει ως βασική αρχή του την παρακάτω: «το 99,9997% 

(3,4 ή λιγότερα λάθη / σφάλµατα στο ένα εκατοµµύριο (defects per million 

opportunities, dpmo), δηλαδή ένα διάστηµα έξι τυπικών αποκλίσεων) των 

«ευκαιριών» µιας εταιρίας πρέπει να βρίσκεται εντός των προδιαγραφών. Ο όρος 

«ευκαιρία» είναι πολύ ευρύτερος από τον όρο προϊόν και καλύπτει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα της εταιρίας, όπως για παράδειγµα την παραγωγή, την εφοδιαστική 

τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, την υγιεινή και την ασφάλεια. Η µεθοδολογία έξι 

σίγµα δίνει καλύτερες απαντήσεις γρηγορότερα και αποδοτικότερα ως προς το 

κόστος σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους για την επίλυση προβληµάτων ποιότητας 

και το σχεδιασµό νέων προϊόντων, αφού χρησιµοποιεί δεδοµένα και όχι το ένστικτο 

για τη λήψη αποφάσεων (Markarian (2004a), Markarian (2004b), Fiksel et al. 

(2004)). 

Στόχος της µεθοδολογίας έξι σίγµα είναι η συνεχής βελτίωση και η µείωση της 

µεταβλητότητας των διαδικασιών της επιχείρησης (Anderrson et al., 2006). Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ο κύκλος DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve 

and Control, DMAIC), καθόρισε, µέτρα, ανάλυσε, βελτίωσε και έλεγξε, ο οποίος στη 

φιλοσοφία του µοιάζει πολύ µε τον κύκλο Deming. Στην περίπτωση σχεδιασµού 

µιας νέας διαδικασίας, τότε χρησιµοποιείται η µεθοδολογία «Σχεδιασµός για Έξι 

Σίγµα» (Design for Six Sigma – DFSS), η οποία ακολουθεί τον κύκλο DMADV 

(Define, Measure, Analyze, Design, Verify), καθόρισε, µέτρα, ανάλυσε, σχεδίασε και 

επιβεβαίωσε, ο οποίος είναι παρόµοιος µε τον κύκλο DMAIC. 

Οι Anderrson et al. (2006), παρόλα αυτά, υποστηρίζουν ότι η µεθοδολογία έξι 

σίγµα δεν εστιάζεται στην ικανοποίηση του πελάτη, αλλά στην εξάλειψη των 

ελαττωµατικών, δεν ενθαρρύνει τη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, αλλά των 

άµεσα εµπλεκόµενων στις διαδικασίες και δεν στοχεύει στην ολοκλήρωση της 
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επιχείρησης. Οι Klefsjö et al. (2001) και οι Kuei και Madu (2003) επισηµαίνουν ότι η 

µεθοδολογία έξι σίγµα πρέπει να ενσωµατωθεί σε ένα σύστηµα διοίκησης ολικής 

ποιότητας και οι τελευταίοι ονοµάζουν το νέο αυτό σύστηµα διαχείρισης ποιότητας 

ως πελατοκεντρικό σύστηµα έξι σίγµα. 

Το πελατοκεντρικό σύστηµα διαχείρισης ποιότητας έξι σίγµα είναι µια µέθοδος 

βελτίωσης της ολικής ποιότητας της εταιρίας, που έχει ως στόχο της όχι µόνο να 

εντοπίσει αιτίες ελαττωµάτων ή σφάλµατα, αλλά και να τις εκµηδενίσει, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στους πελάτες και σε κρίσιµης σηµασίας αιτίες, 

για τις οποίες είναι ικανοποιηµένοι ή όχι, όπως επίσης και στις καθαρά οικονοµικές 

επιδόσεις της εταιρίας (κερδοφορία). 

Στόχος του πελατοκεντρικού συστήµατος έξι σίγµα είναι η συνεχής βελτίωση, 

όπως συµβαίνει και µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Παρόλα αυτά, αποτελεί µια 

ξεχωριστή φιλοσοφία διοίκησης, πιο αυστηρή και αριθµητικά συγκεκριµένη από 

εκείνη της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, γιατί περιορίζει την εταιρία στο να έχει 

επιτυχηµένα αποτελέσµατα στο 99,9997% των περιπτώσεων, σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητά της. Σκοπός του δηλαδή είναι να µειώνει τη µεταβλητότητα κάθε 

δραστηριότητας – τυχαίας µεταβλητής. 

Πρωτοεφαρµόστηκε από την εταιρία Motorola στα µέσα της δεκαετίας του 1980, 

αλλά έγινε δηµοφιλές από τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του στην εταιρία 

General Electric. Στις µέρες µας αποτελεί τον πιο δηµοφιλή τρόπο προσέγγισης της 

ποιότητας από τις µεγάλες εταιρίες στην αµερικανική αγορά. Στην ευρωπαϊκή αγορά 

ακόµα συναντά πολλές δυσκολίες εφαρµογής. Η δυσκολία εφαρµογής του σε 

σύγκριση µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έγκειται στο γεγονός ότι το σύστηµα 

διαχείρισης ποιότητας έξι σίγµα, όχι µόνο απαιτεί συνεχή βελτίωση και 

αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της εταιρίας, αλλά τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι πολύ αυστηρά και συγκεκριµένα (Τσιότρας, 2002). 

2.5 Λιτή παραγωγή 

Η λιτή παραγωγή (lean production) είναι ένα πρόγραµµα βελτίωσης διαδικασιών 

και αποτυπώνεται ως µια συστηµατική προσέγγιση για την αναγνώριση και την 

εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που δεν προσθέτουν αξία σε µια 

διαδικασία, δηλαδή µια µέθοδος για τη µείωση του χρόνου ικανοποίησης (lead time) 

όλων των διαδικασιών στην αλυσίδα αξίας. Η µείωση του lead time επιτυγχάνεται 

µέσα από τη µείωση του χρόνου προετοιµασίας παραγωγής (setup time), τη µείωση 

της παραγωγής ελαττωµατικών προϊόντων, τη µείωση των περιττών µετακινήσεων 
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και των ουρών αναµονής και τη µείωση του υπερβάλλοντος αποθέµατος µε 

αποτέλεσµα την παραγωγή µικρότερων παρτίδων και τη συχνότερη παραγωγή 

διαφορετικών προϊόντων χωρίς αρνητική επίδραση στο κόστος (Spector, 2006). 

Οι στόχοι της λιτής παραγωγής είναι η χρήση λιγότερης ανθρώπινης 

προσπάθειας, λιγότερου αποθέµατος, λιγότερου χώρου και λιγότερου χρόνου για 

την παραγωγή υψηλής ποιότητας αγαθών όσο το δυνατό πιο αποδοτικά και 

οικονοµικά ικανοποιώντας µε υψηλή απόκριση τις απαιτήσεις των πελατών 

(Spector, 2006). Τα αποτελέσµατα της λιτής παραγωγής είναι η βελτίωση των 

χρηµατορροών, η εξάλειψη των απωλειών, η µείωση του διατηρούµενου 

αποθέµατος και η αύξηση των εµπρόθεσµων παραδόσεων (Markarian (2004a), 

Markarian (2004b)). 

Οι αρχές της λιτής παραγωγής είναι πελατοκεντρικές και είναι οι ακόλουθες 

(Anderrson et al., 2006): 

1) Κατανόηση της αξίας, όπως την αντιλαµβάνεται ο πελάτης. Μόνο ό,τι 

αντιλαµβάνεται ο πελάτης ως αξία είναι σηµαντικό. 

2) Ανάλυση της ροής αξίας. Αφότου κατανοηθεί η αξία ως προς τον πελάτη, το 

επόµενο βήµα είναι να αναλυθούν οι επιχειρηµατικές διαδικασίες για τον 

καθορισµό αυτών που προσθέτουν αξία. Αν µια δραστηριότητα δεν προσθέτει 

αξία, πρέπει να τροποποιηθεί ή να εξαλειφθεί από τη διαδικασία. 

3) Συνεχής Ροή. Η εστίαση πρέπει να βρίσκεται στην οργάνωση µιας παραγωγικής 

διαδικασίας συνεχούς ροής και όχι παραγωγής σε µεγάλες παρτίδες. 

4) Έλξη. ∆εν παράγεται τίποτα για αποθήκευση. Καµία διαδικασία δεν εκτελείται, 

αν το αποτέλεσµα αυτής δεν απαιτηθεί πρώτα από τα κατώτερα στρώµατα της 

αλυσίδας. 

5) Αριστεία. Η εξάλειψη των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία (απώλειες) 

είναι µια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 

Σύµφωνα µε τον Spector (2006), η λιτή προσέγγιση, αν και ξεκίνησε για τη 

διαδικασία της παραγωγής και γι’ αυτό ονοµάστηκε λιτή παραγωγή, πλέον 

εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή διαδικασία, όπως για παράδειγµα στη 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων, στο σχεδιασµό προϊόντος, στη διαχείριση του 

δικτύου προµηθευτών και στη διοίκηση των εργοστασίων. Γι’ αυτό και ο 

καταλληλότερος όρος αναφοράς σ’ αυτό το σύστηµα βελτίωσης είναι λιτό σύστηµα 

και όχι λιτή παραγωγή. 
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Τέλος, σύµφωνα µε την Markarian (2004), η εφαρµογή της λιτής παραγωγής 

ταυτόχρονα µε ένα σύστηµα έξι σίγµα µπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες και τα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης περισσότερο από ότι όταν εφαρµοστεί καθένα 

σύστηµα ξεχωριστά. Το υβριδικό αυτό σύστηµα ονοµάζεται «λιτό έξι σίγµα» (lean 

six sigma) και βασίζεται στη θεώρηση ότι όλες οι διαδικασίες βελτιώνονται µε τις 

µεθόδους του συστήµατος έξι σίγµα για τη µείωση της µεταβλητότητας και µε τις 

µεθόδους της λιτής παραγωγής για την εξάλειψη των απωλειών και τη 

βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών (Spector, 2006). 
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3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

3.1 Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού έχει αποκτήσει 

µεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Πλέον, στην παγκόσµια ανταγωνιστική 

αγορά, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως µέλη µιας αλυσίδας, παρά ως 

µεµονωµένες και αυτόνοµες εταιρίες. Αυτό συµβαίνει, επειδή έγινε αντιληπτό, ότι οι 

δραστηριότητες και οι αποφάσεις ενός µέλους της αλυσίδας µπορούν να 

επηρεάσουν το κέρδος των υπολοίπων µελών αυτής (Johnson and Pyke, 1999). 

Στο παρόν κεφάλαιο λαµβάνει χώρα µια εισαγωγή στα θέµατα που άπτονται στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, για την ευκολότερη µετάβαση στη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4. Αρχικά 

παρατίθεται ο ορισµός και οι βασικές έννοιες της διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασµού, ενώ στη συνέχεια γίνεται µια σύνδεση µεταξύ της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και της παράδοσης αξίας στον πελάτη. 

3.2 Ορισµός και Βασικές Έννοιες 

Ως αλυσίδα εφοδιασµού ορίζεται ένα σύστηµα, το οποίο εµπεριέχει όλες τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη ροή και την µετατροπή των αγαθών από το 

επίπεδο των πρώτων υλών έως τον τελικό χρήστη αυτών, καθώς και τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη ροή πληροφοριών (Handfield and Bechtel, 

2002). Στο σχήµα 3.1 φαίνεται µια αλυσίδα εφοδιασµού, ενώ στο σχήµα 3.2 

εµφανίζεται µια αλυσίδα σε πιο απλοποιηµένη µορφή για την ευκολότερη 

αναπαράσταση των προαναφερθεισών ροών. 

Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού αφορά κατά κύριο λόγο στην 

αποτελεσµατικότερη ενοποίηση των προµηθευτών, εργοστασίων, αποθηκών και 

καταστηµάτων, µε στόχο την παραγωγή και διανοµή του εµπορεύµατος στις 

κατάλληλες ποσότητες, αλλά και στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του συστήµατος, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα το απαιτούµενο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 

(Ιακώβου, 2004α). Ορίζεται, δηλαδή, ως η εκτεταµένη επιχείρηση που ολοκληρώνει 

και συν-διαχειρίζεται όλους τους κοινούς πόρους και τις διαδικασίες του ρυθµιστή 

της αλυσίδας εφοδιασµού και των συµβιωτικών του εταίρων (Ιακώβου, 2004β). 
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Τοπική αποθήκη Τοπική αποθήκη 

Προµηθευτής 

Κεντρική αποθήκη 

Λιανοπωλητές 

Πελάτες 
 

Σχήµα 3.1: Η αλυσίδα εφοδιασµού (Silver, Pyke, and Peterson, 1998). 

 Κατασκευαστής 

Προµηθευτής 

Καταναλωτές 

Λιανοπωλητής 

Ροή αγαθών προς τα κάτω επίπεδα της αλυσίδας 
Ροή πληροφοριών προς τα πάνω επίπεδα της 
αλυσίδας  

Σχήµα 3.2: Ροή αγαθών και πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασµού 

(Χατζηπαναγιώτη, 2004). 

Σύµφωνα µε τους Robinson και Malhotra (2005), η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας εµπεριέχει προκλήσεις, όπως την ανάπτυξη εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας µεταξύ των µελών της, την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, οι 

οποίες συµβάλλουν στην ευθυγράµµιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτής, 
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και την επιτυχή εφαρµογή των πληροφοριακών τεχνολογιών, που κατευθύνουν την 

αποδοτικότητα και την ποιότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. 

 

Σχήµα 3.3: Ροές και διαδικασίες στην αλυσίδα εφοδιασµού (Ιακώβου, 2004β). 

Εποµένως, το επίκεντρο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η 

βελτιστοποίηση των τεσσάρων ροών – αγαθών, πληροφοριών, χρηµατορροών και 

διαδικασιών. Στο σχήµα 3.3 παρουσιάζονται οι τέσσερις ροές και οι πέντε 

διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασµού. Ο σηµαντικότερος µηχανισµός για το 

συντονισµό της αλυσίδας εφοδιασµού είναι η ροή πληροφοριών ανάµεσα στα µέλη 

της. 

Η έλλειψη της κατάλληλης πληροφοριακής τεχνολογίας ήταν το κυριότερο 

εµπόδιο έως τώρα, για την αντιµετώπιση της αλυσίδας εφοδιασµού ως ένα ενιαίο 

σύστηµα. Αν και µέχρι πρόσφατα ήταν ήδη διαθέσιµες οι τεχνολογίες αυτές, το 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών µεταξύ των κρίκων της αλυσίδας ήταν 

πολύ µεγάλο. Η πρόοδος όµως που σηµειώθηκε πρόσφατα στην πληροφοριακή 

τεχνολογία βοήθησε στην εστίαση του ενδιαφέροντος στην εφοδιαστική αλυσίδα και 

συντέλεσε στο να δηµιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τη λήψη σωστότερων 

αποφάσεων σε όσους τοµείς την αφορούν, αλλά κυρίως στον επιµερισµό των 

αγαθών που διαθέτει ο προµηθευτής ανάµεσα σε πολλούς λιανοπωλητές και στο 

συγχρονισµό του αποθέµατος µε τη ζήτηση (Zhao et al., 2002). 

Συγκεκριµένα παραδείγµατα τέτοιων πληροφοριακών τεχνολογιών 

περιλαµβάνουν αρχιτεκτονική client – server, TCP/IP, relational DBMS (Data Base 
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Management Systems), ERP (Enterprise Resource Planning), EDI (Electronic Data 

Interchange), αντικειµενοστρεφή περιβάλλοντα προγραµµατισµού, ασύρµατες 

τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο και πρωτόκολλα XML (eXtensible Markup Language). 

Μια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία είναι σωστά οργανωµένη, δίνει στην 

επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται άµεσα τις µεταβολές στις προτιµήσεις 

των πελατών και να αντιδρά σε αυτές µε τον κατάλληλο τρόπο άµεσα. Μεγάλος 

χρόνος αντίδρασης συνεπάγεται κόστος και το κόστος αυτό µπορεί να είναι κόστος 

κακής φήµης, κόστος αδιάθετων αποθεµάτων, κόστος δεσµευµένου κεφαλαίου, 

κόστος απώλειας πελατών εξαιτίας της µη ικανοποίησης της ζήτησης και ούτω καθ’ 

εξής. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα µιας εταιρίας αποτελεί µια αλυσίδα αξίας, η οποία 

ξεκινάει από τους προµηθευτές πρώτων υλών και καταλήγει στον τελικό πελάτη. Με 

επίκεντρο τη µεγιστοποίηση της αξίας για τον πελάτη και µε πλεονέκτηµα την 

ευελιξία, το γρήγορο χρόνο αντίδρασης και την αποτελεσµατικότητα µιας σωστά 

οργανωµένης εφοδιαστικής αλυσίδας, µια εταιρία αποκτά ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και εδραιώνεται στις συνειδήσεις των καταναλωτών (Kotler, 2000). 
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4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 

4.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε τους González-Benito et al. (2003), κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δύο δεκαετιών, η διαχείριση της ποιότητας προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

πολλών ερευνητών, οι οποίοι ανέλυσαν το συγκεκριµένο θέµα από ποικίλες οπτικές 

γωνίες. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εργασίες, οι οποίες 

στοχεύουν στην αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης ενός συστήµατος διοίκησης 

ολικής ποιότητας σε µια επιχείρηση (Ahire et al. (1996), Flynn et al. (1994), Saraph 

et al. (1989)), εργασίες που συσχετίζουν την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος µε 

τα αποτελέσµατα µιας επιχείρησης (Anderson et al. (1995), Choi et al. (1998), Flynn 

et al. (1995)) και εργασίες που συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης µε 

την εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης ολικής ποιότητας (Benson et al. (1991), 

Martínez-Lorente et al. (1998)). Επίσης, υπάρχουν βιβλιογραφικές επισκοπήσεις 

που συγκεντρώνουν όλες τις ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε τη διοίκηση 

ολικής ποιότητας σε µια επιχείρηση (Mehra et al. (2001), Flynn et al. (1994)). 

Παρόλα αυτά, καθώς πλέον στην παγκόσµια ανταγωνιστική αγορά οι εταιρίες 

ανταγωνίζονται ως µέλη µιας αλυσίδας, παρά ως µεµονωµένες και αυτόνοµες 

επιχειρήσεις, η εστίαση των ερευνητών πέρασε από την «παραδοσιακή» διαχείριση 

ποιότητας σε µια επιχείρηση στη διαχείριση ποιότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική 

αλυσίδα. Σύµφωνα µε τους Romano και Vinelli (2001), όσον αφορά στην ποιότητα 

των προϊόντων και των διαδικασιών, πολλά πλεονεκτήµατα µπορούν να 

αποκοµισθούν από τη διαχείριση των ροών των προϊόντων και των πληροφοριών 

ξεκινώντας από τους προµηθευτές των προµηθευτών και καταλήγοντας στους 

πελάτες των πελατών στην αλυσίδα. Επιπλέον, το επίπεδο της ποιότητας των 

προϊόντων που παραδίδονται στον τελικό πελάτη είναι το αποτέλεσµα των 

πρακτικών ποιότητας κάθε κρίκου της εφοδιαστικής αλυσίδας, εποµένως κάθε 

συνεργαζόµενο µέλος είναι υπεύθυνο για το τελικό αποτέλεσµα. 

Στο κεφάλαιο αυτό λαµβάνει χώρα η εισαγωγή στη διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δίνονται αρχικά ο 

ορισµός, οι βασικές έννοιες και τα κίνητρα της διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα 

εφοδιασµού, ενώ το υπόλοιπο κοµµάτι του παρόντος κεφαλαίου ασχολείται µε την 

κατάταξη των επιστηµονικών δηµοσιευµένων εργασιών σε θεµατικές ενότητες βάσει 

των θεµατικών πεδίων που πραγµατεύονται. 
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4.2 Ορισµός και Βασικές Έννοιες – Κίνητρα 

Αρκετοί ερευνητές, όπως για παράδειγµα ο Robinson (1995), υποστηρίζουν ότι 

η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού µπορεί να εξισωθεί µε τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας. Παρόλα αυτά, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι στόχος της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η ολοκλήρωση και ο συντονισµός όλων των 

λειτουργιών αυτής για την ικανοποίηση του πελάτη µε το ελάχιστο κόστος. Στην 

περίπτωση αυτή ως ικανοποίηση του πελάτη εννοείται η εµπρόθεσµη παράδοση 

των παραγγελιών, η αποφυγή ελλείψεων κ.α. Από την άλλη πλευρά, στόχος της 

διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που 

ικανοποιούν τον (εσωτερικό και εξωτερικό) πελάτη και καλύπτουν τις ανάγκες του 

και η συνεχής βελτίωση. 

Η ολοκλήρωση και ο συντονισµός όλων των διαδικασιών και λειτουργιών της 

αλυσίδας εφοδιασµού για την ικανοποίηση του πελάτη µε το ελάχιστο κόστος και τη 

συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

της διαχείρισης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται να στοχεύουν στη βελτίωση ποιότητας όλες οι λειτουργίες της αλυσίδας, 

δηλαδή τόσο οι ενδοεπιχειρησιακές κάθε κρίκου αυτής, όσο και οι συνδετικές µεταξύ 

των επιπέδων της αλυσίδας. Με άλλα λόγια, για τη διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού θεωρείται δεδοµένο και προαπαιτούµενο ότι κάθε εταίρος – 

επιχείρηση στην αλυσίδα εφαρµόζει κάποιο συγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης 

ποιότητας, είτε αυτό είναι ένα σύστηµα διοίκησης ολικής ποιότητας είτε ένα 

πελατοκεντρικό σύστηµα διαχείρισης ποιότητας έξι σίγµα, ενώ απαιτείται 

παράλληλα κάθε διεπιχειρησιακή λειτουργία (δηλαδή οποιαδήποτε λειτουργία 

απαιτεί τη συνεργασία περισσότερων από µιας οντοτήτων της αλυσίδας) µέσα στην 

αλυσίδα να σχεδιάζεται µε πρακτικές ποιότητας για τη βελτίωση αυτής. 

Η ποιότητα αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες: α) ικανοποίηση 

αναγκών πελατών, β) καταλληλότητα προϊόντος για χρήση, γ) ολοκλήρωση 

διαδικασιών, δ) ελαχιστοποίηση µεταβλητότητας, ε) εξάλειψη απωλειών και στ) 

συνεχής βελτίωση (Naylor et al., 1999). Η διαχείριση ποιότητας στην αλυσίδα 

εφοδιασµού στοχεύει στη βελτίωση αυτής και, εποµένως, αποσκοπεί στη βελτίωση 

των έξι προαναφερόµενων παραµέτρων. 

Σύµφωνα µε τους Lin et al. (2005), παραδοσιακά, η εστίαση στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες αφορούσε σε λειτουργίες, όπως την προµήθεια, την παραγωγή και τη 

διανοµή για την υποστήριξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής (logistics). Παρόλα 



4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 25 

αυτά, το ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα απαιτεί διανοµή του κόστους, 

αποδοτικότητα, υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, άµεση ανταπόκριση, καθώς και 

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η αποτελεσµατική διαχείριση της 

τεχνολογίας και της ποιότητας αποτελούν το κλειδί για την αυξηµένη ποιότητα και 

την ενδυναµωµένη ανταγωνιστική θέση στο σηµερινό παγκόσµιο περιβάλλον. 

Ακολουθώντας το ίδιο πνεύµα, οι Kuei et al. (2002) συµφωνούν ότι η επιτυχηµένη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται στην ορθή εισαγωγή και διαχείριση 

της ποιότητας και της τεχνολογίας στο πλαίσιο του κοινωνικού και του τεχνικού 

συστήµατος της αλυσίδας, ενώ ο Wong (2003) αποδεικνύει ότι οι αρχές της 

διοίκησης ολικής ποιότητας µπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Οι Kuei και Madu (2001) τονίζουν στην εργασία τους ότι η εστίαση στη 

διαχείριση ποιότητας έχει περάσει από την παραδοσιακή επικέντρωση στην 

επιχείρηση στα συστήµατα ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο 

παραδοσιακό µοντέλο, οι επιχειρήσεις ασχολούνται µε ζητήµατα που στρέφονται 

γύρω από την εταιρία, όπως την τιµή, την ποιότητα του προϊόντος και το χρόνο 

παράδοσης. Στο νέο µοντέλο, που αφορά σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού, οι 

σχέσεις προµηθευτών – πελατών και η συνεργασία τους για το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση ποιοτικών προϊόντων έχουν αναπτυχθεί ως τα σηµαντικότερα ζητήµατα. 

Οι τελευταίοι ορίζουν τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply 

Chain Quality Management – SCQM) µε τρεις απλές εξισώσεις, όπου κάθε εξίσωση 

παριστάνει τα γράµµατα της συντετµηµένης αγγλικής έκφρασης SCQM, ως εξής: 

• [SC (Εφοδιαστική Αλυσίδα) =] Ένα δίκτυο παραγωγής και διανοµής, 

• [Q (Ποιότητα) =] που αναγνωρίζει σωστά τις ανάγκες της αγοράς και επιτυγχάνει 

την ικανοποίηση των πελατών γρήγορα και κερδοφόρα και 

• [M (∆ιαχείριση) =] δηµιουργεί τις συνθήκες και ενδυναµώνει την εµπιστοσύνη για 

την ποιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Οι Robinson και Malhotra (2005) αναγνωρίζουν ότι τα παραδοσιακά 

προγράµµατα ποιότητας, όπως η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, το βραβείο Malcolm 

Baldrige και το ISO 9001, πρέπει να αποκτήσουν σκοπιά εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ώστε να γίνεται ταυτόχρονη εκµετάλλευση των σχέσεων µεταξύ των µελών της 
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αλυσίδας και των ωφελειών από τη βελτίωση ποιότητας για την ουσιαστική 

ικανοποίηση της αγοράς. 

Μάλιστα, οι ίδιοι ορίζουν τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα ως 

το συντονισµό και την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των 

συνεργαζόµενων µελών στην αλυσίδα εφοδιασµού για τη µέτρηση, την ανάλυση και 

τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών για τη 

δηµιουργία αξίας και την ικανοποίηση των ενδιάµεσων και τελικών πελατών. Τέλος, 

επισηµαίνουν ότι η ολοκλήρωση και η συγχώνευση των συνιστωσών της διοίκησης 

ολικής ποιότητας και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (σχήµα 4.1) 

οδηγούν στη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
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Σχήµα 4.1: Κύριες συνιστώσες της διαχείρισης ποιότητας και της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

4.3 Θεµατικές Ενότητες 

Η παρούσα παράγραφος πραγµατεύεται τη δηµιουργία θεµατικών ενοτήτων για 

την ταξινόµηση των επιστηµονικών δηµοσιευµένων εργασιών. Η κατηγοριοποίηση 

λαµβάνει υπόψη τα θεµατικά πεδία που αναγνωρίστηκαν κατά την ανάλυση των 

εργασιών. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν εργασίες, οι οποίες πραγµατεύονται την εφαρµογή 

πρακτικών διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού µε σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας στην αλυσίδα, και εργασίες που πραγµατεύονται την εφαρµογή των 

αρχών της ποιότητας στο σχεδιασµό διαδικασιών και στρατηγικών στην αλυσίδα 

εφοδιασµού για τη θωράκιση και τη διασφάλισή της απέναντι στο ρίσκο και τη 

µεταβλητότητα. 

Όσον αφορά στην πρώτη οµάδα εργασιών, λίγες είναι αυτές που αναπτύσσουν 

ένα ολιστικό στρατηγικό πλάνο για την επίτευξη της αριστείας (µε τον όρο αριστεία 

στην εφοδιαστική αλυσίδα εννοείται η βελτίωση της ποιότητας και η κερδοφορία της 
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αλυσίδας). Οι περισσότερες που έχουν εκπονηθεί ως σήµερα επικεντρώνονται σε 

επιµέρους θεµατικές ενότητες, όπως για παράδειγµα στην επικοινωνία και 

συνεργασία προµηθευτών – πελατών, στην διαχείριση των διαδικασιών και 

λειτουργιών κ.α. Βέβαια, µια εφοδιαστική αλυσίδα δύναται να επιτύχει την αριστεία, 

µόνο όταν εφαρµόσει πρακτικές ποιότητας σε καθεµία από τις θεµατικές αυτές 

ενότητες, οι οποίες είναι συµπληρωµατικές και αλληλένδετες. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι σχέσεις προµηθευτών – πελατών και η συνεργασία τους αποτελούν 

το θεµατικό πεδίο που έχει αναπτυχθεί περισσότερο. 

Όσον αφορά στη δεύτερη οµάδα εργασιών, αυτές πραγµατεύονται το σχεδιασµό 

συγκεκριµένων διαδικασιών και στρατηγικών στην εφοδιαστική αλυσίδα µε χρήση 

των αρχών της ποιότητας µε σκοπό τη θωράκιση αυτής απέναντι στο ρίσκο. Οι 

εργασίες αυτές πραγµατεύονται ένα διαφορετικό αντικείµενο και για το λόγο αυτό 

δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην προηγούµενη οµάδα. Βέβαια, µια εφοδιαστική 

αλυσίδα µπορεί να ασχοληθεί και µε τα δύο πεδία, τα οποία δεν είναι αντικρουόµενα 

σε καµία περίπτωση, και έτσι να επιτύχει αριστεία στην αλυσίδα διασφαλίζοντάς την 

ταυτόχρονα από τους κινδύνους, εποµένως να επιτύχει αριστεία υπό την ευρεία 

έννοια. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο µικρός αυτός αριθµός εργασιών ασχολείται 

µε την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση των εργασιών που διασταυρώνουν τη 

διαχείριση ποιότητας µε τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίστηκαν 

εποµένως εργασίες, οι οποίες πραγµατεύονται: 

• τις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των κρίκων της 

αλυσίδας εφοδιασµού, 

• τη στρατηγική της αλυσίδας εφοδιασµού, 

• τη διαχείριση και την ολοκλήρωση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών και 

λειτουργιών µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση, 

• την ηγεσία και την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, 

• τη µέτρηση των αποτελεσµάτων και της απόδοσης, και 

• τη θωράκιση της εφοδιαστικής αλυσίδας απέναντι στη µεταβλητότητα και το 

ρίσκο. 

Επαγωγικά, η βιβλιογραφία µπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες 

θεµατικές ενότητες: 
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1) ∆ραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, 

2) Στρατηγική και πολιτικές, 

3) ∆ιαχείριση διαδικασιών και λειτουργιών, 

4) Ηγεσία και ανώτατη διοίκηση, 

5) Μέτρηση απόδοσης, 

6) Θωράκιση απέναντι στο ρίσκο. 

Οι πρώτες πέντε ενότητες αναφέρονται στην επίτευξη αριστείας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ η έκτη αφορά στη διασφάλιση αυτής από τους κινδύνους. 

Όπως θα φανεί και στο κεφάλαιο 5, υπάρχουν αρκετές εργασίες, οι οποίες 

καλύπτουν περισσότερες από µια θεµατικές ενότητες. 

 



29 

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 

5.1 Γενικά 

Όπως περιγράφηκε ήδη στην παράγραφο 4.2, για τη διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού θεωρείται δεδοµένο και προαπαιτούµενο ότι κάθε εταίρος στην 

αλυσίδα εφαρµόζει κάποιο συγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, ενώ 

απαιτείται παράλληλα κάθε διεπιχειρησιακή λειτουργία µέσα στην αλυσίδα να 

χαρακτηρίζεται από ποιότητα. Αναφορικά µε την πρώτη απαίτηση (κάθε εταίρος 

εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας), η βιβλιογραφία περιλαµβάνει πληθώρα 

εργασιών. Βιβλιογραφική επισκόπηση σ’ αυτό το πεδίο δεν λαµβάνει χώρα, γιατί 

κάτι τέτοιο ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσας εργασίας. Υπενθυµίζεται ότι 

σκοπός της είναι η επισκόπηση των εργασιών που κινούνται πέρα από τα όρια της 

επιχείρησης, έχουν ολιστική σκοπιά και µελετούν την αλληλεπίδραση της 

διαχείρισης ποιότητας και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται µια εκτεταµένη βιβλιογραφική 

επισκόπηση των επιστηµονικών δηµοσιευµένων εργασιών που ασχολούνται µε τη 

διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή την επέκταση της 

φιλοσοφίας της διοίκησης ολικής ποιότητας και του συστήµατος έξι σίγµα στην 

αλυσίδα εφοδιασµού και την εφαρµογή των αρχών της ποιότητας στο σχεδιασµό 

των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τη συγκέντρωση και την καταγραφή 

όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει έως σήµερα στον τοµέα αυτό. Η παρούσα 

βιβλιογραφική επισκόπηση συνθέτει και αναλύει τις υπάρχουσες ερευνητικές 

δραστηριότητες και τις κατατάσσει ανάλογα µε το θεµατικό τους πεδίο. Σε κάθε 

θεµατική ενότητα οι εργασίες παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά καταλήγοντας 

στην πιο πρόσφατη. 

5.2 ∆ραστηριότητες Επικοινωνίας και Συνεργασίας 

5.2.1 Περιγραφή 

Πάρα πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τις δραστηριότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας των συνεργαζόµενων µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως θα 

φανεί αµέσως παρακάτω, οι εταίροι της αλυσίδας συνεργάζονται στενά και χτίζουν 

σχέσεις µεταξύ τους, ώστε να µοιραστούν στόχους, να συντονίσουν τις 

δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν την απόδοση τόσο των ίδιων όσο και 

ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασµού. Πρέπει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό, ότι οι 
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ενέργειες αυτές λαµβάνουν χώρα µεταξύ των επιχειρήσεων και των σηµαντικών 

προµηθευτών και πελατών τους, όπως προκύπτουν αυτοί από την ανάλυση Pareto, 

και όχι µεταξύ όλων των οντοτήτων. 

5.2.2 Ανάλυση Εργασιών 

Οι Bessant et al. (1994) ήταν από τους πρώτους, που ασχολήθηκαν µε τις 

δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Η σηµασία και η σηµαντικότητα των 

συνεργασιών µεταξύ των µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας αντί του ανταγωνισµού 

ώθησε τους συγγραφείς να αναζητήσουν τον πιθανό ρόλο της διοίκησης ολικής 

ποιότητας µέσα στην αλυσίδα εφοδιασµού και να διερευνήσουν αυτό που οι ίδιοι 

ονόµασαν: «Σχέσεις ολικής ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού». Όπως φάνηκε 

µέσα από την εργασία τους, στόχος τους ήταν να ασχοληθούν µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρόλα αυτά, έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση σε 

ένα συγκεκριµένο κοµµάτι του αντικειµένου, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, και αναφέρθηκαν απλά στις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες. 

Στο άρθρο τους επισκόπησαν τη διαθέσιµη βιβλιογραφία, ενώ στη συνέχεια 

προσπάθησαν να δουν την εφαρµογή των συµπερασµάτων τους σε µια µελέτη 

περίπτωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα µιας µεγάλης επιχείρησης του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις και τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα, 

στα οποία κατέληξαν είναι τα εξής: 

• Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της κουλτούρα και τη δική της προσέγγιση στην 

ολική ποιότητα. Η σχέση µεταξύ των δύο επιχειρήσεων µπορεί να θεωρηθεί ως 

µια τρίτη «οιονεί» επιχείρηση, η οποία έχει τη δική της κουλτούρα, τους δικούς 

της στόχους, τις δικές της πολιτικές, τα δικά της µέσα επικοινωνίας και τη δική 

της προσέγγιση στην ποιότητα. 

• Η «οιονεί» αυτή επιχείρηση συλλέγει τους πόρους των δύο συνεργαζόµενων 

µελών σε κάποιο πεπερασµένο επίπεδο της αλυσίδας αξίας και εκτελεί 

συγκεκριµένες διαδικασίες προστιθέµενης αξίας στην αλυσίδα. 

• Οι πολιτικές ολικής ποιότητας µπορούν να επεκταθούν στις σχέσεις των µελών 

της αλυσίδας εφοδιασµού υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν µέτρα 

αντιµετώπισης του κινδύνου σύγκρουσης της κουλτούρας κάθε επιχείρησης. 

• Οι βέλτιστες σχέσεις συνεργασίας είναι στενές, µακροχρόνιες και 

υποστηρικτικές. 
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Οι Levy et al. (1995)1 συνέχισαν την διερεύνηση πάνω στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

διαπιστώσουν την ισχύ και την εφαρµογή κάποιων προτάσεων που βρήκαν στη 

βιβλιογραφία. Για το σκοπό αυτό διενέργησαν συνεντεύξεις µε οκτώ προµηθευτές 

του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις και τα 

σηµαντικότερα συµπεράσµατα, στα οποία κατέληξαν είναι τα εξής: 

• Υπάρχουν υποστηρικτικές εσωτερικές σχέσεις µέσα σε κάθε επιχείρηση. 

• Μεταξύ των επιχειρήσεων υπάρχει συνέργεια και όχι απλά συνεργασία, δηλαδή 

όλοι είναι ισότιµοι στη σχέση και δεν έχει κανείς δύναµη ισχύος έναντι των 

άλλων. 

• Στις σχέσεις των επιχειρήσεων υπάρχει εµπιστοσύνη και αλληλεξάρτηση. 

• Μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα η συµπεριφορά ενός εταίρου επηρεάζει τους 

υπολοίπους. 

Οι Reyniers και Tapiero (1995) στην εργασία τους σχολίασαν ότι η παραδοσιακή 

προσέγγιση στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας δεν αναγνωρίζει την περίπτωση, στην 

οποία η διαχείριση ποιότητας λαµβάνει χώρα σε ένα αντικρουόµενο περιβάλλον. 

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, ο έλεγχος ποιότητας και η επιθεώρηση είναι 

πολιτικές, οι οποίες σχεδιάζονται για την ελαχιστοποίηση του µέσου κόστους ενός 

κρίκου της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κόστος και η 

στρατηγική του διαδοχικού κρίκου αυτής. 

Για να µελετήσουν εποµένως το περιβάλλον αυτό, και να δώσουν µια λύση 

όσον αφορά στο όφελος της αλυσίδας εφοδιασµού, σχεδίασαν ένα παίγνιο, στο 

οποίο θεώρησαν ότι τα δύο µέλη της αλυσίδας έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα, 

όσον αφορά στην ποιότητα και στην επιθεώρηση, και το επέλυσαν για δύο 

διαφορετικές στρατηγικές συνασπισµού µεταξύ των παικτών. Πιο συγκεκριµένα, στο 

παίγνιο ο προµηθευτής ελέγχει την προσπάθεια που επενδύεται για την ποιότητα 

στην παραγωγή. Εποµένως, η πιθανότητα µια προσφερόµενη µονάδα να είναι 

αποδεκτής ποιότητας εξαρτάται από τη σηµαντικότητα που δίνει ο προµηθευτής 

στον ποιοτικό έλεγχο. Ο πελάτης, από την άλλη πλευρά, διατηρεί την επιλογή να 

διενεργεί ή να µη διενεργεί επιθεώρηση στις παρτίδες που λαµβάνει. Όσον αφορά 

στις δυο αµοιβαία αποκλειόµενες στρατηγικές συνασπισµού µεταξύ των παικτών, 

                                                             
1 Είναι η ίδια οµάδα συγγραφέων µε τους Bessant et al. (1994) απλά µε διαφορετική σειρά 
των ονοµάτων τους. 
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στην πρώτη περίπτωση ασχολήθηκαν µε ένα παίγνιο µη συνεργασίας, ενώ στη 

δεύτερη µε ένα παίγνιο συνεργασίας. 

Στην πρώτη περίπτωση η βέλτιστη λύση βρέθηκε ελαχιστοποιώντας δύο 

αντικειµενικές συναρτήσεις κόστους, µε στόχο την επίτευξη µιας κατάστασης 

ταυτόχρονης ωφέλειας και των δύο παικτών (win – win situation), ενώ στη δεύτερη 

ελαχιστοποιήθηκε µια αντικειµενική συνάρτηση που αφορούσε στο συνολικό κόστος 

των δύο παικτών και εποµένως της αλυσίδας. Οι συγγραφείς, εποµένως, 

αναγνώρισαν τον τρόπο επιλογής των απαραίτητων παραµέτρων για τη σύναψη 

συµβολαίων, οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσµατα της ισορροπίας του Nash. 

Οι Choi και Hartley (1996) διεξήγαγαν µια έρευνα στην αυτοκινητοβιοµηχανία 

των Η.Π.Α., για να εξετάσουν τα κριτήρια επιλογής προµηθευτών για τη σύναψη 

µακροχρόνιων σχέσεων µε βάση τη θέση του προµηθευτή στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Για την εκπλήρωση του στόχου τους κατασκεύασαν µια λίστα 26 

κριτηρίων, την οποία απέστειλαν σε 733 επιχειρήσεις, από τις οποίες ζητήθηκε να 

βαθµολογήσουν κάθε κριτήριο σε κλίµακα τεσσάρων βαθµίδων. Έλαβαν 156 

απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκαν για να ελέγξουν την υπόθεση: «Οι 

πρακτικές επιλογής προµηθευτών στην αυτοκινητοβιοµηχανία των Η.Π.Α. 

διαφέρουν µεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα µε το επίπεδο, στο οποίο βρίσκονται 

στην αλυσίδα εφοδιασµού, δηλαδή ανάλογα µε το αν είναι άµεσοι προµηθευτές, 

έµµεσοι προµηθευτές ή συναρµολογητές». 

Τα οκτώ σηµαντικότερα κριτήρια που προέκυψαν από την ανάλυση είναι: α) η 

οικονοµική κατάσταση του προµηθευτή, β) η συνέπεια, γ) οι σχέσεις εµπιστοσύνης 

και συνεργασίας, δ) η ευελιξία, ε) η τεχνολογική ικανότητα, στ) η εξυπηρέτηση των 

πελατών, η) η αξιοπιστία και θ) η τιµή. Με τον όρο συνέπεια εννοείται η 

συµµόρφωση στις προδιαγραφές, οι εµπρόθεσµες παραδόσεις των παραγγελιών, η 

φιλοσοφία ποιότητας και η άµεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών. 

Οι συγγραφείς από την ανάλυση των στοιχείων κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

τα οκτώ κριτήρια επιλογής προµηθευτή για τη σύναψη µακροχρόνιας συνεργασίας 

είναι εξίσου σηµαντικά για οποιοδήποτε προµηθευτή ανεξάρτητα από το επίπεδο, 

στο οποίο βρίσκεται. Επίσης, απέδειξαν ότι η τιµή είναι ένα από τα λιγότερο 

σηµαντικά κριτήρια απόφασης, η συνέπεια ο πιο σηµαντικός παράγοντας και η 

οικονοµική κατάσταση του προµηθευτή ο πιο ασήµαντος. 

Οι Forza και Filippini (1998) έφτιαξαν ένα µοντέλο (σχήµα 5.1) µε στόχο τη 

θεωρητική διατύπωση της διοίκησης ολικής ποιότητας, το οποίο επισηµαίνει τις 
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έννοιες της φιλοσοφίας αυτής, τις µετρά και τις συσχετίζει µε την απόδοση ως προς 

την ποιότητα. 

 Προσανατολισµός στην ποιότητα 

� Συνεχής βελτίωση 
� ∆ιατµηµατικές προσπάθειες σχεδιασµού 
� Ηγεσία ανώτατης διοίκησης προς την ποιότητα 

Ανθρώπινοι Πόροι 

� Εργαζόµενοι πολλαπλών 
ικανοτήτων 

� Προτάσεις εργαζοµένων 
(αναγνώριση & 
ανατροφοδότηση) 

Σύνδεση µε προµηθευτές 

� Ανταλλαγή πληροφορίας για 
έλεγχο ποιότητας 

� Σχέσεις µε προµηθευτές 
βασιζόµενες στην ποιότητα 

� Συµµετοχή προµηθευτών στην 
ανάπτυξη προϊόντων 

Σύνδεση µε πελάτες 

� Ανταλλαγή πληροφορίας 
σχετικά µε την ποιότητα 

� Επικοινωνία µε πελάτες 
για το σχεδιασµό 
προϊόντων 

� Συµµετοχή πελατών όσον 
αφορά στην ποιότητα 

Έλεγχος διαδικασιών 

� Στατιστικός έλεγχος 
διαδικασιών 

� Ανατροφοδότηση σχετικά µε 
την ποιότητα 

� Χρησιµότητα ανατροφοδότησης 
σχετικά µε την απόδοση ως 
προς την ποιότητα 

Συµµόρφωση Ικανοποίηση πελατών 
 

Σχήµα 5.1: Πλαίσιο διατύπωσης διοίκησης ολικής ποιότητας. 

Όσον αφορά στη σύνδεση µε τους πελάτες, οι συγγραφείς τονίζουν ότι πρέπει 

να δίνεται προσοχή στις απαιτήσεις τους και για το σκοπό αυτό να βρίσκεται η 

επιχείρηση σε επαφή µαζί τους διατηρώντας στενές συνεργασίες. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι οι πελάτες πρέπει να έχουν ενεργή συµµετοχή στο σχεδιασµό των 

προϊόντων και στα υπόλοιπα ζητήµατα ποιότητας και ότι πρέπει να υπάρχει 

ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά µε την ποιότητα µεταξύ της επιχείρησης και των 

πελατών. Σχετικά µε τη σύνδεση µε τους προµηθευτές, οι συγγραφείς τονίζουν ότι η 

επιχείρηση πρέπει να διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας µαζί τους, να ανταλλάζει 

πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο ποιότητας και να τους εµπλέκει στην ανάπτυξη 

των προϊόντων. Παρόλο που το µοντέλο αναφέρεται σε επίπεδο επιχείρησης, 

παρουσιάζονται εδώ οι δύο προαναφερόµενες δοµές ακριβώς επειδή ξεφεύγουν 

από τα όρια της επιχείρησης και επεκτείνονται στις συνεργασίες µεταξύ κρίκων της 

αλυσίδας, γεγονός που αποτελεί και το πρώτο βήµα για τη διαχείριση ποιότητας 

στην αλυσίδα εφοδιασµού. 
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Οι συγγραφείς έλεγξαν εµπειρικά την εγκυρότητα του µοντέλου µε τη βοήθεια 

ερωτηµατολογίων και έλαβαν 43 απαντήσεις, τις οποίες και επεξεργάστηκαν. Από 

τους ελέγχους υποθέσεων που διεξήγαγαν κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

ικανοποίηση των τελικών πελατών απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή σε παράγοντες 

που σχετίζονται µε τις σχέσεις συνεργασίας µε τα κατώτερα στρώµατα της 

αλυσίδας, όπως για παράδειγµα τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα βελτίωσης 

ποιότητας. 

Οι Tan et al. (1998) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

αναγνωρίσουν πρώτον τις προσεγγίσεις της ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών και 

τις πρακτικές διαχείρισης των προµηθευτών και δεύτερον για να εξετάσουν την 

επίδραση των πρακτικών αυτών στην απόδοση της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, 

αναγνώρισαν µέσα από τη βιβλιογραφία τις πρακτικές και σχεδίασαν ένα 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο απέστειλαν σε 1469 διευθυντές κατασκευαστικών 

εταιριών διαφόρων κλάδων των Η.Π.Α. Τελικά έλαβαν 313 απαντήσεις, τις οποίες 

επεξεργάστηκαν. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αναγνώρισαν αρχικά τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες για τη διαχείριση των προµηθευτών. Αυτές µε 

σειρά σηµαντικότητας είναι η χρησιµοποίηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 

του προµηθευτή, η προτίµηση προµηθευτών µε αποκεντρωµένο σύστηµα 

προµηθειών, η προτίµηση προµηθευτών που διαχειρίζονται µικρού όγκου και 

χαµηλού κόστους προϊόντα, η διαπραγµάτευση στις τιµές των κρίσιµων προϊόντων, 

η προτίµηση προµηθευτών µε πιστοποιηµένα προϊόντα και πιστοποιηµένες 

διαδικασίες, η συµµετοχή του προµηθευτή στο σχεδιασµό νέων προϊόντων, οι 

τακτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, η ανταλλαγή κρίσιµων 

πληροφοριών. 

Οι Kanji και Wong (1999) στην εργασία τους διερεύνησαν τη σχέση µεταξύ της 

διοίκησης ολικής ποιότητας και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα υπάρχοντα µοντέλα διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας παρουσιάζουν ελλείψεις, οι οποίες εµποδίζουν την αποτελεσµατικότητα 

των µοντέλων, που όµως µπορούν να εµπλουτιστούν µε τις αρχές της διοίκησης 

ολικής ποιότητας. Το συµπέρασµα τους αυτό βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι 

γενικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας, που είναι χρήσιµες σε µια επιχείρηση, 

θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες και στην αλυσίδα εφοδιασµού. Έτσι, ανέπτυξαν 

ένα µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε οι επιχειρήσεις που θα το 
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χρησιµοποιήσουν να επιτύχουν επιχειρηµατική αριστεία, µέσω της κατανόησης και 

της καλύτερης διαχείρισης των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, καθώς και της 

πλήρους αξιοποίησης των πόρων των µελών της αλυσίδας, ώστε να επιτύχουν 

οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα. 

Αρχικά λοιπόν σχολίασαν ότι τα υπάρχοντα µοντέλα διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας εστιάζονται στη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων µε τους προµηθευτές 

τους για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους. Τόνισαν 

όµως ότι παρόλα αυτά, τα προαναφερόµενα µοντέλα δεν λαµβάνουν υπόψη κάποια 

θεµελιώδη ζητήµατα, όπως την επιρροή της ηγεσίας στις σχέσεις των µελών της 

αλυσίδας εφοδιασµού, το χτίσιµο συνεργασιών και τη δηµιουργία κουλτούρας 

ποιότητας, τους τρόπους ανάπτυξης στενών σχέσεων, τα κίνητρα για τη συνεχή 

βελτίωση, τη διαχείριση των υπόλοιπων διαδικασιών πέραν της εφοδιαστικής και τις 

απαιτήσεις των πελατών σε κόστος και ποιότητα. 

 

Ενθουσιασµός του 
πελάτη 

Ικανοποίηση πελάτη 

Εσωτερικοί πελάτες 

∆ιοίκηση µε βάση τα 
γεγονότα 

∆ιαδικασίες 

Μέτρηση 

Ανθρωποκεντρική 
διοίκηση 

Οµαδική εργασία 

Οι άνθρωποι παράγουν την ποιότητα 

Συνεχής βελτίωση 
Κύκλος συνεχούς βελτίωσης 

Πρόληψη 
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ία
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Πρωταρχική 
αρχή Αρχές 

Θεµελιώδεις 
έννοιες 

Επιχειρηµατική 
αριστεία 

 

Σχήµα 5.2: Μοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji. 

Έτσι, έχοντας ως στόχο να εµπλουτίσουν τα υπάρχοντα µοντέλα διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, χρησιµοποίησαν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του 

Kanji (1998). Το µοντέλο αυτό (σχήµα 5.2) αποτελείται από τέσσερις αρχές: α) 

ενθουσιασµός του πελάτη, β) διοίκηση µε βάση τα γεγονότα, γ) ανθρωποκεντρική 

διοίκηση και δ) συνεχής βελτίωση. Κάθε αρχή διαιρείται σε δύο θεµελιώδεις έννοιες 

ως εξής: α) ικανοποίηση πελάτη και εσωτερικοί πελάτες, β) διαδικασίες και µέτρηση, 

γ) οµαδική εργασία και οι άνθρωποι παράγουν την ποιότητα και δ) κύκλος συνεχούς 
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βελτίωσης και πρόληψη. Η ηγεσία αποτελεί πρωταρχική αρχή, η οποία πρέπει να 

µεταβιβαστεί σε κάθε αρχή και θεµελιώδη έννοια για την επίτευξη της 

επιχειρηµατικής αριστείας. Τα συστατικά του µοντέλου δεν συνθέτουν µόνο τις 

κρίσιµες απαιτήσεις για τη διαχείριση ποιότητας, όπως αυτές περιγράφονται από 

τους Juran, Deming, Feigenbaum κτλ., αλλά και άλλους κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας για την επιχειρηµατική αριστεία. 

Με βάση λοιπόν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji έχτισαν ένα νέο 

µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το νέο αυτό µοντέλο (σχήµα 5.3) έχει 

το ρόλο βελτίωσης της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασµού και περιλαµβάνει µια 

οµάδα αρχών και εννοιών που υιοθετήθηκαν από το µοντέλο επιχειρηµατικής 

αριστείας του Kanji. Οι αρχές και οι έννοιες εστιάζονται ιδιαίτερα σε επίπεδο 

εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι σε επίπεδο επιχείρησης. 

 Εστίαση στον πελάτη 

Η επιχείρηση δεσµεύεται να ικανοποιεί τις ανάγκες των 
προµηθευτών και των τελικών πελατών της. 

∆ιοίκηση µε βάση τα γεγονότα 

Η επιχείρηση αναπτύσσει στενές σχέσεις και διαδικασίες µε τους 
προµηθευτές της και τους αξιολογεί. 

Σχέσεις συνεργασίας 

Η επιχείρηση αναπτύσσει καλές σχέσεις και συνεργατικούς 
στόχους µε τους προµηθευτές της. 

Συνεχής βελτίωση 

Η επιχείρηση δεσµεύεται να βελτιώνει τις διαδικασίες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

προµηθευτών και προλαµβάνει την εµφάνιση προβληµάτων  
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Σχήµα 5.3: Νέο µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, οι συγγραφείς 

έλαβαν υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές και θεµελιώδεις έννοιες: 

• Τα µέλη της αλυσίδας εφοδιασµού πρέπει να έχουν ως στόχο την ικανοποίηση 

των αναγκών του τελικού πελάτη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ικανοποιούνται 

και οι ανάγκες όλων των ενδιάµεσων εσωτερικών και εξωτερικών πελατών της 

αλυσίδας. 
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• Τα µέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλουν να συνεργάζονται στενά, ώστε να 

συντονίζουν τις δραστηριότητές τους. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται οµαδική 

εργασία, χτίσιµο εµπιστοσύνης και δέσµευση στην ποιότητα από όλα τα µέλη 

της αλυσίδας. 

• Για το συντονισµό των εργασιών µεταξύ των συνεργαζόµενων µελών της 

αλυσίδας και τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων αυτής απαιτείται 

ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 

αφορούν µεγέθη παραγωγής, ζήτησης, κ.α., καθώς επίσης και δείκτες 

απόδοσης, η επίγνωση των οποίων είναι απαραίτητη για τη συνεχή βελτίωση. 

Για τον έλεγχο του µοντέλου οι συγγραφείς σχεδίασαν ερωτηµατολόγια, τα 

οποία απέστειλαν σε 1050 επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ. Τελικά έλαβαν 139 

απαντήσεις, από τις οποίες αναγνώρισαν τις δραστηριότητες των εφοδιαστικών 

αλυσίδων, επεξεργάστηκαν τα δεδοµένα και κατέληξαν ότι το µοντέλο τους µπορεί 

να προσαρµοστεί στις δραστηριότητες της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Οι Tan et al. (1999) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα για να εξετάσουν 

την επίδραση της διαχείρισης των προµηθευτών και των πρακτικών σχέσεων µε 

τους πελάτες στην απόδοση της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, αναγνώρισαν 

δέκα πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση των 

προµηθευτών και αυξάνουν την απόδοσή τους. Αυτές συµπεριλαµβάνουν τη χρήση 

προγραµµάτων διασφάλισης ποιότητας για τον έλεγχο των διαδικασιών και των 

προϊόντων των προµηθευτών, τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των προµηθευτών 

και την ανταλλαγή πληροφορίας µε τους προµηθευτές. Επιπλέον, αναγνώρισαν 

επτά παράγοντες εξυπηρέτησης πελατών. Αυτοί συµπεριλαµβάνουν την αξιολόγηση 

των παραπόνων και τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Οι Wong και Fung (1999) στην εργασία τους διερεύνησαν την εφαρµογή της 

διοίκησης ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργων. Άµεσα κατέληξαν στη διαπίστωση 

ότι το σύστηµα ποιότητας πρέπει να εφαρµοστεί σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και 

όχι µόνο στην κατασκευαστική εταιρία, αφού οι υπεργολαβίες λαµβάνουν χώρα στα 

έργα µε µεγάλη συχνότητα. Οι συγγραφείς για την επίτευξη του στόχου τους 

δηµιούργησαν µια λεπτοµερή µελέτη περίπτωσης σε µια κατασκευαστική εταιρία στο 

Χονγκ Κονγκ. 

Οι βασικές παρατηρήσεις, που προέκυψαν από τη µελέτη περίπτωσης, είναι οι 

ακόλουθες: 
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• Απαιτείται επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των συνεργαζόµενων 

µελών για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. 

• Το χτίσιµο εµπιστοσύνης µεταξύ των συνεργατών και η µείωση του αριθµού των 

προµηθευτών (βάση προµηθευτών) µε σκοπό τη δηµιουργία στενών 

µακροχρόνιων σχέσεων είναι απαραίτητα στοιχεία για την εισαγωγή της 

ποιότητας στις διεπιχειρησιακές σχέσεις. 

• Είναι απαραίτητη η συγκρότηση οµάδων, στις οποίες θα µετέχουν άτοµα από 

όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασµού (προµηθευτές και πελάτες), για 

τον καθορισµό βασικών παραµέτρων και τη βέλτιστη διαχείριση και εκτέλεση 

των διαδικασιών και λειτουργιών της αλυσίδας. 

• Η οικονοµική και η τεχνική υποστήριξη των συνεργατών είναι απαραίτητη για την 

επίτευξη των στόχων ποιότητας και των οικονοµικών στόχων της αλυσίδας. 

• Πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση στους προµηθευτές και τους συνεργάτες, αν 

κάτι τέτοιο θεωρηθεί αναγκαίο. 

• Για την επιλογή των προµηθευτών κριτήριο της επιχείρησης πρέπει να αποτελεί 

η εξισορρόπηση µεταξύ της ποιότητας και του κόστους. 

Οι Krause et al. (2000) στην εργασία τους σχολίασαν αρχικά την τάση των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων να εστιάζονται πλέον στην παραγωγή µόνο των 

αγαθών, που επιτρέπουν την εκµετάλλευση των θεµελιωδών ικανοτήτων τους, 

προµηθευόµενες παράλληλα τα υπόλοιπα αναγκαία εξαρτήµατα και συγκροτήµατα 

από τρίτες επιχειρήσεις – προµηθευτές. Βασιζόµενοι στην παρατήρηση αυτή, 

επεσήµαναν τη σηµασία της υψηλής απόδοσης των προµηθευτών για τη 

µακροπρόθεσµη επιτυχία της στρατηγικής τους αυτής. Στόχος λοιπόν της εργασίας 

τους ήταν η εξέταση της επίδρασης των στρατηγικών ανάπτυξης προµηθευτών στην 

απόδοση των τελευταίων. 

Για το σκοπό αυτό, διέκριναν αρχικά τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές που 

υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις – πελάτες για τη βελτίωση της απόδοσης των 

προµηθευτών τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν µια έρευνα µέσω ερωτηµατολογίων 

σε 279 κατασκευαστικές επιχειρήσεις, για να εξετάσουν ποιες από τις στρατηγικές 

χρησιµοποιούνται περισσότερο και παρουσιάζουν σηµαντική επίδραση στην 

απόδοση. 
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Τις στρατηγικές που διέκριναν τις κατέταξαν σε «εξωτερικευµένες» και 

«εσωτερικευµένες». Για τις «εξωτερικευµένες» στρατηγικές οι επιχειρήσεις 

εκµεταλλεύονται το εξωτερικό περιβάλλον, για να προκαλέσουν τη βελτίωση της 

απόδοσης των προµηθευτών. Τέτοιες στρατηγικές είναι οι ακόλουθες τρεις: 

1) Ανταγωνιστική πίεση. Αυτή ασκείται από µια επιχείρηση – πελάτη στον 

προµηθευτή της, όταν η πρώτη χρησιµοποιεί παραπάνω από έναν προµηθευτή 

για την αγορά κάποιου προϊόντος ή όταν είναι πρόθυµη και ικανή να 

συνεργαστεί µε κάποιον άλλο προµηθευτή, αν το αποφασίσει. 

2) Αξιολόγηση προµηθευτή. Η επιχείρηση – πελάτης αξιολογεί τους προµηθευτές 

της βάσει συγκεκριµένων ικανοτήτων τους (ποιότητα, κόστος, διανοµή, τεχνικές 

και διοικητικές ικανότητες) και τους ανατροφοδοτεί / κοινοποιεί τα αποτελέσµατα 

της αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης – πελάτη και παράλληλα µέσω της συγκριτικής αξιολόγησης οι 

προµηθευτές διακρίνουν τις περιοχές, στις οποίες απαιτείται βελτίωση. 

3) Παροχή κινήτρων. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση – πελάτης παρέχει 

κίνητρα στον προµηθευτή της για βελτίωση ως εξής: λαµβάνοντας υπόψη την 

απόδοσή του αυξάνει τον όγκο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε αυτόν και 

τον θέτει σε σειρά προτεραιότητας για µελλοντική συνεργασία ή ακόµα και για 

σύναψη στενής µακροχρόνιας σχέσης. 

Η τέταρτη στρατηγική είναι «εσωτερικευµένη» στρατηγική, δηλαδή η επιχείρηση 

– πελάτης επενδύει άµεσα πόρους της στον προµηθευτή. 

4) ∆ραστηριότητες άµεσης εµπλοκής. Στη στρατηγική αυτή, η επιχείρηση – πελάτης 

εµπλέκεται άµεσα στην προσπάθεια ανάπτυξης του προµηθευτή µέσω 

προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού του 

προµηθευτή και παραχωρώντας προσωπικό της προσωρινά στην επιχείρηση – 

προµηθευτή. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγαν οι συγγραφείς προέκυψε ότι 

η στρατηγική άµεσης εµπλοκής παίζει κρίσιµο ρόλο για την επίτευξη σηµαντικής 

βελτίωσης απόδοσης. Επίσης, φάνηκε ότι οι στρατηγικές αξιολόγησης προµηθευτών 

και παροχής κινήτρων αποτελούν στρατηγικές – κλειδιά για την βελτίωση της 

απόδοσης των προµηθευτών. Παρόλα αυτά, και οι δύο επιδρούν στην απόδοση 

έµµεσα, εποµένως κατά σειρά προτεραιότητας η άµεση εµπλοκή είναι 

σηµαντικότερη. Τέλος, η στρατηγική ανταγωνιστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας, δεν αποδεικνύεται να έχει σηµαντική επίδραση στη 

βελτίωση της απόδοσης. 

Οι Mangiameli και Roethlein (2001) µέσα από µια µελέτη περίπτωσης στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της Whirpool προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στα 

ακόλουθα δύο ερωτήµατα: 

1) Υπάρχουν διαφορές στην ερµηνεία της ποιότητας ανάµεσα στα επίπεδα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας; 

2) Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας κατανοεί τις απαιτήσεις σε ποιότητα που θέτει 

στον προµηθευτή των προµηθευτών; 

Οι βασικές παρατηρήσεις, που προέκυψαν από τη µελέτη περίπτωσης, είναι οι 

ακόλουθες: 

• Η ποιότητα ερµηνεύεται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας. 

• Για την επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας απαιτείται η επικοινωνία των 

απαιτήσεων από κρίκο σε κρίκο και προς όλα τα επίπεδα της αλυσίδας και 

επιπλέον να υπάρχει ανατροφοδότηση προς την αντίθετη κατεύθυνση για τη 

βελτίωση της απόδοσης. 

• Απαιτείται επικοινωνία, κατανόηση και συνεργασία µεταξύ των συνεργαζόµενων 

µελών για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος και των στόχων 

ποιότητας. 

• Είναι απαραίτητη η τεχνική υποστήριξη και η εκπαίδευση για τη διάχυση της 

απαραίτητης τεχνογνωσίας µεταξύ των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

• Απαιτούνται στενές σχέσεις συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων 

ποιότητας. 

Οι Mehra et al. (2001) στην εργασία τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν την 

εξέλιξη και το µελλοντικό ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στη νέα χιλιετία. Για 

το σκοπό αυτό, διεξήγαγαν αρχικά µια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε τη 

διοίκηση ολικής ποιότητας και την εφαρµογή της σε µια επιχείρηση και στη συνέχεια 

διεξήγαγαν συνεντεύξεις και συζητήσεις µε µια οµάδα ειδικών από πολλούς κλάδους 

και σύνθεσαν και αποτύπωσαν τις απόψεις τους σχετικά µε το µέλλον αυτής. 

Το βασικότερο συµπέρασµά τους είναι ότι εµφανίζεται µια τάση επέκτασης της 

φιλοσοφίας διοίκησης ολικής ποιότητας σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσον 
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αφορά στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, αναγνώρισαν ότι οι 

στενές συνεργασίες µε τους προµηθευτές είναι απαραίτητες για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας µέσω προσεγγίσεων βελτίωσης 

των διαδικασιών και επεσήµαναν ότι προτείνεται να µειωθεί η βάση των 

προµηθευτών. Επίσης, τόνισαν ότι οι στρατηγικές συµµαχίες µε τους προµηθευτές 

είναι πιο αποδοτικές. 

Συνεχίζοντας, αναγνώρισαν ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων πρέπει να 

εστιαστεί στις τρέχουσες και στις µελλοντικές απαιτήσεις των πελατών και στο 

επίπεδο ικανοποίησής τους. Επεσήµαναν ακόµα ότι απαιτούνται στενές σχέσεις 

συνεργασίας και µε τους πελάτες, οι οποίες ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών 

και ιδεών. 

Επιπλέον, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις συνέργειες µεταξύ των εταίρων της 

αλυσίδας, τις οποίες χαρακτήρισαν ως µια οντότητα, η οποία µπορεί να 

προσαρµόζεται άµεσα στις µεταβολές του περιβάλλοντος. Τέλος, σχετικά µε τις 

στρατηγικές συµµαχίες µε τους πελάτες, επεσήµαναν ότι, για να µπορούν να 

υλοποιηθούν, απαιτείται πρώτα αξιολόγηση από την πλευρά της επιχείρησης 

σχετικά µε τρεις σηµαντικές ικανότητές της: α) την ικανότητα σε ανθρώπινο 

δυναµικό, β) τις τεχνικές ικανότητες και γ) τις οικονοµικές ικανότητες. 

Οι Romano και Vinelli (2001) µέσα από µια λεπτοµερή µελέτη περίπτωσης 

προσπάθησαν να διερευνήσουν τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να διαχειρίζεται η 

ποιότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού. Για το σκοπό αυτό, συγκρίναν δύο 

εφοδιαστικές αλυσίδες της ίδιας εταιρίας υφασµάτων και ρουχισµού. Η πρώτη 

εφοδιαστική αλυσίδα (παραδοσιακή) διαχειρίζεται µε τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ η 

δεύτερη (συντονισµένη) διαχειρίζεται µε πρακτικές διαχείρισης ποιότητας. Στη 

δεύτερη αλυσίδα η εταιρία έχει συνάψει στενή σχέση συνεργασίας µε τον κυριότερο 

πελάτη της (διανοµέας). 

Πιο συγκεκριµένα, οι συγγραφείς προσπάθησαν να διερευνήσουν αν υπάρχουν 

διαφορές στις πρακτικές διαχείρισης ποιότητας στις δύο αλυσίδες. Όσον αφορά στο 

στρατηγικό επίπεδο, διερεύνησαν πιθανές διαφορές στην επιλογή προµηθευτών, 

στους κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 

στις καινοτοµίες στα προϊόντα και στις διαδικασίες για την ικανοποίηση των 

αναγκών των τελικών πελατών. Όσον αφορά στο τακτικό επίπεδο, διερεύνησαν 

πιθανές διαφορές στον καθορισµό των διαδικασιών, στον ποιοτικό έλεγχο, στην 
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αναγνώριση παραµέτρων που πρέπει να ελέγχονται και στην ανατροφοδότηση από 

τις δραστηριότητες του ποιοτικού ελέγχου. 

Τελικά, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι δύο κυριότερες διαφορές στη 

διαχείριση ποιότητας µεταξύ της παραδοσιακής και της συντονισµένης αλυσίδας 

είναι οι ακόλουθες: 

• Η εφαρµογή πρακτικών ποιότητας τόσο στο στρατηγικό όσο και στο τακτικό 

επίπεδο. 

• Η εφαρµογή µηχανισµών συντονισµού για τη διαχείριση των σχέσεων µεταξύ 

όλων των εταίρων. 

Σχετικά µε τις δραστηριότητες συνεργασίας παρατηρήθηκε από τους 

συγγραφείς ότι στην παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασµού η εταιρία διαλέγει και 

αξιολογεί τους προµηθευτές της αυτόνοµα. Από την άλλη πλευρά, στη συντονισµένη 

αλυσίδα η εταιρία και ο κυριότερος πελάτης της συναποφασίζουν σχετικά µε την 

επιλογή των προµηθευτών της πρώτης, µε τους οποίους συνάπτει στενές σχέσεις 

συνεργασίας. Η απόφαση λαµβάνει χώρα µετά από αξιολόγηση τόσο των 

προϊόντων (ποιότητα και τιµή) των προµηθευτών όσο της επιχείρησής τους 

(αξιοπιστία, υπευθυνότητα, ικανότητα σύναψης µακροχρόνιων σχέσεων). Επιπλέον, 

στη συντονισµένη αλυσίδα παρατηρήθηκε ότι η επικοινωνία µεταξύ των 

συνεργαζόµενων µελών είναι πολύ συχνότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη της 

παραδοσιακής αλυσίδας και αυτό επιτρέπει γρηγορότερη ροή της πληροφορίας µε 

αποτέλεσµα τον καλύτερο συντονισµό. 

Οι Stanley και Wisner (2001) διεξήγαγαν µια έρευνα µε σκοπό να εξετάσουν τη 

σχέση µεταξύ της εφαρµογής σχέσεων συνεργασίας και της ικανότητας της 

επιχείρησης να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. 

Αναγνώρισαν ως σχέσεις συνεργασίας την αξιολόγηση των προµηθευτών, τη 

συγκρότηση οµάδων για τη διεκπεραίωση λειτουργιών (π.χ. σχεδιασµός νέων 

προϊόντων), την παροχή εκπαίδευσης στους προµηθευτές κ.α., οι οποίες θεώρησαν 

ότι επηρεάζουν την τελική ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, και έλεγξαν 

την προαναφερθείσα υπόθεση µέσω ερωτηµατολογίων, τα οποία απέστειλαν σε 500 

επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. 

Τελικά, έλαβαν 118 απαντήσεις, επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες και κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της εφαρµογής σχέσεων 

συνεργασίας και της ικανότητας της επιχείρησης να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και 
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υπηρεσίες στους πελάτες της. Επίσης, αναγνώρισαν την ανάγκη οι επιχειρήσεις να 

αξιολογούν τις σχέσεις αυτές και να λαµβάνουν µέτρα, όπου απαιτείται, ώστε να 

αυξήσουν την επικοινωνία και να επιλύσουν προβλήµατα. 

Οι Fynes και Voss (2002) δηµιούργησαν ένα µοντέλο για τη διερεύνηση δύο 

ερωτήσεων: 

1) Σε ποιο βαθµό επιδρούν οι πρακτικές ποιότητας στις διάφορες διαστάσεις της 

απόδοσης ως προς την ποιότητα, της κατασκευαστικής απόδοσης και της 

απόδοσης της επιχείρησης; 

2) Σε τι βαθµό επιδρά η φύση των σχέσεων αγοραστή – προµηθευτή στη σχέση 

µεταξύ των πρακτικών ποιότητας και της απόδοσης ως προς την ποιότητα; 

 

Πρακτικές 
ποιότητας 

Ποιότητα 
σχεδιασµού 

Συµµόρφωση 
στην ποιότητα 

Βαθµός 
στενής σχέσης 

Τρέχουσα 
ποιότητα 

Κόστος 
παραγωγής 

Ικανοποίηση 
πελάτη 

Απόδοση 
της 

επιχείρησης 

Χρόνος ως 
την αγορά 

 

Σχήµα 5.4: Μοντέλο των Fynes και Voss (2002). 

Στο µοντέλο τους (σχήµα 5.4) συµπεριέλαβαν τις πρακτικές ποιότητας, την 

ποιότητα σχεδιασµού, τη συµµόρφωση στην ποιότητα, την τρέχουσα ποιότητα, το 

κόστος παραγωγής, το χρόνο µέχρι να φτάσει το προϊόν στην αγορά, την 

ικανοποίηση του πελάτη, την απόδοση της επιχείρησης και τις σχέσεις προµηθευτή 

– πελάτη. Όσον αφορά στις σχέσεις προµηθευτή – πελάτη, σ’ αυτές αναγνώρισαν 

ως σηµαντικούς παράγοντες την εµπιστοσύνη, την προσαρµοστικότητα, τη 

συνεργασία, την ικανοποίηση, τη δέσµευση, την αλληλεξάρτηση και την επικοινωνία. 

Τέλος, όρισαν ως βαθµό στενής σχέσης (σχήµα 5.5) το βαθµό, στον οποίο και οι 

δύο οντότητες της σχέσης είναι δεσµευµένες σε µια ενεργή, µακροχρόνια σχέση 

συνεργασίας και κατέστησαν τη συγκεκριµένη παράµετρο του µοντέλου λειτουργική 
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χρησιµοποιώντας δείκτες, όπως την επικοινωνία, την εµπιστοσύνη, τη δέσµευση, 

την αλληλεξάρτηση, την αλληλεγγύη, την ικανοποίηση και τη συνεργασία. 

 

Βαθµός στενής 
σχέσης 

Εµπιστοσύνη Προσαρµοστικότητα Επικοινωνία 

Αλληλεξάρτηση 

∆έσµευση Ικανοποίηση Συνεργασία 
 

Σχήµα 5.5: Βαθµός στενής σχέσης. 

Για να εξετάσουν την εγκυρότητα του µοντέλου που έφτιαξαν, διεξήγαγαν µια 

έρευνα στον κλάδο ηλεκτρονικών της Ιρλανδίας. Σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο και 

το διένειµαν σε 538 επιχειρήσεις. Τα διαθέσιµα προς επεξεργασία απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια ήταν 202. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ένας τρόπος, µε τον οποίο οι 

προµηθευτές µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα σχεδιασµού και τα σχετικά 

µέτρα απόδοσης ως προς την ποιότητα, είναι µε τη σύναψη στενών σχέσεων 

συνεργασίας µε τους πελάτες. Με την ανάπτυξη εµπιστοσύνης και δέσµευσης, µε 

την προσαρµογή στις ανάγκες του συνεργαζόµενου µέλους και µε τη βελτίωση της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας, αναπτύσσεται µια δυνατή σχέση, η οποία 

δηµιουργεί ένα στενό δεσµό µεταξύ προµηθευτή και πελάτη. 

O Romano (2002) στην εργασία του διερεύνησε την επίδραση της πιστοποίησης 

των εταιριών της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά ISO 9000 στις πρακτικές διαχείρισης 

ποιότητας και στην απόδοση κάθε εταιρίας της αλυσίδας. Σε αντίθεση µε την 

πλειοψηφία των ανάλογων εργασιών, ο συγγραφέας αντιµετώπισε το θέµα από την 

σκοπιά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριµένα, διερεύνησε τις πιθανές 

διαφορές µεταξύ των εταιριών της αλυσίδας εφοδιασµού που παρουσιάζουν 

ευαισθησία στην πιστοποίηση και των εφοδιαστικών αλυσίδων που είναι λιγότερο 

ευαίσθητες. Για το σκοπό αυτό, σύγκρινε αλυσίδες των δύο προαναφερόµενων 

τύπων (ευαίσθητες και λιγότερο ευαίσθητες) ως προς τα εσωτερικά 

(ενδοεπιχειρησιακά) συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, τις σχέσεις µε προµηθευτές 

και πελάτες, την απόδοση ως προς την ποιότητα και το κόστος και την απόδοση ως 

προς το χρόνο. 



5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 45 

Για τη διεκπεραίωση της σύγκρισης, σχεδίασε ερωτηµατολόγια και τα απέστειλε 

σε 967 πιστοποιηµένες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Τελικά, έλαβε 

100 απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκε και, όσον αφορά στις δραστηριότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, συµπέρανε ότι οι επιχειρήσεις µε τα πιο προηγµένα 

εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης ποιότητας προτιµούν τους πιστοποιηµένους 

προµηθευτές και είναι πιο αξιόπιστες στο επίπεδο ποιότητας των διανοµών τους. 

Παρόλα αυτά, παρατήρησε ότι η εµπιστοσύνη στους πιστοποιηµένους προµηθευτές 

δεν οδηγεί απαραίτητα και στην επισηµοποίηση προγραµµάτων µακροχρόνιων 

συνεργασιών. 

Οι Tan et al. (2002) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, πρώτον για να 

αναγνωρίσουν τις σηµαντικότερες πρακτικές αξιολόγησης των προµηθευτών και 

δεύτερον για να εξετάσουν την επίδραση των πρακτικών αυτών στην απόδοση της 

επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, αναγνώρισαν µέσα από τη βιβλιογραφία τις 

πρακτικές και σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο απέστειλαν σε 1500 

διευθυντές κατασκευαστικών εταιριών διαφόρων κλάδων των Η.Π.Α. Τελικά έλαβαν 

101 απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκαν. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αναγνώρισαν αρχικά τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των προµηθευτών. Αυτές µε σειρά 

σηµαντικότητας είναι το επίπεδο ποιότητας, το επίπεδο εξυπηρέτησης, η 

εµπρόθεσµη ικανοποίηση των παραγγελιών, ο χρόνος άµεσης ανταπόκρισης, η 

ευελιξία προσαρµογής σε µη αναµενόµενες µεταβολές της ζήτησης, η σωστή 

ποσότητα, η προθυµία αλλαγής των προϊόντων και των υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των µεταβαλλόµενων αναγκών, η τιµή και το κόστος του προϊόντος, η 

προθυµία συµµετοχής στο σχεδιασµό νέων προϊόντων, οι ικανότητες επικοινωνίας, 

η προθυµία ανταλλαγής κρίσιµων και «ευαίσθητων» πληροφοριών και η χρήση 

τεχνολογίας EDI. 

Ο Ulusoy (2003) στην εργασία του διεξήγαγε µια έρευνα, για την αξιολόγηση 

των πρακτικών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και καινοτοµίας στον 

κατασκευαστικό κλάδο της Τουρκίας. Για το σκοπό αυτό, σχεδίασε ένα 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο απέστειλε σε 122 κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Τελικά, 

έλαβε 82 απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκε και κατέληξε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

• Η ποιότητα αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο για την επιλογή προµηθευτών. 

Το αµέσως σηµαντικότερο κριτήριο είναι η απόδοση των διανοµών (ποσοστό 
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του χρόνου που µια επιχείρηση διανέµει τις παραγγελίες στη σωστή ποσότητα 

και στο σωστό χρόνο στους πελάτες της). 

• Η απόδοση των διανοµών των προµηθευτών παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες στην προσπάθειά τους να µειώσουν το κόστος 

εφαρµόζουν συστήµατα just-in-time (JIT). 

• Η µείωση του αριθµού των προµηθευτών είναι απαραίτητη, αφού η τακτική των 

στενών σχέσεων µε λίγους προµηθευτές είναι επικρατέστερη. 

• Μεταξύ των συνεργαζόµενων µελών συνάπτονται στρατηγικές συνεργασίες µε 

κοινό στόχο τη δηµιουργία αξίας και τη µεγιστοποίηση του κέρδους. 

• Οι στρατηγικές συνεργασίες αναφέρονται σε µακροχρόνιες σχέσεις που 

βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

• Η ανταλλαγή πληροφορίας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το χτίσιµο 

εµπιστοσύνης µεταξύ των συνεργαζόµενων µελών. 

• Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί τον απώτερο στόχο κάθε αλυσίδας 

εφοδιασµού. 

• Απαραίτητα στοιχεία για την εξυπηρέτηση των πελατών είναι η ύπαρξη ενός 

πυκνού δικτύου διανοµής και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µετά την 

πώληση. 

• Οι προµηθευτές και οι πελάτες συµµετέχουν στο σχεδιασµό των προϊόντων και 

των διαδικασιών και στη βελτίωση της ποιότητας. 

Ο Wong (2003) στην εργασία του χρησιµοποίησε το µοντέλο αριστείας στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management Excellence 

Model), το οποίο αποτελεί επέκταση του µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας 

(Business Excellence Model), που προτάθηκε από τον Kanji το 1998 και αναδεικνύει 

τα χαρακτηριστικά των προµηθευτών, µε τους οποίους η σύναψη µακροχρόνιων 

σχέσεων συνεργασίας αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν 

από αυτούς τη µέγιστη δυνατή υποστήριξη και να επιτύχουν καλύτερη απόδοση 

από τους ανταγωνιστές τους. 

Το µοντέλο (σχήµα 5.6) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έξι πεδία: 

1) Ηγεσία, 

2) Εστίαση στον πελάτη, 
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3) Σχέσεις συνεργασίας, 

4) ∆ιοίκηση µε βάση τα γεγονότα (management by fact), 

5) Συνεχής βελτίωση και 

6) Αριστεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

και σύµφωνα µε αυτό, η ηγεσία υποστηρίζει και δίνει έµφαση σε όλους τους 

παράγοντες επιτυχίας της αλυσίδας εφοδιασµού για την επίτευξη της αριστείας. 

 Εστίαση στον πελάτη 

Η επιχείρηση δεσµεύεται να ικανοποιεί τις ανάγκες των 
προµηθευτών και των τελικών πελατών της. 

∆ιοίκηση µε βάση τα γεγονότα 

Η επιχείρηση αναπτύσσει στενές σχέσεις και διαδικασίες µε τους 
προµηθευτές της και τους αξιολογεί. 

Σχέσεις συνεργασίας 

Η επιχείρηση αναπτύσσει καλές σχέσεις και συνεργατικούς 
στόχους µε τους προµηθευτές της. 

Συνεχής βελτίωση 

Η επιχείρηση δεσµεύεται να βελτιώνει τις διαδικασίες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

προµηθευτών και προλαµβάνει την εµφάνιση προβληµάτων  
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Σχήµα 5.6: Μοντέλο αριστείας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Το µοντέλο χρησιµοποιήθηκε από το συγγραφέα για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας των περιεχοµένων του και για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν οι 

απαντήσεις των υπευθύνων εφοδιαστικής αλυσίδας 59 επιχειρήσεων, οι οποίοι 

κλήθηκαν να σχολιάσουν τους προµηθευτές τους. Τα σχόλια που ελήφθησαν 

σχετίζονταν µε τη σχέση των προµηθευτών µε την επιχείρηση, τη συνεισφορά των 

τελευταίων στην επιχείρηση ή τα προβλήµατα που δηµιουργούσαν κ.α. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων ο συγγραφέας κατέληξε στα ακόλουθα 

βασικά συµπεράσµατα. Όσον αφορά στη συµπεριφορά των προµηθευτών, αυτοί 

πρέπει να είναι έµπιστοι, ευέλικτοι, αφοσιωµένοι στην κάλυψη των αναγκών των 

πελατών τους, αποδοτικοί, να ανταποκρίνονται άµεσα στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος και να είναι συνεργάσιµοι. Επιπλέον, οι καλοί συνεργάτες βοηθούν 

τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Σχετικά µε τα 

συστήµατα διοίκησης των προµηθευτών, τις προσφερόµενες υποστηρικτές 
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υπηρεσίες και τις επενδύσεις στις σχέσεις συνεργασίας, οι καλοί συνεργάτες έχουν 

λιτή δοµή, συστηµατικές λειτουργίες και παρέχουν τεχνική υποστήριξη και 

ενηµέρωση σχετικά µε την αγορά. Επιπλέον, οι καλοί προµηθευτές επενδύουν σε 

πάγια για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των λειτουργιών των πελατών τους. 

Οι Olhager και Selldin (2004) διεξήγαγαν µια έρευνα, για να µελετήσουν το 

στρατηγικό σχεδιασµό των εφοδιαστικών αλυσίδων των κατασκευαστικών εταιριών 

της Σουηδίας. Για το σκοπό αυτό, σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο 

διένειµαν σε 511 κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Τελικά, έλαβαν πίσω 128 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, τα οποία επεξεργάστηκαν και όσον αφορά στη 

διαχείριση ποιότητας κατέληξαν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Το βασικότερο κριτήριο επιλογής προµηθευτών είναι η ποιότητα, ενώ το δεύτερο 

πιο σηµαντικό η αξιόπιστη και εµπρόθεσµη ικανοποίηση των παραγγελιών. 

Άλλα σηµαντικά κριτήρια είναι η αποδοτικότητα ως προς το κόστος, η ευελιξία 

στον όγκο παραγωγής και ο χρόνος ικανοποίησης των παραγγελιών. 

• Οι προβλέψεις αποτελούν την κύρια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται 

συνεργατικά µεταξύ των εταιρών της αλυσίδας. Πέρα από τις προβλέψεις, τα 

συνεργαζόµενα µέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα πλαίσια συγκρότησης 

οµάδων και από κοινού συµµετοχής σε δραστηριότητες, συνεργάζονται για τον 

προγραµµατισµό παραγωγής και τη διαχείριση των αποθεµάτων, καθώς και για 

το σχεδιασµό της δυναµικότητας. 

• Οι κλασικοί τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ κτλ) µεταξύ των εταίρων της 

αλυσίδας παύουν σιγά σιγά να χρησιµοποιούνται και εισάγονται τεχνικές 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ειδικότερα αυτές που βασίζονται στο διαδίκτυο, για 

άµεση επικοινωνία. Επίσης, γίνεται χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας. 

Ο Zineldin (2004) µέσα από µια θεωρητική εργασία διερεύνησε τις σχέσεις 

ολικής ποιότητας. Κάτω από την οµπρέλα του όρου αυτού, επί της ουσίας, 

ασχολήθηκε µε τη διαχείριση ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και λιγότερη στις 

υπόλοιπες θεµατικές ενότητες. Η κύρια διαφοροποίησή του από τις υπόλοιπες 

εργασίες είναι ότι µελέτησε τη σχέση προµηθευτή – πελάτη από τη σκοπιά του 

προµηθευτή. 

Ο συγγραφέας επισήµανε ότι στόχος των σχέσεων ολικής ποιότητας είναι η 

δηµιουργία, η ανάπτυξη, η συνεχής βελτίωση και η διατήρηση στενών εσωτερικών 
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και εξωτερικών σχέσεων µε τους πελάτες, τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες. 

Αυτό εστιάζεται σε και σχετίζεται µε: α) την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

και των ανταγωνιστών, β) την εσωτερική ανάλυση όλων των ολοκληρωµένων 

δραστηριοτήτων (εσωτερικές σχέσεις) εντός της επιχείρησης, γ) την ικανοποίηση 

των πελατών και την µακροπρόθεσµη κερδοφορία και δ) τις αµοιβαία προνοµιούχες 

σχέσεις, επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις εξωτερικά τις επιχείρησης µε τους 

προµηθευτές, τους διανοµείς και τους άλλους συνεργάτες. Στόχος είναι η συνεχής 

βελτίωση των σχέσεων, της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων. 

Επίσης, ο συγγραφέας αναφέρει ότι αποτελεσµατικές είναι οι σχέσεις, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τη συνεχή δηµιουργία και το συνεχές µοίρασµα αξίας µεταξύ 

των εταίρων και ότι απαιτείται πληροφοριακή τεχνολογία για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και συνεπώς το συντονισµό των λειτουργιών µεταξύ των εταίρων. 

Επιπλέον, κατ’ αναλογία του µείγµατος µάρκετινγκ, εισάγει στην εργασία του το 

µείγµα σχέσεων ολικής ποιότητας, καθώς και το σπίτι των σχέσεων ολικής 

ποιότητας. Το τελευταίο υποδεικνύει ότι η συνεχής βελτίωση ποιότητας δεν αφορά 

µόνο στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Όλοι όσοι εµπλέκονται στις επιχειρήσεις και 

στις λειτουργίες της αλυσίδας εφοδιασµού έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες αυτής, διευθύνοντας όλες τις 

εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρησιακές σχέσεις, διαδικασίες και δραστηριότητες. 

Οι Theodorakioglou et al. (2006) διεξήγαγαν µια έρευνα στον κατασκευαστικό 

κλάδο της Ελλάδας, για να εξετάσουν τη συσχέτιση της εφαρµογής πρακτικών 

διαχείρισης προµηθευτών σε µια εφοδιαστική αλυσίδα µε τις πρακτικές διαχείρισης 

ποιότητας σε µια επιχείρηση. Σύµφωνα µε τη δική τους οπτική γωνία, µια 

επιχείρηση που λειτουργεί υπό τη φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας έχει 

φτάσει στην εσωτερική ολοκλήρωση και έτσι µπορεί να προχωρήσει στην εφαρµογή 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας χτίζοντας στενές σχέσεις µε τους προµηθευτές 

και σχεδιάζοντας µε ποιότητα τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες όσο και τις εξωτερικές 

συναλλαγές. 

Για την επίτευξη του σκοπού τους σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο 

αποτελούµενο από 79 ερωτήσεις και το διένειµαν σε 400 ελληνικές κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις πιστοποιηµένες κατά ISO 9000. Τα διαθέσιµα προς χρήση απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια ήταν 117, τα οποία και επεξεργάστηκαν για τον έλεγχο της 

υπόθεσης: «Επιχειρήσεις µε υψηλή απόδοση σε πρακτικές ∆ΟΠ αναµένονται να 

παρουσιάσουν υψηλότερη απόδοση και στις πρακτικές διαχείρισης προµηθευτών». 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας απέδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ 

των πρακτικών διαχείρισης προµηθευτών και των πρακτικών διοίκησης ολικής 

ποιότητας. Μάλιστα, οι σηµαντικότερες πρακτικές που οι συγγραφείς επεσήµαναν 

είναι το χτίσιµο εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων, η χρήση πληροφοριακών 

συστηµάτων για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ των 

συνεργαζόµενων µελών και η υποστήριξη των προµηθευτών για την ικανοποίηση 

των στόχων ποιότητας. 

5.2.3 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

ανάλυση και την επεξεργασία των προαναφερθεισών εργασιών, για την 

αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των σχέσεων µεταξύ των 

συνεργαζόµενων µελών σε µια εφοδιαστική αλυσίδα που στοχεύει στη βελτίωση 

ποιότητας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να µειώσουν τον αριθµό των προµηθευτών 

τους και να συνάψουν µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας (στρατηγικές συµµαχίες) 

µ’ αυτούς που τελικά θα επιλέξουν βάσει κριτηρίων. Οι προµηθευτές από την άλλη 

πλευρά θα πρέπει να εστιάσουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους, 

στη διαχείριση των παραπόνων τους και στη σύναψη µακροχρόνιων σχέσεων 

συνεργασίας µαζί τους. 

Οι σχέσεις που θα συναφθούν θα πρέπει να είναι στενής συνεργασίας, να 

χαρακτηρίζονται από αµοιβαία εµπιστοσύνη, προσαρµοστικότητα και δέσµευση 

στην ποιότητα και να στοχεύουν στη δηµιουργία αξίας. Για το συντονισµό και την 

επικοινωνία των εταίρων απαιτείται η εφαρµογή και χρήση πληροφοριακών 

συστηµάτων για την ανταλλαγή χρήσιµων πληροφοριών. Ειδικότερα για τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων χρησιµοποιούνται τα πληροφοριακά 

συστήµατα CRM (Customer Relationship Management). Επιπλέον απαιτείται µεταξύ 

των επιχειρήσεων να παρέχεται τεχνική και οικονοµική υποστήριξη και εκπαίδευση. 

Τέλος, η συγκρότηση οµάδων αποτελούµενων από εργαζόµενους κάθε 

επιχείρησης της αλυσίδας είναι µια προτεινόµενη λύση από τη βιβλιογραφία για τον 

αποτελεσµατικό σχεδιασµό των διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η συµµετοχή, 

δηλαδή, των προµηθευτών και των πελατών στη λήψη αποφάσεων και στην 

αντιµετώπιση προβληµάτων ποιότητας είναι µείζονος σηµασίας. 
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5.3 Στρατηγική και Πολιτικές 

5.3.1 Περιγραφή 

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τις στρατηγικές που πρέπει να 

εφαρµόζονται από τα συνεργαζόµενα µέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειµένου 

να αναγνωριστούν οι ευκαιρίες και να επιτευχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στην αλυσίδα εφοδιασµού. Όπως θα φανεί αµέσως παρακάτω, τα κυριότερα 

θέµατα, τα οποία πραγµατεύονται οι εργασίες είναι η ευθυγράµµιση των 

στρατηγικών στόχων, οι πρωτοβουλίες όσον αφορά στην ποιότητα και η 

επικοινωνία. Πρέπει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό, ότι και πάλι οι ενέργειες αυτές 

λαµβάνουν χώρα µεταξύ των επιχειρήσεων και των σηµαντικών συνεργατών τους 

και όχι µεταξύ όλων των οντοτήτων. 

5.3.2 Ανάλυση Εργασιών 

Οι Bessant et al. (1994) είχαν ως στόχο τους να ασχοληθούν µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (βλ. §5.2.2). Παρόλα αυτά, έδωσαν ιδιαίτερη 

έµφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, και αναφέρθηκαν µε 

συντοµία στις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες. Στο άρθρο τους επισκόπησαν τη 

διαθέσιµη βιβλιογραφία, ενώ στη συνέχεια προσπάθησαν να δουν την εφαρµογή 

των συµπερασµάτων τους σε µια µελέτη περίπτωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα 

µιας µεγάλης επιχείρησης του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Η σηµαντικότερη διαπίστωσή τους σχετικά µε τη στρατηγική και τις πολιτικές 

που πρέπει να εφαρµόζονται είναι η ευθυγράµµιση των στρατηγικών στόχων των 

επιχειρήσεων που αποτελούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Κάτι τέτοιο παρατήρησαν 

ότι είναι προαπαιτούµενο για την αποφυγή συγκρούσεων, την εύρυθµη συνεργασία 

και την αποφυγή προσπαθειών από την πλευρά κάποιας εταιρίας επικράτησης των 

δικών της στόχων έναντι των υπολοίπων. 

Οι Levy et al. (1995) συνέχισαν την διερεύνηση πάνω στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

διαπιστώσουν την ισχύ και την εφαρµογή κάποιων προτάσεων που βρήκαν στη 

βιβλιογραφία (βλ. §5.2.2). Η σηµαντικότερη διαπίστωσή τους σχετικά µε τη 

στρατηγική και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρµόζονται είναι ότι υπάρχει 

ευθυγράµµιση µιας σαφώς διατυπωµένης στρατηγικής. 

Οι Wong και Fung (1999) στην εργασία τους διερεύνησαν την εφαρµογή της 

διοίκησης ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργων (βλ. §5.2.2). Μέσα από τη µελέτη 
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περίπτωσης παρατήρησαν ότι η δηµιουργία οµάδων ποιότητας, στις οποίες θα 

συµµετέχουν άτοµα από τα τµήµατα ποιότητας από κάθε επιχείρηση της αλυσίδας, 

και οι τακτικές συναντήσεις αυτών για τη συζήτηση και την επίλυση των 

προβληµάτων ποιότητας είναι απαραίτητες. Επιπλέον, διέκριναν ότι απαιτείται 

ευθυγράµµιση των στόχων και των στρατηγικών κάθε επιχείρησης της αλυσίδας 

εφοδιασµού για την αποφυγή αµοιβαία αποκλειόµενων στόχων µεταξύ των 

επιχειρήσεων και την εύρυθµη λειτουργία της αλυσίδας. Για την εκπλήρωση της 

προϋπόθεσης αυτής απαιτείται συµµόρφωση των προµηθευτών στους στόχους της 

εταιρίας και από την άλλη πλευρά υποκίνηση των προµηθευτών µέσω σύναψης 

µακροχρόνιων συµβολαίων µε τη επιχείρηση και συνέπειας στις πληρωµές. 

Οι Mangiameli και Roethlein (2001) µελέτησαν την εφοδιαστική αλυσίδα της 

Whirpool και προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις σε ζητήµατα σχετικά µε την 

ερµηνεία της ποιότητας και την επικοινωνία των απαιτήσεων της σε όλες τις 

κατευθύνσεις της αλυσίδας εφοδιασµού (βλ. §5.2.2). Μέσα από τη µελέτη 

περίπτωσης παρατήρησαν ότι η αντίληψη και η κατανόηση της ποιότητας σε όλα τα 

επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Οι Romano και Vinelli (2001) µέσα από µια λεπτοµερή µελέτη περίπτωσης 

προσπάθησαν να διερευνήσουν τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να διαχειρίζεται η 

ποιότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού (βλ. §5.2.2). Για το σκοπό αυτό, συγκρίναν δύο 

εφοδιαστικές αλυσίδες της ίδιας εταιρίας υφασµάτων και ρουχισµού. Η πρώτη 

εφοδιαστική αλυσίδα διαχειρίζεται µε τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ η δεύτερη 

διαχειρίζεται µε πρακτικές διαχείρισης ποιότητας. Στη δεύτερη αλυσίδα η εταιρία έχει 

συνάψει στενή σχέση συνεργασίας µε τον κυριότερο πελάτη της. 

Σχετικά µε το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος παρατηρήθηκε από τους συγγραφείς ότι στην παραδοσιακή 

αλυσίδα εφοδιασµού η εταιρία δεν µπορεί να εµπλακεί στις αποφάσεις των 

προµηθευτών της σχετικά µε τις διαδικασίες που υιοθετούν. Από την άλλη πλευρά, 

στη συντονισµένη αλυσίδα η εταιρία και ο κυριότερος πελάτης µέσα από τη 

συνεργασία τους εντόπισαν ότι µια αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία θα τους 

έδινε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά. Μετά από την κοινή τους 

απόφαση η παραγωγική διαδικασία των προµηθευτών της για την παραγωγή 

υφασµάτων άλλαξε. 
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Ο Wong (2003) ανέδειξε στην εργασία του (βλ. §5.2.2) τα χαρακτηριστικά των 

προµηθευτών, µε τους οποίους η σύναψη µακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας 

αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Από την επεξεργασία των δεδοµένων, που είχε στη 

διάθεσή του, αναγνώρισε τη σηµασία της ευθυγράµµισης των στρατηγικών στόχων. 

Συγκεκριµένα, τόνισε ότι αλλαγή στην ηγεσία µιας επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει 

στην υιοθέτηση στρατηγικής µη συµβατής µε τη στρατηγική των υπόλοιπων εταίρων 

και αυτό να έχει ως αποτέλεσµα την παύση της συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης 

και των υπόλοιπων µελών. 

Ο Zineldin (2004) µέσα από µια θεωρητική εργασία διερεύνησε τις σχέσεις 

ολικής ποιότητας (βλ. §5.2.2). Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις του σχετικά µε τη 

στρατηγική και τις πολιτικές είναι ότι πρέπει να υπάρχει ευθυγράµµιση των 

στρατηγικών στόχων στο δίκτυο των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασµού και 

επίσης ότι πρέπει να κατανέµονται και να ευθυγραµµίζονται οι πόροι των 

επιχειρήσεων µέσα στο δίκτυο της αλυσίδας. 

5.3.3 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

ανάλυση και την επεξεργασία των προαναφερθεισών εργασιών, για την 

αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού και για την 

αναγνώριση ευκαιριών και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος απαιτείται 

να υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων της αλυσίδας ευθυγράµµιση των στρατηγικών 

στόχων. Μόνο έτσι µπορεί να υπάρχει εύρυθµη συνεργασία, αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις µεταξύ των συνεργαζόµενων µελών και δεν λαµβάνουν χώρα 

προσπάθειες από την πλευρά κάποιας εταιρίας επικράτησης των δικών της στόχων 

έναντι των υπολοίπων. 

Επιπλέον, για την αναγνώριση ευκαιριών και την επίλυση προβληµάτων 

προτείνεται στη βιβλιογραφία η δηµιουργία οµάδων ποιότητας και οι τακτικές 

συναντήσεις αυτών. Στις οµάδες αυτές καλό είναι να συµµετέχουν εργαζόµενοι από 

τα τµήµατα ποιότητας κάθε επιχείρησης της αλυσίδας, στόχος των οποίων θα είναι 

η συζήτηση για την επίλυση προβληµάτων ποιότητας στην αλυσίδα και η 

αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της αλυσίδας για την 

αναγνώριση των ευκαιριών ανταγωνισµού και εποµένως τη χάραξη της κατάλληλης 

στρατηγικής και τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων της αλυσίδας. 
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5.4 ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών και Λειτουργιών 

5.4.1 Περιγραφή 

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τη διαχείριση και την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών και των λειτουργιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ως διεπιχειρησιακές 

διαδικασίες ορίζονται αυτές που ξεφεύγουν από τα όρια της επιχείρησης (αγορά, 

πώληση, αποθήκευση, µεταφορά, σχεδιασµός προϊόντος κ.α.). Η διαχείριση 

ποιότητας των διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την ολοκλήρωση 

και βελτίωση αυτών και ταυτόχρονα το χτίσιµο θεµελιωδών ικανοτήτων και την 

ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, 

απαιτείται η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργειών και συνεργασίας. Η έρευνα 

που ασχολείται µε τη διαχείριση ποιότητας στις διεπιχειρησιακές δραστηριότητες 

προσεγγίζει µε εξωτερική σκοπιά την εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ενότητα αυτή, 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που αφορά στις διεπιχειρησιακές διαδικασίες. 

Όπως θα φανεί και παρακάτω, υπάρχουν εργασίες, οι οποίες δίνουν έµφαση 

στην εµπλοκή / συµµετοχή των προµηθευτών και πελατών στο σχεδιασµό των 

διαδικασιών και στη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και εργασίες, οι οποίες 

προτείνουν συγκεκριµένες µεθοδολογίες για το σχεδιασµό ή τη βελτίωση 

διαδικασιών. 

5.4.2 Ανάλυση Εργασιών 

Οι Konrad και Mentzer (1991) στην προσπάθειά τους να δώσουν απάντηση 

στον τρόπο, µε τον οποίο θα πρέπει να µετράται η απόδοση των λειτουργιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε αυτές να µπορούν να βελτιώνονται, πρότειναν το 

διαχωρισµό της αξιολόγησης σε τρεις περιοχές: α) παραγωγικότητα, β) αξιοποίηση 

και γ) απόδοση. Ως παραγωγικότητα όρισαν το λόγο των πραγµατικών εκροών (ο 

αριθµός των προϊόντων που διανέµονται) προς τις πραγµατικές εισροές (ο αριθµός 

των πρώτων υλών που εισάγονται στην παραγωγική διαδικασία). Ως αξιοποίηση 

όρισαν το λόγο της χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας προς τη διαθέσιµη 

δυναµικότητα και ως απόδοση του συστήµατος όρισαν το λόγο των πραγµατικών 

εκροών προς τις αναµενόµενες εκροές. 

Οι Miller και Read (1991) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

εξετάσουν την κατάσταση της ποιότητας στα συστήµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Για το σκοπό αυτό, σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο και από τις 225 απαντήσεις που 

έλαβαν συµπέραναν ότι µόνον το 40% των επιχειρήσεων έχουν ικανοποιητικά 
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προγράµµατα ποιότητας στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Επιπλέον, συµπέραναν 

ότι το µεγαλύτερο εµπόδιο των προγραµµάτων ποιότητας στα συστήµατα της 

αλυσίδας εφοδιασµού βρίσκεται στον καθορισµό του τι πρέπει να µετρηθεί και εν 

συνεχεία στην ανάπτυξη κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων για την 

υποστήριξη των µετρήσεων. 

Οι Bessant et al. (1994) είχαν ως στόχο τους να ασχοληθούν µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (βλ. §5.2.2). Παρόλα αυτά, έδωσαν ιδιαίτερη 

έµφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, και αναφέρθηκαν µε 

συντοµία στις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες. Στο άρθρο τους επισκόπησαν τη 

διαθέσιµη βιβλιογραφία, ενώ στη συνέχεια προσπάθησαν να δουν την εφαρµογή 

των συµπερασµάτων τους σε µια µελέτη περίπτωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα 

µιας µεγάλης επιχείρησης του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Η σηµαντικότερη διαπίστωσή τους σχετικά µε τις διαδικασίες που εκτελούνται 

από την «οιονεί» επιχείρηση είναι ότι αυτές πρέπει να στοχεύουν στη συνεχή 

βελτίωση. Για το λόγο αυτό δίνουν έµφαση στη συνεχή εκπαίδευση, στην 

ανατροφοδότηση και στην ευκολία προσαρµογής σε νέα δεδοµένα. Σχετικά µε τις 

υπόλοιπες ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες, οι συγγραφείς παρατηρούν ότι αυτές 

µπορεί να χρειάζονται αναπροσαρµογή και ανασχεδιασµό, ώστε να συνεχίσουν να 

εκτελούνται µε ποιότητα στο µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

Οι Levy et al. (1995) συνέχισαν την διερεύνηση πάνω στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

διαπιστώσουν την ισχύ και την εφαρµογή κάποιων προτάσεων που βρήκαν στη 

βιβλιογραφία (βλ. §5.2.2). Η σηµαντικότερη διαπίστωσή τους σχετικά µε τις 

διαδικασίες που εκτελούνται είναι ότι πρέπει να στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση εργαλείων ποιότητας, όπως για παράδειγµα 

την ανάλυση Pareto, το διάγραµµα αιτίας – αποτελέσµατος, τις στατιστικές 

µεθόδους, τις µεθόδους Taguchi κ.α., καθώς και µε εργαλεία και τεχνικές που 

διατίθενται για τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως τη 

συγκρότηση οµάδων, την ανταλλαγή πληροφορίας, την καταγραφή των 

διαδικασιών, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη / εξέλιξη των συνεργατών. 

Οι Beamon και Ware (1998) στην εργασία τους τόνισαν αρχικά ότι η βελτίωση 

της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγεί σε 

µειωµένα κόστη, βελτιωµένη αξιοποίηση των πόρων και στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των διαδικασιών. Επίσης, επεσήµαναν ότι για να βελτιωθεί ως προς 
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την ποιότητα µια διαδικασία / λειτουργία, αυτή πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί / 

µετρηθεί. Τέλος, αναγνώρισαν ότι η βιβλιογραφία περιλαµβάνει πληθώρα εργασιών 

σχετικά µε τη µέτρηση των συστηµάτων της αλυσίδας εφοδιασµού, αλλά 

παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά στην ποιότητα των διαδικασιών της αλυσίδας. 

Έτσι, εστιάστηκαν στην κάλυψη του κενού µεταξύ της ανάλυσης των συστηµάτων 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ελέγχου ποιότητας αναπτύσσοντας ένα µοντέλο 

ποιότητας διαδικασίας (process quality model – PQM) για την αξιολόγηση, τη 

βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας στα συστήµατα της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Σε αντίθεση µε την πλειονότητα των εργασιών που πραγµατεύονται τη µέτρηση 

των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και εστιάζονται στην ανάπτυξη και 

εφαρµογή εξισώσεων σχετικά µε την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση, την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα, το µοντέλο των συγγραφέων παρέχει 

µια διαδικαστική προσέγγιση στην αξιολόγηση, τη βελτίωση και τον έλεγχο της 

ποιότητας της διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασµού. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός συστήµατος της 

αλυσίδας, καθώς και των υποσυστηµάτων αυτού, για την υποβοήθηση στην 

αναγνώριση των προβληµατικών περιοχών και την παροχή ενός πλαισίου για τη 

συνεχή βελτίωση των συστηµάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εποµένως, το 

µοντέλο δίνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Ποιες διαστάσεις της ποιότητας πρέπει να µετρώνται; 

• Πώς µπορούν να µετρηθούν αυτές οι διαστάσεις τις ποιότητας; 

• Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα µέτρα αυτά για την αξιολόγηση, τη 

βελτίωση και τον έλεγχο της ολικής ποιότητας του συστήµατος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας; 

Το βασικό πλαίσιο του µοντέλου παρουσιάζεται στο σχήµα 5.7. Το µοντέλο 

αποτελείται από επτά αυτοτελείς ενότητες. Οι λεπτοµέρειες και τα διαδικαστικά 

βήµατα που σχετίζονται µε κάθε αυτοτελή ενότητα ακολουθούν. 

Ο στόχος της πρώτης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.8) είναι η αναγνώριση της 

διαδικασίας και όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων. Για την αναγνώριση των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε µια διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

υπάρχουν διαθέσιµα πολλά γραφικά εργαλεία, όπως τα διαγράµµατα ροής, τα 

διαγράµµατα Gantt, και τα διαγράµµατα συσχέτισης. Μετά την αναγνώριση των 

δραστηριοτήτων αυτές καταχωρούνται στα επίπεδα της διαδικασίας. Τα επίπεδα 
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αυτά περιλαµβάνουν τη µεταφορά, την αποθήκευση, τον προγραµµατισµό 

παραγωγής, τη διαχείριση αποθεµάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών. 

 1. Αναγνώριση της διαδικασίας, της 
απαραίτητης τεχνολογίας και των 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται. 

2. Αναγνώριση των 
πελατών και των 

απαιτήσεών τους, των 
προσδοκιών τους και των 

αντιλήψεών τους. 

3. Καθορισµός 
της ποιότητας. 

4. Αναγνώριση των 
τρεχόντων µέτρων 

απόδοσης. 

5. Αξιολόγηση των 
τρεχουσών διαδικασιών και 
καθορισµός επιπέδων 
αποδεκτής ποιότητας 

6. Βελτίωση 
διαδικασίας 

7. Έλεγχος και 
επιθεώρηση 
διαδικασίας 

 

Σχήµα 5.7: Το µοντέλο ποιότητας διαδικασίας. 

 Αναγνώριση 
διαδικασίας 

∆ιατύπωση των 
στόχων της 
διαδικασίας 

Αναγνώριση των τρεχουσών 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται 

Αναγνώριση επιπέδων 
διαδικασίας 

Καταχώριση δραστηριοτήτων 
στα επίπεδα διαδικασίας 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 2 

 

Σχήµα 5.8: Πρώτη αυτοτελής ενότητα. 

Ο στόχος της δεύτερης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.9) είναι η αναγνώριση 

των απαιτήσεων, των προσδοκιών και των αντιλήψεων των εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης εξυπηρέτησης των 

πελατών. 

Ο στόχος της τρίτης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.10) είναι ο καθορισµός του 

τρόπου ορισµού της ποιότητας στο σύστηµα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε κάθε 

ορισµό η ποιότητα ορίζεται από τον πελάτη και εποµένως κάθε επιχείρηση στην 

αλυσίδα θα πρέπει να δηµιουργήσει έναν ορισµό που να βασίζεται στις απαιτήσεις 
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του πελάτη της. Σύµφωνα µε τις συγγραφείς, κατά την ανάπτυξη του ορισµού της 

ποιότητας ενός συστήµατος, οι ακόλουθες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν: 

 
Αναγνώριση των 

εξωτερικών πελατών 

Καθορισµός των 
απαιτήσεων, προσδοκιών 
και αντιλήψεων των 
εξωτερικών πελατών 

Αναγνώριση των 
εσωτερικών πελατών 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 3 

Καθορισµός των 
απαιτήσεων, προσδοκιών 
και αντιλήψεων των 
εσωτερικών πελατών 

 

Σχήµα 5.9: ∆εύτερη αυτοτελής ενότητα. 

• Ποιο είναι οι στόχοι της διαδικασίας; 

• Ποιες είναι οι απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από τη 

διαδικασία; 

• Πώς ορίζουν οι ανταγωνιστές την ποιότητα; (Συγκριτική απόδοση) 

 

Ανάπτυξη ορισµού 
ποιότητας 

Αναγνώριση 
κενών 

Υπάρχει τρέχων ορισµός 
της ποιότητας για το 

σύστηµα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας; 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 4 

Καλύπτει ο τρέχων 
ορισµός της ποιότητας 
κάθε βήµα µέσα στη 

διαδικασία της αλυσίδας; 

Αντιπροσωπεύει ο 
ορισµός της ποιότητας 
τις απαιτήσεις και τις 
προσδοκίες των 
πελατών; 

Ναι Ναι 

Όχι Όχι 

Βελτίωση 
ορισµού 

Αναγνώριση 
κενών 

Όχι 

Βελτίωση 
ορισµού 

Ναι 

 

Σχήµα 5.10: Τρίτη αυτοτελής ενότητα. 

Ο στόχος της τέταρτης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.11) είναι η αναγνώριση 

των τρεχουσών µέτρων απόδοσης ως προς την ποιότητα, δηλαδή η αναγνώριση 

του κόστους, της παραγωγικότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης και η 

αναγνώριση των κενών στα τρέχοντα µέτρα. 

Η ενότητα αυτή βοηθά στην κατανόηση των τύπων των τρεχόντων µέτρων που 

χρησιµοποιούνται. Πρώτα, αναγνωρίζονται τα κενά που σχετίζονται µε τα διάφορα 
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επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασµού και οι απαιτήσεις των πελατών. Μετά, 

µεταφράζονται τα κενά αυτά σε µέτρα και στη συνέχεια αναγνωρίζονται οι 

διαστάσεις της ποιότητας που πρέπει να µετρώνται στη διαδικασία. Ενδεικτικές 

διαστάσεις της ποιότητας που µπορούν να µετρηθούν είναι η αξιοπιστία, η ακρίβεια 

στην ικανοποίηση της παραγγελίας, η ικανοποίηση του πελάτη και το κόστος. 

 

Αναγνώριση 
διαστάσεων 
ποιότητας που 

πρέπει να µετρηθούν 

Αναγνώριση κενών 

Χρησιµοποιούνται 
µέτρα απόδοσης 
ως προς την 
ποιότητα; 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 5 

Ταιριάζουν τα 
µέτρα αυτά στα 
επίπεδα της 
διαδικασίας; 

Περιλαµβάνουν τα 
µέτρα αυτά όλες τις 
απαιτήσεις των 
πελατών; 

Ναι 
Ναι 

Όχι Όχι 

Αναγνώριση κενών 

Όχι 
Ναι 

Αναγνώριση µέτρων 
για κάθε διάσταση 

Μέτρηση 

Αναγνώριση 
διαστάσεων ποιότητας 

που πρέπει να 
µετρηθούν σε κάθε 

επίπεδο 

Αναγνώριση µέτρων 
για κάθε διάσταση 

Μέτρηση 

Αναγνώριση 
διαστάσεων ποιότητας 

που πρέπει να 
µετρηθούν για την 
ικανοποίηση των 

πελατών 

Αναγνώριση µέτρων 
για κάθε διάσταση 

Μέτρηση 

 

Σχήµα 5.11: Τέταρτη αυτοτελής ενότητα. 

 
Εξέταση των 

δεδοµένων από τις 
µετρήσεις που 

συλλέχθηκαν στην 
αυτοτελή ενότητα 4 

Καθορισµός στάνταρ 
ποιότητας 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 6 

Είναι η διαδικασία 
υπό έλεγχο; 

Όχι 

Ναι 

Απαλοιφή αιτιών 
ειδικών σφαλµάτων 

 

Σχήµα 5.12: Πέµπτη αυτοτελής ενότητα. 
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Αφού αναγνωριστούν τα µέτρα ποιότητας, οι δραστηριότητες αναπτύσσονται για 

να συµπεριλάβουν τα µέτρα αυτά. Τέλος, τα µέτρα συλλέγονται για όλα τα επίπεδα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και για όλες τις απαιτήσεις των πελατών. 

Ο στόχος της πέµπτης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.12) είναι η αξιολόγηση 

της απόδοσης των τρεχουσών διαδικασιών και ο καθορισµός επιπέδων αποδεκτής 

ποιότητας όσον αφορά στο κόστος, στην παραγωγικότητα και στο επίπεδο 

εξυπηρέτησης. Στην τέταρτη ενότητα αναγνωρίστηκαν δηλαδή τα κενά της 

διαδικασίας µέτρησης και στην πέµπτη ενότητα καθορίζονται τα ποσοτικά στάνταρ 

ποιότητας. Το πρώτο βήµα, στην περίπτωση αυτή, είναι η εξέταση των 

αντιπροσωπευτικών δεδοµένων µετρήσεων που συλλέχθηκαν στην ενότητα 4. 

Προτού εφαρµοστούν τα πρότυπα αποδεκτής ποιότητας, η διαδικασία πρέπει να 

είναι υπό έλεγχο. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα για την ανάπτυξη 

ποσοτικών στάνταρ της διαδικασίας. 

 

Αναγνώριση περιοχών 
βελτίωσης 

Εφαρµογή αλλαγών 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 7 

Μειώνει το πείραµα 
τη µεταβλητότητα; 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Σχεδιασµός αλλαγών 
για βελτίωση 

Πειραµατική 
εφαρµογή αλλαγών 

Απαλοιφή πηγών 
ειδικών αιτιών 

Αναθεώρηση στάνταρ 
ποιότητας 

Είναι η διαδικασία 
υπό έλεγχο; 

Θα γίνουν άλλες 
αλλαγές; 

Όχι 

 

Σχήµα 5.13: Έκτη αυτοτελής ενότητα. 

Ο στόχος της έκτης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.13) είναι η αναγνώριση και η 

εφαρµογή αλλαγών για τη βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Στο πρώτο βήµα αναγνωρίζονται οι περιοχές βελτίωσης και στη συνέχεια 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στις περιοχές αυτές λαµβάνοντας υπόψη τους 

περιορισµούς σε χρόνο και κόστος. 
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Σκοπός της συνεχούς βελτίωσης είναι η µείωση της µεταβλητότητας που 

προκαλείται από τα συστηµατικά λάθη που είναι παρόντα στη διαδικασία. Στο 

σχεδιασµό της βελτίωσης πρέπει να γίνουν υποθέσεις που αφορούν στις αιτίες που 

εµφανίζεται µεταβλητότητα. Μόλις αναγνωριστούν οι αιτίες, πρέπει να σχεδιαστεί ο 

τρόπος εξουδετέρωσής τους. Στη συνέχεια, ελέγχεται αν η λύση αυτή µειώνει τη 

µεταβλητότητα. Μετά τον έλεγχο, εφαρµόζεται η βελτίωση στη διαδικασία. Η 

διαδικασία ελέγχεται ξανά, για να επιβεβαιωθεί ότι είναι υπό έλεγχο. Τέλος, 

επανακαθορίζονται τα στάνταρ ποιότητας για τη νέα βελτιωµένη διαδικασία. 

 

Λάβε µέτρα 

Ισούται η µέτρηση 
της απόδοσης µε το 
προκαθορισµένο 

στάνταρ; 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 4 

Είναι η 
µεταβλητότητα 
σηµαντική; 

Ναι Ναι 

Όχι Όχι 
Αποδεκτή ποιότητα 

Αναθεώρησε τα 
στάνταρ ποιότητας 

Κάνε ανάλυση 
µεταβλητότητας 

Αποδεκτή ποιότητα 

Τροποποίησε τη 
διαδικασία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Πήγαινε στην 
αυτοτελή 
ενότητα 1  

Σχήµα 5.14: Έβδοµη αυτοτελής ενότητα. 

Ο στόχος της έβδοµης αυτοτελούς ενότητας (σχήµα 5.14) είναι ο έλεγχος και η 

επιθεώρηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης ως προς την εξυπηρέτηση για 

τη διασφάλιση ότι η διαδικασία ικανοποιεί την αποδεκτή στάθµη ποιότητας. 

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία ποιότητας για το σκοπό αυτό και ενδεικτικά 

αναφέρονται το διάγραµµα ελέγχου, το διάγραµµα αιτίας – αποτελέσµατος, το 

ιστόγραµµα και το διάγραµµα διασποράς. 

Οι Tan et al. (1998) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

αναγνωρίσουν πρώτον τις προσεγγίσεις της ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών και 

τις πρακτικές διαχείρισης των προµηθευτών και δεύτερον για να εξετάσουν την 

επίδραση των πρακτικών αυτών στην απόδοση της επιχείρησης (βλ. §5.2.2). Για το 

σκοπό αυτό, αναγνώρισαν µέσα από τη βιβλιογραφία τις πρακτικές και σχεδίασαν 
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ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο απέστειλαν σε 1469 διευθυντές κατασκευαστικών 

εταιριών διαφόρων κλάδων των Η.Π.Α. Τελικά έλαβαν 313 απαντήσεις, τις οποίες 

επεξεργάστηκαν. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αναγνώρισαν τις πρακτικές ποιότητας σε 

επίπεδο λειτουργιών που χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες του δείγµατος. Αυτές 

είναι ο σχεδιασµός ποιοτικών προϊόντων, η επιθεώρηση των προϊόντων στο τέλος 

της παραγωγικής διαδικασίας, ο ποιοτικός έλεγχος των διαδικασιών και η βελτίωση 

των διαδικασιών. 

Οι Kanji και Wong (1999) στην εργασία τους χρησιµοποίησαν το µοντέλο 

επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το ρόλο βελτίωσης της απόδοσης 

της αλυσίδας εφοδιασµού (βλ. §5.2.2). Όσον αφορά στη διαχείριση των διαδικασιών 

και λειτουργιών, οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές και 

θεµελιώδεις έννοιες: 

• Για να είναι οι διαδικασίες αποτελεσµατικές και αποδοτικές, αυτές πρέπει να 

συντονίζονται σωστά µεταξύ των µελών της αλυσίδας και επιβάλλεται να 

ανταλλάσσονται οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα 

να διακοπούν ανάµεσα στα όρια των επιχειρήσεων. 

• Στόχος όλων των συνεργαζόµενων µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να 

είναι η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και η πρόληψη δηµιουργίας 

προβληµάτων. 

Οι Millen et al. (1999) διερεύνησαν τη διαχείριση ποιότητας στη λειτουργία της 

εφοδιαστικής (logistics). Για το σκοπό αυτό σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο κινούνταν σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε στις πρακτικές 

ποιότητας που εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις, ο δεύτερος εξέταζε τον τρόπο, µε 

τον οποίο τα προγράµµατα ποιότητας οργανώνονται και εφαρµόζονται, και ο τρίτος 

άξονας µετρούσε τη βελτίωση. 

Στη συνέχεια, διένειµαν το ερωτηµατολόγιο σε 620 επιχειρήσεις της Αυστραλίας 

και έλαβαν τελικά πίσω 165 απαντήσεις. Επεξεργάστηκαν τα απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια και κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα: 

• Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων επιχειρήσεων έχουν υλοποιήσει 

προγράµµατα ποιότητας στην λειτουργία των logistics. 
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• Η ολική υποστήριξη των αναγκών των πελατών, οι εµπρόθεσµες παραδόσεις 

των παραγγελιών και οι αξιόπιστοι προµηθευτές αποτελούν τους τρεις 

σηµαντικότερους παράγοντες που ορίζουν την ποιότητα των logistics. 

• Όλοι οι υπάλληλοι στα δύο τρίτα των επιχειρήσεων συµµετέχουν στα 

προγράµµατα ποιότητας και έχουν ευθύνες σχετικά µε την ποιότητα. 

Οι Mehra et al. (2001) στην εργασία τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν την 

εξέλιξη και το µελλοντικό ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στη νέα χιλιετία (βλ. 

§5.2.2). Όσον αφορά στις διαδικασίες επεσήµαναν ότι στο µέλλον αυτές θα πρέπει 

να σχεδιάζονται µε γνώµονα τη συνεχή βελτίωση και λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη 

περιβαλλοντικές παραµέτρους, εστιάζοντας στην πράσινη µηχανική. 

Οι Romano και Vinelli (2001) µέσα από µια λεπτοµερή µελέτη περίπτωσης 

προσπάθησαν να διερευνήσουν τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να διαχειρίζεται η 

ποιότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού (βλ. §5.2.2). Για το σκοπό αυτό, συγκρίναν δύο 

εφοδιαστικές αλυσίδες της ίδιας εταιρίας υφασµάτων και ρουχισµού. Η πρώτη 

εφοδιαστική αλυσίδα διαχειρίζεται µε τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ η δεύτερη 

διαχειρίζεται µε πρακτικές διαχείρισης ποιότητας. Στη δεύτερη αλυσίδα η εταιρία έχει 

συνάψει στενή σχέση συνεργασίας µε τον κυριότερο πελάτη της. 

Σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο, στην παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασµού τόσο η 

εταιρία όσο και οι προµηθευτές της διεξάγουν ποιοτικό έλεγχο στα προϊόντα. Από 

την άλλη πλευρά, στη συντονισµένη αλυσίδα ο ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται µια 

φορά µόνο από τους προµηθευτές µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους ελέγχων. 

Επιπλέον, η εταιρία εντόπισε µαζί µε τον κύριο πελάτη της (στη συντονισµένη 

αλυσίδα) τρεις κρίσιµες παραµέτρους που πρέπει να ελέγχονται µε στατιστικές 

µεθόδους, οι οποίες είναι σηµαντικές για την ικανοποίηση των πελατών. Κάτι τέτοιο 

δεν συνέβη στην παραδοσιακή αλυσίδα. Ακόµα, η εταιρία σε συνεργασία µε τον 

κύριο πελάτη της καινοτοµεί δηµιουργώντας νέα προϊόντα και διαδικασίες µε σκοπό 

την ικανοποίηση των τελικών πελατών. Στην παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα δεν 

έφτασε η εταιρία σε καινοτόµες λύσεις. Τέλος, η εταιρία χρησιµοποιεί εργαλεία 

ποιότητας, όπως για παράδειγµα ανάλυση Pareto, διάγραµµα αιτίου – 

αποτελέσµατος κ.α., για τον εντοπισµό των αιτιών και των σφαλµάτων στην 

περίπτωση ελαττωµατικών προϊόντων. Στη συντονισµένη αλυσίδα, σε περίπτωση 

που εντοπίσει ότι κάποιο σφάλµα οφείλεται στον προµηθευτή, ενηµερώνει άµεσα 

τον τελευταίο παρέχοντάς του όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την επίλυση του 

προβλήµατος. 
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Οι Segars et al. (2001) στην εργασία τους µέσα από µια µελέτη περίπτωσης 

µελέτησαν τον τρόπο, µε τον οποίο µια επιχείρηση, συγκεκριµένα η Bose 

Corporation, διαχειρίζεται και συντονίζει τις διαδικασίες της, τις διαδικασίες των 

συνεργαζόµενων µελών της εφοδιαστικής της αλυσίδας και τις διεπιχειρησιακές 

διαδικασίες. Για τη διαχείριση και το συντονισµό των διαδικασιών η επιχείρηση 

συγκροτεί οµάδες, στις οποίες συµµετέχουν στελέχη από τις επιχειρήσεις της 

αλυσίδας. Τα µέλη των οµάδων συνεργάζονται για τη διάχυση γνώσης και 

βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των επιχειρήσεων. 

 
Αρχή Αναγνώριση 

ευκαιρίας βελτίωσης 
∆ηµιουργία αρχικού 

θέµατος 
Συγκρότηση οµάδας 

βελτίωσης 

Απαίτηση της οµάδας 
για υποστήριξη από 
την ανώτατη διοίκηση 

Αναγνώριση από την 
οµάδα περαιτέρω 
ευκαιριών βελτίωσης 

Ανάθεση συµβούλου 

Βήµα 1: Επιλογή 
θέµατος 

Επισκόπηση θέµατος 
µε τον σύµβουλο και 
ένα µέλος της οµάδας 

Η διαδικασία 
είναι γνωστή; 

«Αντιδραστική» επίλυση 
προβλήµατος 

• Αναδιατύπωση θέµατος 
• Συλλογή και ανάλυση 

δεδοµένων 
• Ανάλυση αιτιών 
• Σχεδιασµός και εφαρµογή 

λύσης 
• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 
• Τυποποίηση 
• Επίδραση στη διαδικασία 

«Εφεύρεση» διαδικασίας 
• Αναγνώριση προϊόντων 

διαδικασίας 
• Αναγνώριση υπευθύνων 

διαδικασίας 
• Αναγνώριση πελατών 

διαδικασίας 
• Αναγνώριση απαιτήσεων 

πελατών 
• Αναγνώριση απαιτούµενων 

πόρων 
• Καθορισµός και αποτύπωση 

διαδικασίας 

Καθοδήγηση µε τη 
συµµετοχή του 
αρχηγού και του 
σύµβουλου 

Παρουσίαση 
βελτίωσης 

Παρακολούθηση 
παρουσίασης 

Οµάδα 
βελτίωσης 

Ανώτατη 
διοίκηση 

Ναι Όχι 

 

 

Σχήµα 5.15: ∆οµηµένη διαδικασία βελτίωσης διαδικασιών. 
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Όσον αφορά στο συντονισµό των διαδικασιών του δικτύου της αλυσίδας, η Bose 

Corporation έχει συνάψει στρατηγικές συµµαχίες µε δέκα από τους κύριους 

προµηθευτές της, στους οποίους έχει αναθέσει τη διαχείριση των αποθεµάτων της. 

Η στρατηγική αυτή είναι γνωστή ως διαχείριση αποθεµάτων από τον προµηθευτή 

(Vendor Managed Inventory – VMI). Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση επιτυγχάνει 

τη µείωση των αποθεµάτων της, των κοστών συναλλαγών και των κοστών 

προµηθειών και την αµεσότερη ανταπόκριση σε προβλήµατα που προκύπτουν. 

Από την άλλη πλευρά, οι προµηθευτές επωφελούνται από τη µείωση του κόστους 

παραγωγής και τη βελτίωση των διαδικασιών τους. 

 

1. Λίστα προϊόντων 
και υπηρεσιών 

Ανασχεδιασµός 
διαδικασίας 

Ικανοποιούνται 
οι ανάγκες των 
πελατών; 

Ναι 

Όχι 

2. Λίστα 
πελατών 

3. Αναγνώριση πελατών για 
ένα προϊόν ή µια υπηρεσία 

4. Σχεδίαση της 
διαδικασίας 

5. Αναγνώριση των 
πελατών της διαδικασίας 

«ΕΦΕΥΡΕΣΗ» ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

6. Αναγνώριση 
των αναγκών των 

πελατών 

7. Αναγνώριση των απαιτήσεων 
για την κάλυψη των αναγκών 

των πελατών 

Είναι η 
απόσταση 
κάλυψης των 
αναγκών 
>30%; 

Όχι 9. Απαλοιφή 
δραστηριοτήτων 

που δεν 
προσθέτουν αξία 

P 

D 

A 

C 

P 

D 

A 

C 

Έξοδος 

Έξοδος 

SDCA 

Ναι 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Ικανοποιούνται 
οι ανάγκες των 
πελατών; 

Ναι 

Όχι 

9. Έλεγχος και 
µέτρηση 
απόδοσης 
διαδικασίας 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

«Αντιδραστική» 
λύση 

προβλήµατος 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Σχήµα 5.16: Σχεδιασµός νέας διαδικασίας. 

Σχετικά µε τη διαχείριση των διαδικασιών, οι οµάδες εφαρµόζουν συγκεκριµένες 

διαδικασίες για τη βελτίωση και το σχεδιασµό διαδικασιών. Αναφορικά µε τη 

βελτίωση των διαδικασιών (σχήµα 5.15), οι οµάδες βελτίωσης ακολουθούν µια 

δοµηµένη διαδικασία για την αναγνώριση ευκαιριών, την υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης για την υλοποίηση της προσπάθειας, τον εντοπισµό των προβληµάτων 

και την καταγραφή των προτάσεων. Αν η διαδικασία είναι γνωστή, τότε η οµάδα 
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χρησιµοποιεί «αντιδραστική» επίλυση του προβλήµατος για την ανάπτυξη των 

ευκαιριών βελτίωσης. Αν η διαδικασία είναι νέα και πρέπει να σχεδιαστεί, τότε η 

οµάδα χρησιµοποιεί τη µέθοδο της «εφεύρεσης» διαδικασίας για τον καθορισµό της 

δοµής της διαδικασίας και των σχετικών µέτρων απόδοσης. 

Στην περίπτωση του σχεδιασµού νέας διαδικασίας (σχήµα 5.16), η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί τη µέθοδο της «εφεύρεσης» διαδικασίας. Η µέθοδος αυτή ξεκινά µε 

την αναγνώριση των υπευθύνων και των πελατών της διαδικασίας. Στη συνέχεια, 

αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις των πελατών της διαδικασίας. Μετά τον καθορισµό 

της διαδικασίας, ώστε αυτή να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη, εισάγεται ο κύκλος 

της µέτρησης της απόδοσης της διαδικασίας και της βελτίωσης αυτής. 

Ο Khouja (2003) στην εργασία του σχολίασε αρχικά ότι τα µοντέλα αποθεµάτων 

που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία επιτυγχάνουν το συντονισµό της αλυσίδας 

εφοδιασµού δίνοντας ως λύση για το µέγεθος παραγγελίας ή παραγωγής ενός 

µέλους της αλυσίδας ένα ακέραιο πολλαπλάσιο της παρτίδας παραγγελίας του 

αµέσως επόµενου σε επίπεδο µέλους της αλυσίδας. Επιπλέον, επεσήµανε ότι τα 

µοντέλα αυτά θεωρούν ότι όλες οι µονάδες που παράγονται είναι αποδεκτής 

ποιότητας και εποµένως οδηγούν τους προµηθευτές στην παραγωγή µεγαλύτερων 

παρτίδων των βέλτιστων. 

Με κίνητρο τις παρατηρήσεις αυτές, µελέτησε µια εφοδιαστική αλυσίδα δύο 

επιπέδων, αποτελούµενη από έναν προµηθευτή και έναν πελάτη, και δηµιούργησε 

µοντέλα αποθεµάτων, τόσο µε καθοριστική όσο και µε στοχαστική ζήτηση, στα 

οποία θεώρησε ότι το ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων αυξάνεται µε τις 

αυξανόµενες παρτίδες παραγωγής. Επιλύοντας τα µοντέλα αυτά, απέδειξε ότι όταν 

λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα, οι παρτίδες παραγωγής µειώνονται σηµαντικά. 

Επιπλέον, απέδειξε ότι τα περισσότερα πλεονεκτήµατα για την εφοδιαστική αλυσίδα 

επιτυγχάνονται, όταν οι προµηθευτές παράγουν µε σύστηµα just in time, παρά όταν 

ικανοποιούν τις παραγγελίες των πελατών τους µε σύστηµα just in time. 

Οι Singer et al. (2003) στην εργασία τους µελέτησαν το δίκτυο διανοµής ενός 

προϊόντος. Ο κατασκευαστής παράγει προϊόντα του συγκεκριµένου τύπου, µερικά 

από τα οποία µπορεί να είναι ελαττωµατικά, τα οποία πωλεί σε ένα λιανοπωλητή, ο 

οποίος εντοπίζει µόνο ένα µέρος των ελαττωµατικών, ενώ τα υπόλοιπα τα διοχετεύει 

στην αγορά. Σκοπός της εργασίας τους ήταν να υποδείξουν το βαθµό της έµφασης 

που πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ποιότητας τόσο από τον κατασκευαστή όσο και 
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από το λιανοπωλητή συναρτήσει των απαιτήσεων των τελικών πελατών και του 

κόστους των στρατηγικών που υιοθετούν. 

Για το σκοπό αυτό, σχεδίασαν ένα στατικό παίγνιο αποτελούµενο από δύο 

παίκτες, οι οποίο έχουν πλήρη πληροφόρηση µεταξύ τους και κατέστρωσαν τις 

εξισώσεις ζήτησης και κόστους, θεωρώντας ότι το προϊόν µπορεί να απορριφθεί στο 

τέλος της ωφέλιµης ζωής του, ότι οι ελαστικότητες των κοστών των δύο παικτών 

συσχετίζονται και ότι οι διαδικασίες δεν είναι σχεδιασµένες µε βάση τις αρχές της 

ολικής ποιότητας, εποµένως και οι δύο παίκτες διενεργούν ποιοτικό έλεγχο. Στη 

συνέχεια µελέτησαν δύο στρατηγικές όσον αφορά στο συνασπισµό των δύο 

παικτών. 

Στην πρώτη περίπτωση θεώρησαν ότι διενεργείται κάθετη ολοκλήρωση και έτσι 

έφτιαξαν ένα παίγνιο συνεργασίας, όπου οι παίκτες διαπραγµατεύονται ένα 

δεσµευτικό συµβόλαιο, το οποίο βασίζεται στη λύση διαπραγµάτευσης του Nash. 

Στην περίπτωση αυτή η αντικειµενική συνάρτηση είναι µια και αφορά ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα. Στη δεύτερη περίπτωση θεώρησαν ότι η κάθετη ολοκλήρωση 

δεν είναι εφικτή και ότι υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. Στο παίγνιο αυτό 

υπάρχουν δύο αντικειµενικές συναρτήσεις, ενώ η βέλτιστη λύση βρίσκεται στην 

ισορροπία του Nash. Μόνο στην περίπτωση αυτή οι δύο παίκτες µπορούν να 

επωφεληθούν ταυτόχρονα (win – win situation). 

Όσον αφορά στην πρώτη στρατηγική, οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι, παρόλο που είναι αποδεκτό ότι η κάθετη ολοκλήρωση βελτιώνει 

την ποιότητα για τον τελικό πελάτη, υπάρχει µια τάση να αυξάνεται το κόστος, χωρίς 

απαραίτητα να απαλείφεται η πιθανότητα µη ύπαρξης ελαττωµατικών προϊόντων, 

καθώς και η πιθανότητα βελτίωσης της απόδοσης του κατασκευαστή. Για το λόγο 

αυτό, προτείνουν την εξισορρόπηση µεταξύ της ποιότητας και της κερδοφορίας της 

αλυσίδας. Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, οι συγγραφείς τόνισαν ότι µόνο αν 

υιοθετηθεί η βέλτιστη λύση θα επιτευχθεί η επιθυµητή ποιότητα και ταυτόχρονα η 

εφοδιαστική αλυσίδα θα επιτύχει κερδοφορία. 

Οι Richey και Bachrach (2004) µέσα από µια µελέτη περίπτωσης, παρουσίασαν 

τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να σχεδιάζονται τόσο οι ενδοεπιχειρησιακές όσο και 

οι διεπιχειρησιακές διαδικασίες για τη βελτίωση της ποιότητας σε ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ο σχεδιασµός τον διαδικασιών περιγράφεται µε ένα πλάνο 

δράσης πέντε βηµάτων. 

• Βήµα 1: Ανάπτυξη της διατµηµατικής οµάδας 
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Αρχικά, αναπτύσσεται η οµάδα που θα αναλάβει το έργο και καθορίζονται οι 

στόχοι, ο υπεύθυνος του προγράµµατος και οι απαραίτητες συναντήσεις για το 

συντονισµό των δραστηριοτήτων των µελών της οµάδας. 

• Βήµα 2: Επισηµοποίηση διατµηµατικής οµάδας 

Στο σηµείο αυτό επιλέγονται οι εργαζόµενοι που θα συµµετέχουν και τους 

ανατίθενται τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, η οµάδα επιλέγει από µόνη της τον 

τρόπο διοίκησης που επιθυµεί, καθώς επίσης την υποδοµή και τις ευθύνες της. 

Επίσης, η οµάδα είναι αυτοκέφαλη, εποµένως η ανώτατη διοίκηση περισσότερο 

βοηθά παρά ηγείται της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόµενοι δεσµεύονται 

στο έργο τους. 

• Βήµα 3: Καθορισµός συγκεκριµένων µέτρων ποιότητας 

Οι εργαζόµενοι – µέλη της οµάδας επιλέγουν τα στάνταρ ποιότητας, τα οποία 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφή. Στη συνέχεια, δεσµεύονται να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις που τέθηκαν. 

• Βήµα 4: Καθορισµός υποδοµής ανταµοιβών και ανατροφοδότησης 

Οι εργαζόµενοι – µέλη της οµάδας αποφασίζουν για τα µέτρα απόδοσης και 

προσπαθούν να είναι όσο πιο ποσοτικοποιηµένα γίνεται. Τα αποτελέσµατα 

ανακοινώνονται σε ηµερήσια βάση. Επιπλέον, καθορίζονται οι ανταµοιβές, ώστε 

τα µέλη της οµάδας να προσπαθούν διαρκώς για το καλό της επιχείρησης. 

• Βήµα 5: Συνεχής βελτίωση διαδικασίας 

Οι εργαζόµενοι – µέλη της οµάδας προσπαθούν να βρουν τις αιτίες που η 

διαδικασία αποκλίνει από το βέλτιστο και να εξετάσουν την επίδραση κάθε 

µέτρου δράσης. 

Ο Hoole (2005) τόνισε στη θεωρητική του εργασία ότι η απλοποίηση των 

διαδικασιών, που λαµβάνουν χώρα σε µια αλυσίδα εφοδιασµού, µπορεί να 

επιδράσει σε όλη την αλυσίδα βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση, οδηγώντας στην 

ποιότητα, µειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και επιτυγχάνοντας καλύτερη 

ανταπόκριση. Τέλος, ο συγγραφέας συµπέρανε ότι κάτι τέτοιο οδηγεί σίγουρα στην 

καλύτερη ικανοποίηση των πελατών. 

Οι Schlegel και Smith (2005) στην εργασία τους παρουσίασαν ένα πλάνο για 

την επίτευξη αριστείας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πλάνο αυτό αποτελεί µια 

στρατηγική προσέγγιση και όχι ένα µεθοδολογικό πλαίσιο και βασίζεται στην 
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ακόλουθη λογική: Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν σκοπιά εφοδιαστικής αλυσίδας, 

µαζί µε ένα µοντέλο συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών αυτής, καθώς και την 

απαραίτητη τεχνολογία ενδυνάµωσης. 

Αρχικά, σχολίασαν ότι θεωρείται δεδοµένο ότι κάθε επιχείρηση έχει µια σαφώς 

διατυπωµένη στρατηγική για την εφοδιαστική της αλυσίδα και ότι η στρατηγική αυτή 

σχετίζεται άµεσα µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Στη συνέχεια, 

τόνισαν ότι η επιτυχία του πλάνου βασίζεται στο γεγονός ότι έχει σκοπιά 

εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκινώντας από τους προµηθευτές των προµηθευτών και 

καταλήγοντας στους πελάτες των πελατών. 

Για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών πρότειναν ένα υβριδικό σύστηµα 

χαρτογράφησης των επιχειρησιακών διαδικασιών (enterprise process map) και ενός 

συστήµατος έξι σίγµα. Η χαρτογράφηση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

αναγνωρίζει όλες τις διαδικασίες της αλυσίδας και εποµένως τις περιοχές βελτίωσης. 

Επιπλέον, πρότειναν µια µεθοδολογία για την ιεράρχηση µε σειρά σηµαντικότητας 

των διαδικασιών που πρέπει να βελτιωθούν. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται στην 

κατασκευή ενός πίνακα, στις στήλες του οποίου καταχωρούνται δείκτες σηµαντικοί 

για την απόδοση της επιχείρησης και στις γραµµές του διαδικασίες που επιδρούν 

στους προαναφερθέντες δείκτες. Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται οι τεχνικές του 

συστήµατος έξι σίγµα για τη µείωση της µεταβλητότητας και την εξάλειψη των 

απωλειών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι, οι συγγραφείς, όταν 

αναφέρονται στο σύστηµα έξι σίγµα, υπονοούν ένα υβριδικό σύστηµα λιτής 

παραγωγής και έξι σίγµα, δηλαδή ένα λιτό σύστηµα έξι σίγµα. Στο σύστηµα αυτό, 

όλες οι διαδικασίες βελτιώνονται µε τις µεθόδους του συστήµατος έξι σίγµα για τη 

µείωση της µεταβλητότητας και µε τις µεθόδους της λιτής παραγωγής για την 

εξάλειψη των απωλειών. Απλά, σύµφωνα µε την άποψή τους, µέχρι πριν πέντε 

χρόνια τα δύο συστήµατα θεωρούνταν ξεχωριστά, ενώ πλέον θεωρούνται ένα υπό 

το όνοµα έξι σίγµα. 

Τέλος, αναφέρθηκαν στην απαραίτητη τεχνολογία για την ενδυνάµωση και την 

υποστήριξη των προαναφερθέντων διαδικασιών βελτίωσης. Πιο συγκεκριµένα, 

επεσήµαναν ότι µε την κατάλληλα τεχνολογία, οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται 

άµεσα τις αλλαγές του περιβάλλοντος και µπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές σε 

πραγµατικό χρόνο. Επί της ουσίας, µε την κατάλληλη πληροφοριακή τεχνολογία, οι 

επιχειρήσεις γνωρίζουν ποιοι πόροι είναι διαθέσιµοι και ποιοι είναι απαιτούµενοι για 

κάποια δραστηριότητα. Με τη γνώση αυτή, οι επιχειρήσεις µπορούν να 
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διαχειριστούν τους πόρους τους για τη µείωση της µεταβλητότητας και του ρίσκου 

και παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερφοδορίας. 

Ο Sullivan (2005) στην αναφορά του παρουσίασε ένα τρόπο βελτίωσης των 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω της χρησιµοποίησης και σύνδεσης της 

τεχνολογίας RFID (Radio Frequency Identification – Αναγνώριση Ραδιοσυχνοτήτων) 

µε το σύστηµα έξι σίγµα. Αρχικά, εξήγησε ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν επαρκή 

δεδοµένα για τη διεξαγωγή της µέτρησης στον κύκλο DMAIC και ότι αυτό οφείλεται 

είτε στο γεγονός ότι δεν προβλέφθηκε η ανάγκη για τη διατήρηση των απαραίτητων 

δεδοµένων στο προηγούµενο στάδιο του κύκλου είτε γιατί η εύρεση και διατήρηση 

των απαραίτητων δεδοµένων επιφέρει µεγάλα κόστη. 

Επεσήµανε, λοιπόν, ότι η τεχνολογία RFID αποτελεί τον τρόπο απόκτησης και 

διατήρησης ακριβών και ευαίσθητων δεδοµένων, ειδικότερα όταν τα µετρήσιµα 

χαρακτηριστικά που θα ελεγχθούν από το σύστηµα έξι σίγµα περιλαµβάνουν 

αλλαγή θέσης, διάρκεια, θερµοκρασία, πίεση, αλλαγή στην υγρασία κ.α. Τόνισε 

επίσης ότι η τεχνολογία RFID προσφέρει ορατότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού και 

διορατικότητα στις διαδικασίες της. Για το λόγο αυτό, χαρακτήρισε τη συγκεκριµένη 

τεχνολογία ως ένα χαµηλού κόστους µέσο για την αντιµετώπιση της 

προαναφερθείσας πρόκλησης. Ως παραδείγµατα, περιέγραψε µε συντοµία δύο 

µελέτες περιπτώσεων. 

Οι Vitasek et al. (2005) στην εργασία τους σχολίασαν αρχικά την τάση των 

επιχειρήσεων να παράγουν προϊόντα και εξαρτήµατα που αξιοποιούν τις 

θεµελιώδεις ικανότητες των επιχειρήσεων και να προµηθεύονται µε υπεργολαβία τα 

υπόλοιπα. Στη συνέχεια, λοιπόν, προσπάθησαν να δώσουν απάντηση σε εύλογες 

ερωτήσεις που δηµιουργήθηκαν από την οριζόντια αυτή ολοκλήρωση, όπως για 

παράδειγµα πώς θα πρέπει να διαχειρίζεται µια διεθνοποιηµένη εφοδιαστική 

αλυσίδα, ώστε να παραµένει ευέλικτη, πώς θα εξαλειφθούν οι απώλειες και πώς θα 

µειωθεί το απόθεµα των ηµι-έτοιµων και έτοιµων προϊόντων. 

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις βρίσκεται 

στην εφαρµογή του λιτού συστήµατος στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

δηλαδή στη λιτή εφοδιαστική αλυσίδα. Ως λιτή εφοδιαστική αλυσίδα όρισαν µια 

οµάδα επιχειρήσεων, που συνδέονται άµεσα τόσο προς τα πάνω επίπεδα όσο και 

προς τα κάτω επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασµού µέσω των ροών των προϊόντων, 

των υπηρεσιών, των χρηµατορροών και των πληροφοριών, και συνεργάζονται για 
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τη µείωση του κόστους και των απωλειών έλκοντας αποδοτικά µόνο ότι απαιτείται, 

για να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη. 

Επίσης, οι συγγραφείς αναγνώρισαν έξι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να 

αναπτυχθούν ταυτόχρονα και εξίσου για την εξάλειψη των απωλειών κατά µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η ικανότητα διαχείρισης της 

ζήτησης, β) η µείωση των απωλειών και του κόστους, γ) η τυποποίηση των 

διαδικασιών και των προϊόντων, δ) η υιοθέτηση και η συµµόρφωση σε τυποποιήσεις 

της αγοράς, ε) η αλλαγή και η προσαρµογή της κουλτούρας και στ) η 

διεπιχειρησιακή συνεργασία. 

Η Enslow (2006) στην εργασία της τόνισε ότι τα δεδοµένα και οι πληροφορίες 

που εξάγονται από τις τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται για τη ορατότητα (visibility) στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να 

συνδέονται µε τα προγράµµατα έξι σίγµα, ώστε να µπορούν να αναγνωριστούν και 

να αποµακρυνθούν οι καθυστερήσεις στη διανοµή των προϊόντων και εποµένως να 

µειωθούν η µεταβλητότητα του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών και τα 

υψηλά επίπεδα αποθεµάτων ασφαλείας. 

Ο Spector (2006) στην εργασία του ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις συναντούν 

προβλήµατα κατά την εφαρµογή ενός λιτού συστήµατος ή ενός πελατοκεντρικού 

συστήµατος έξι σίγµα ή του υβριδικού τους (λιτό έξι σίγµα). Συγκεκριµένα, 

επεσήµανε ότι, ενώ στην αρχή της εφαρµογής τέτοιων συστηµάτων οι επιχειρήσεις 

παρατηρούν θετικά αποτελέσµατα, στη συνέχεια συναντούν προβλήµατα και πολλές 

φορές αποφασίζουν να επανέλθουν στον παλιό τρόπο εκτέλεσης διαδικασιών. 

Την αιτία του προβλήµατος αυτού την εντόπισε στο γεγονός ότι οι διαδικασίες 

που απαιτούν βελτίωση είναι πάρα πολλές και έτσι, αν δεν ιεραρχηθούν σε µια 

σειρά σηµαντικότητας, τότε, αφού όλες είναι εξίσου σηµαντικές, αυτό ισοδυναµεί µε 

το γεγονός ότι καµία δεν είναι σηµαντική εν τέλει. Επιπλέον, αναγνώρισε ακόµα µια 

παγίδα αυτών των συστηµάτων. Συγκεκριµένα, ένα κλασικό σφάλµα είναι ο 

εγκλωβισµός σε µια τοπική βελτίωση χάνοντας τη συνολική εικόνα του συστήµατος. 

Για παράδειγµα, µπορεί µέσα από την αξιολόγηση να προκύψει ότι η προµήθεια 

ενός εξαρτήµατος από την Κίνα είναι πιο φθηνή λύση, επειδή διατίθεται σε 

µικρότερη τιµή, αλλά αν δεν ληφθούν υπόψη τα κόστη µεταφοράς και ο χρόνος 

ικανοποίησης της παραγγελίας δεν είναι σωστό να ληφθεί απόφαση αλλαγής 

προµηθευτή, γιατί το πρόβληµα είναι πολυκριτηριακό και συνολικά το κόστος που 

θα προκύψει θα είναι µεγαλύτερο. 
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Για την αντιµετώπιση των δύο αυτών προβληµάτων, ο συγγραφέας πρότεινε την 

εφαρµογή του λιτού έξι σίγµα µε εστίαση στη διαχείριση περιορισµών (constraint 

management). Η µεθοδολογία της διαχείρισης περιορισµών αντιµετωπίζει τη 

διαδικασία ως µια αλυσίδα εξαρτηµένων γεγονότων και εστιάζει τις προσπάθειες 

βελτίωσης στον πιο αδύναµο κρίκο. Αφού πάντα η πιο αργή / λιγότερο αποδοτική 

δραστηριότητα ορίζει το χρόνο υλοποίησης / την απόδοση της διαδικασίας, η 

βελτίωση της απόδοσης του πιο αδύναµου κρίκου παρουσιάζει άµεσα 

αποτελέσµατα. Η µεθοδολογία αυτή είναι εποµένως χρήσιµη για τον καθορισµό των 

διαδικασιών που πρέπει να βελτιωθούν σε µια επιχείρηση. 

5.4.3 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

ανάλυση και την επεξεργασία των προαναφερθεισών εργασιών, για την 

αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών / 

λειτουργιών, πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση των 

διαδικασιών. Αυτή επιτυγχάνεται µέσω της µείωσης της µεταβλητότητας και της 

εξάλειψης των απωλειών, το οποίο σηµαίνει ότι απαιτείται η εφαρµογή συστηµάτων 

έξι σίγµα και λιτής παραγωγής. Η µέτρηση της απόδοσης µιας διαδικασίας και η 

ανατροφοδότηση αποτελούν έννοιες – κλειδιά της συνεχούς βελτίωσης. 

Οι διαδικασίες σχεδιάζονται βάσει του κύκλου του Deming (κύκλος pdca – plan, 

do, check, act) ή (κατά προτίµηση) του κύκλου DMAIC και πολύ συχνά απαιτείται 

ανασχεδιασµός των διαδικασιών, απλοποίηση και τυποποίηση αυτών. Η χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογιών για την υποστήριξη της µέτρησης 

απόδοσης και το συντονισµό των διαδικασιών είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. 

Για να µπορεί να βελτιωθεί µια διαδικασία, πρέπει πρώτα από όλα να βρίσκεται 

υπό έλεγχο. Ο στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, ο οποίος προτιµάται σε σύγκριση 

µε την επιθεώρηση, είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο. Στις περιπτώσεις 

που κάποια διαδικασία τεθεί εκτός ελέγχου υπάρχει πληθώρα εργαλείων ποιότητας 

για την εύρεση του αιτίου απόκλισης και την επαναφορά της διαδικασίας. 

Η συµµετοχή / εµπλοκή των προµηθευτών και των πελατών στο σχεδιασµό των 

προϊόντων και των διαδικασιών είναι µια απαραίτητη πρακτική ποιότητας που 

εφαρµόζεται από την επιχείρηση – παραγωγό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για την 

εφαρµογή της συγκεκριµένης πρακτικής, αλλά και για την αποδοτική διεξαγωγή των 

διεπιχειρησιακών διαδικασιών είναι απαραίτητες οι στενές συνεργασίες µεταξύ των 

συνεργαζόµενων µελών της αλυσίδας και η ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ αυτών. 
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Τελευταία δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο σχεδιασµό πράσινων προϊόντων και 

αντίστοιχα στο σχεδιασµό παραγωγικών διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. 

Τέλος, όπως φάνηκε µέσα από ποσοτικά µοντέλα αποθεµάτων η λιτή 

παραγωγή και η διανοµή των αποθεµάτων µε σύστηµα JIT είναι δύο στρατηγικές, οι 

οποίες οδηγούν στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσµάτων ποιότητας και 

κόστους στην αλυσίδα εφοδιασµού. 

5.5 Ηγεσία και Ανώτατη ∆ιοίκηση 

5.5.1 Περιγραφή 

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε την ηγεσία της ανώτατης διοίκησης στα 

πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως θα φανεί αµέσως παρακάτω στην 

ανάλυση των εργασιών, η ανώτατη διοίκηση πρέπει να καθοδηγήσει και να 

κατευθύνει όχι µόνο τις προσπάθειες κάθε µεµονωµένης εταιρίας, αλλά να 

ενθαρρύνει τη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων και τη συνεργασία µεταξύ των 

εταίρων, καθώς επίσης και να «καλλιεργήσει» τη µέτρηση της ποιότητας και της 

απόδοσης σε όλα τα συνεργαζόµενα µέλη.  

5.5.2 Ανάλυση Εργασιών 

Οι Bessant et al. (1994) είχαν ως στόχο τους να ασχοληθούν µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (βλ. §5.2.2). Παρόλα αυτά, έδωσαν ιδιαίτερη 

έµφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, και αναφέρθηκαν µε 

συντοµία στις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες. Στο άρθρο τους επισκόπησαν τη 

διαθέσιµη βιβλιογραφία, ενώ στη συνέχεια προσπάθησαν να δουν την εφαρµογή 

των συµπερασµάτων τους σε µια µελέτη περίπτωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα 

µιας µεγάλης επιχείρησης του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Η σηµαντικότερη διαπίστωσή τους σχετικά µε την ηγεσία και την ανώτατη 

διοίκηση είναι η ανάγκη για τη διάχυση της κουλτούρας ποιότητας και την εφαρµογή 

προγραµµάτων κατάλληλων για την αλλαγή και την προσαρµογή της κουλτούρας 

στο νέο διευρυµένο περιβάλλον. Κατάλληλα προγράµµατα για την αναπροσαρµογή 

της κουλτούρας των εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων είναι η συγκρότηση 

οµάδων από διαφορετικά τµήµατα και διαφορετικές εταιρίες της αλυσίδας, καθώς και 

προγράµµατα ενδυνάµωσης των εργαζοµένων. 

Οι Levy et al. (1995) συνέχισαν την διερεύνηση πάνω στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 
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διαπιστώσουν την ισχύ και την εφαρµογή κάποιων προτάσεων που βρήκαν στη 

βιβλιογραφία (βλ. §5.2.2). Η σηµαντικότερη διαπίστωσή τους σχετικά µε την ηγεσία 

και την ανώτατη διοίκηση είναι ότι οι κουλτούρες των επιχειρήσεων πρέπει να 

συγκλίνουν και να υπάρχει ευελιξία για αλλαγή. Μάλιστα επεσήµαναν ότι ένα 

σύνηθες γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα στις συνεργασίες είναι ότι οι 

διαφορετικές επιχειρήσεις µέσα στην αλυσίδα ακολουθούν διαφορετικά συστήµατα 

ποιότητας και µερικές φορές είναι δύσκολο να συντονιστούν. 

Οι Kanji και Wong (1999) στην εργασία τους χρησιµοποίησαν το µοντέλο 

επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το ρόλο βελτίωσης της απόδοσης 

της αλυσίδας εφοδιασµού (βλ. §5.2.2). Όσον αφορά στην ηγεσία, οι συγγραφείς 

έλαβαν υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές και θεµελιώδεις έννοιες: 

• Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να προσανατολίσει τα µέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στην ικανοποίηση του πελάτη. 

• Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ενθαρρύνει τη συµµετοχή, την εκπαίδευση, την 

καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα όλων των συνεργαζόµενων µελών της 

αλυσίδας εφοδιασµού. 

• Η ανώτατη διοίκηση οφείλει να δεσµευτεί στη διατήρηση των στενών και 

µακροχρόνιων σχέσεων µεταξύ των µελών της αλυσίδας. 

• Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δηµιουργήσει κουλτούρα ποιότητας στην αλυσίδα 

και να ενισχύσει τους κοινούς στόχους των µελών της. 

Οι Millen et al. (1999) διερεύνησαν τη διαχείριση ποιότητας στη λειτουργία της 

εφοδιαστικής (logistics). Μέσα από την έρευνά τους (βλ. §5.2.4) συµπέραναν ότι η 

αλλαγή της επιχειρηµατικής κουλούρας ήταν το δυσκολότερο εµπόδιο που 

αντιµετώπισαν οι ανώτατες διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά την εφαρµογή 

προγραµµάτων ποιότητας. 

Οι Wong και Fung (1999) στην εργασία τους διερεύνησαν την εφαρµογή της 

διοίκησης ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργων (βλ. §5.2.2) και από τη µελέτη 

περίπτωσης παρατήρησαν ότι η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να 

διαχύσει το µήνυµα της διαχείρισης ποιότητας σε κάθε επιχείρηση (προµηθευτές και 

πελάτες) για την επίτευξη απόδοσης στην ποιότητα τόσο σε κάθε επιχείρηση όσο 

και συνολικά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. Με άλλα λόγια, οφείλει να 
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δηµιουργήσει κουλτούρας ποιότητας, όπου κάθε οντότητα θα αντιλαµβάνεται και θα 

διεκπεραιώνει το ρόλο της στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι Mehra et al. (2001) στην εργασία τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν την 

εξέλιξη και το µελλοντικό ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στη νέα χιλιετία (βλ. 

§5.2.2). Όσον αφορά στην ηγεσία επεσήµαναν ότι η ανώτατη διοίκηση πρέπει να 

υποστηρίξει την καινοτοµία, τη βελτίωση και τη διαχείριση της γνώσης. 

Ο Wong (2003) ανέδειξε στην εργασία του (βλ. §5.2.2) τα χαρακτηριστικά των 

προµηθευτών, µε τους οποίους η σύναψη µακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας 

αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Από την επεξεργασία των δεδοµένων, που είχε στη 

διάθεσή του, αναγνώρισε επιπλέον ότι η ηγεσία και η ανώτατη διοίκηση παίζουν 

πολύ σηµαντικό ρόλο στη σχέση µεταξύ των εταίρων. Συγκεκριµένα, τόνισε ότι η 

ανώτατη διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να κατανοήσει το σύστηµα διαχείρισης 

ποιότητας της αλυσίδας, ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τη στρατηγική και τους 

στόχους της επιχείρησης. 

Ο Zineldin (2004) µέσα από µια θεωρητική εργασία διερεύνησε τις σχέσεις 

ολικής ποιότητας (βλ. §5.2.2). Η σηµαντικότερη διαπίστωσή του σχετικά µε την 

ηγεσία είναι ότι η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δηµιουργήσει ένα κλίµα ενδυνάµωσης 

και υποκίνησης των εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων, ώστε να συντονίζουν και 

να βελτιώνουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και τις δραστηριότητες, 

τις αλληλεπιδράσεις του αξιόπιστου δικτύου σχέσεων. 

5.5.3 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

ανάλυση και την επεξεργασία των προαναφερθεισών εργασιών, η ανώτατη διοίκηση 

προτού ηγηθεί της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει πρώτα από όλα να κατανοήσει η 

ίδια το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και να δεσµευτεί σ’ αυτό. Στη συνέχεια, 

καθίσταται ικανή να διαχύσει στην αλυσίδα εφοδιασµού το µήνυµα της διαχείρισης 

ποιότητας και να δηµιουργήσει κουλτούρα ποιότητας, όπου κάθε οντότητα θα 

αντιλαµβάνεται και θα διεκπεραιώνει το ρόλο της στο πλαίσιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Για τη δηµιουργία κουλτούρας ποιότητας η ανώτατη διοίκηση απαιτείται 

να εφαρµόσει κατάλληλα προγράµµατα για την αλλαγή και την προσαρµογή της 

κουλτούρας στο νέο περιβάλλον της αλυσίδας. 

Επιπλέον, η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δηµιουργήσει ένα κλίµα ενδυνάµωσης 

και υποκίνησης των εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων και να ενθαρρύνει τις 
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συνεργασίες για το συντονισµό και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και των αλληλεπιδράσεων του δικτύου της αλυσίδας, ενώ τέλος πρέπει 

να υποστηρίξει την καινοτοµία, τη βελτίωση και τη διαχείριση της γνώσης. 

5.6 Μέτρηση Απόδοσης 

5.6.1 Περιγραφή 

Μεγάλος αριθµός ερευνητών ασχολήθηκε µε την αποτίµηση της εφαρµογής των 

πρακτικών ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού και τη µέτρηση της απόδοσης 

αυτών, για να ελεγχθεί η σηµαντικότητα ή µη του στρατηγικού σχεδιασµού 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως θα φανεί και παρακάτω, οι 

περισσότερες εργασίες επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης 

(ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, ικανοποίηση τελικού πελάτη, 

κερδοφορία) µέσα από την εφαρµογή πρακτικών ποιότητας στο σχεδιασµό και στις 

διαδικασίες της αλυσίδας. 

5.6.2 Ανάλυση Εργασιών 

Οι Forker et al. (1997) διερεύνησαν την επίδραση της διοίκησης ολικής 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα στην απόδοση µιας επιχείρησης. Επέλεξαν τον 

κλάδο ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, λόγω της κρισιµότητας της συµµόρφωσης των 

προϊόντων αυτών στις προδιαγραφές και διεξήγαγαν την έρευνά τους σε όλες τις 

επιχειρήσεις – προµηθευτές άµεσων υλικών ενός µεγάλου κατασκευαστή 

ηλεκτρονικών συστηµάτων και εξοπλισµού. Για τη διερεύνηση της επίδρασης 

χρησιµοποίησαν αντικειµενικά δεδοµένα απόδοσης ποιότητας, τα οποία συνέλεξαν 

από τις αποκρίσεις των προµηθευτών. Σκοπός της έρευνας ήταν να απαντηθούν οι 

ακόλουθες δύο ερωτήσεις: 

1) Ποια είναι η επίδραση στην απόδοση ως προς την ποιότητα, όπως αυτή 

µετράται από µια κοινή επιχείρηση – πελάτη, της εφαρµογής των πρακτικών 

διοίκησης ολικής ποιότητας σε ενδιάµεσους κατασκευαστές; 

2) Ποια γνώση µπορεί να αποκτηθεί για τη σχέση µεταξύ διαχείρισης ποιότητας και 

απόδοσης ως προς την ποιότητα; 

Συνδυάζοντας γραµµική (παλινδρόµηση) και µη γραµµική ανάλυση απέδειξαν 

ότι οι οκτώ πρακτικές διοίκησης ολικής ποιότητας: 

α) διαχείριση ποιότητας προµηθευτών, 

β) ο ρόλος του τµήµατος ποιότητας, 
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γ) εκπαίδευση, 

δ) συλλογή και καταγραφή στοιχείων ποιότητας, 

ε) σχεδιασµός προϊόντων / υπηρεσιών, 

στ) διαχείριση διαδικασιών, 

ζ) ανώτατη διοίκηση και πολιτικές ποιότητας, 

η) συµµετοχή εργαζοµένων 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε την απόδοση ως προς την ποιότητα. Η 

επίδραση των πέντε πρώτων πρακτικών αποδείχθηκε ότι εξαρτάται από το βαθµό 

υλοποίησής τους στην επιχείρηση, ενώ η έκτη και η έβδοµη εµφανίστηκαν λιγότερο 

σηµαντικές στον κλάδο των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, επειδή αποτελούν 

αναγκαίες πρακτικές, αλλά ανεπαρκείς από µόνες τους για την επίτευξη µηδέν 

ελαττωµατικών. Τέλος, η συµµετοχή και οι σχέσεις των εργαζοµένων παρουσιάσαν 

ισχυρή θετική συσχέτιση µε την απόδοση, ανεξάρτητα από την αποδοτική ανάµιξη 

αυτών από την πλευρά της διοίκησης σε προγράµµατα ποιότητας στην επιχείρηση. 

Βασιζόµενοι στις διαπιστώσεις τους, οι συγγραφείς κατέληξαν ότι οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει: 

• να διατηρούν και να βελτιώνουν τα τµήµατα ποιότητας, 

• να επισηµαίνουν τη σηµασία της ποιότητας όχι µόνο στους προµηθευτές τους, 

αλλά και στους προµηθευτές των προµηθευτών τους, και να τους παρέχουν 

κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας 

• να συλλέγουν δεδοµένα και στοιχεία για τα ελαττωµατικά προϊόντα και τα άλλα 

προβλήµατα σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων και να τα έχουν διαθέσιµα 

σε καθηµερινή βάση σε όλους τους εργαζόµενους της επιχείρησης και 

• να παρέχουν στους εργαζόµενους εκπαίδευση, ανατροφοδότηση, αναγνώριση 

και επιβράβευση, ώστε να ενδυναµώνονται, να υποκινούνται και να συµµετέχουν 

πλήρως σε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. 

Οι Tan et al. (1998) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

αναγνωρίσουν πρώτον τις προσεγγίσεις της ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών και 

τις πρακτικές διαχείρισης των προµηθευτών και δεύτερον για να εξετάσουν την 

επίδραση των πρακτικών αυτών στην απόδοση της επιχείρησης (βλ. §5.2.2). 

Συγκεκριµένα, έλεγξαν την ισχύ των εξής τεσσάρων υποθέσεων: 
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1) Οι προσεγγίσεις της ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών από µια επιχείρηση 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της 

επιχείρησης. 

2) Η διαχείριση των προµηθευτών µιας επιχείρησης παρουσιάζει θετική συσχέτιση 

µε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επιχείρησης. 

3) Η µέτρηση της απόδοσης των προµηθευτών µιας επιχείρησης παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση µε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης της επιχείρησης. 

4) Μια επιχείρηση που εφαρµόζει κάποιο συνδυασµό πρακτικών ποιότητας σε 

επίπεδο λειτουργιών, πρακτικών διαχείρισης προµηθευτών και αξιολόγησης 

απόδοσης προµηθευτών θα παρουσιάσει υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. 

Για το σκοπό αυτό, αναγνώρισαν µέσα από τη βιβλιογραφία τις πρακτικές 

ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών και διαχείρισης προµηθευτών. Ως µέτρα 

απόδοσης των προµηθευτών αναγνώρισαν από τη βιβλιογραφία – και 

επιβεβαίωσαν τη χρήση τους από τα αποτελέσµατα της έρευνας – τις εµπρόθεσµες 

ικανοποιήσεις παραγγελιών, τα αποδεκτά εισερχόµενα υλικά (ποιοτικός έλεγχος), 

τον αριθµό των προµηθευτών, το ολικό κόστος των προµηθευόµενων εξαρτηµάτων, 

την πιστοποίηση των προµηθευτών και την προµήθεια µόνο από µια πηγή. Τέλος, 

χρησιµοποίησαν εννέα διαστάσεις µέτρησης της απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων 

του µερίδιου αγοράς, της απόδοσης ενεργητικού και της συνολικής ανταγωνιστικής 

θέσης. 

Στη συνέχεια, σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο απέστειλαν σε 1469 

διευθυντές κατασκευαστικών εταιριών διαφόρων κλάδων των Η.Π.Α. Τελικά έλαβαν 

313 απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκαν. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας οι 

συγγραφείς συµπέραναν ότι τόσο οι πρακτικές ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών 

όσο και οι πρακτικές διαχείρισης προµηθευτών παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε 

την απόδοση της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, επεσήµαναν ότι οι πρακτικές αυτές 

πρέπει να εφαρµόζονται ταυτόχρονα για την επίτευξη σηµαντικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και υψηλών οικονοµικών και επιχειρησιακών αποτελεσµάτων. 

Οι Kanji και Wong (1999) στην εργασία τους χρησιµοποίησαν το µοντέλο 

επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το ρόλο βελτίωσης της απόδοσης 

της αλυσίδας εφοδιασµού (βλ. §5.2.2). Όσον αφορά στην απόδοση, οι συγγραφείς 

τόνισαν ότι οι αρχές και οι θεµελιώδεις έννοιες που περιλαµβάνει το µοντέλο: 



5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 79 

• Πρέπει να καθιστούν ικανή την αλυσίδα εφοδιασµού να επιτυγχάνει χαµηλότερα 

κόστη, καλύτερη ποιότητα και γρηγορότερες διανοµές προϊόντων στους πελάτες. 

Με τον τρόπο αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα θα οδηγηθεί σε καλύτερα οικονοµικά 

αποτελέσµατα. 

• Οδηγούν στην ικανοποίηση όλων των εργαζοµένων στην αλυσίδα και τους 

ενθαρρύνουν να προσπαθήσουν ακόµη περισσότερη για τη βελτίωση της 

ποιότητας. 

• Οδηγούν στην ικανοποίηση των τελικών πελατών µετατρέποντάς τους σε 

πιστούς για την επιχείρηση πελάτες. 

Οι Tan et al. (1999) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα για να εξετάσουν 

την επίδραση της διαχείρισης των προµηθευτών και των πρακτικών σχέσεων µε 

τους πελάτες στην απόδοση της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, έλεγξαν την ισχύ των 

εξής δύο υποθέσεων: 

1) Η αποτελεσµατική διαχείριση των προµηθευτών παρουσιάζει θετική επίδραση 

στην απόδοση. 

2) Η εστίαση στις σχέσεις µε τους πελάτες παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε υψηλά 

επίπεδα απόδοσης. 

Για το σκοπό αυτό, αναγνώρισαν δέκα πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την 

αποτελεσµατική διαχείριση των προµηθευτών και αυξάνουν την απόδοσή τους και 

επτά παράγοντες εξυπηρέτησης πελατών (βλ. §5.2.2). Τέλος, χρησιµοποίησαν 

εννέα διαστάσεις µέτρησης της απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων του µερίδιου 

αγοράς, της απόδοσης ενεργητικού και της συνολικής ανταγωνιστικής θέσης. 

Στη συνέχεια, σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο έστειλαν σε 1469 

διευθυντές ποιότητας και αντιπροέδρους διαφόρων κλάδων. Τελικά, έλαβαν 313 

απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκαν και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

αποτελεσµατική διαχείριση των προµηθευτών παρουσιάζει θετική επίδραση στην 

απόδοση. Επίσης, συµπέραναν ότι η εστίαση στις σχέσεις µε τους πελάτες 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε υψηλά επίπεδα απόδοσης. 

Οι Wong και Fung (1999) στην εργασία τους διερεύνησαν την εφαρµογή της 

διοίκησης ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργων (βλ. §5.2.2) και µέσα από τη 

µελέτη περίπτωσης τόνισαν τη σηµασία της µέτρησης των αποτελεσµάτων της 

διοίκησης ολικής ποιότητας. 
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Οι Shin et al. (2000) διεξήγαγαν µια έρευνα, για να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ 

της διαχείρισης των προµηθευτών µιας επιχείρησης και της απόδοσης των 

προµηθευτών και της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, διερεύνησαν τη βιβλιογραφία 

και κατέληξαν στο µοντέλο του σχήµατος 5.17. Η απόδοση της επιχείρησης 

µετρήθηκε µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τις ανταγωνιστικές 

προτεραιότητες αυτής (ποιότητα, κόστος, διανοµή, ευελιξία) και για το λόγο αυτό το 

σχήµα 5.17 διασπάται σε τέσσερα παρόµοια. 

 

Κόστος 

Ποιότητα 

Αξιοπιστία 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Χρόνος 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Εµπρόθεσµη 
ικανοποίηση 
παραγγελίας 

Απόδοση 
προϊόντος 

Συµµόρφωση 
προϊόντος 

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος 

Ανθεκτικότητα 
προϊόντος 

Αξιοπιστία 
προϊόντος 

∆ιαχείριση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
επιχείρησης 

Μακροχρόνιες 
σχέσεις 

Συµµετοχή 
προµηθευτών 
στο σχεδιασµό 
προϊόντων 

Επιλογή 
προµηθευτών 
µε κριτήρια 
ποιότητας 

Μείωση 
αριθµού 

προµηθευτών 

 

Σχήµα 5.17α: Μοντέλο – Ανταγωνιστική προτεραιότητα: Ποιότητα 

 

Κόστος 

Ποιότητα 

Αξιοπιστία 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Χρόνος 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Εµπρόθεσµη 
ικανοποίηση 
παραγγελίας 

Χρονικός 
κύκλος 

παραγωγής 

Ταχύτητα 
διανοµής 

Αξιοπιστία 
διανοµής 

∆ιαχείριση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
επιχείρησης 

Μακροχρόνιες 
σχέσεις 

Συµµετοχή 
προµηθευτών 
στο σχεδιασµό 
προϊόντων 

Επιλογή 
προµηθευτών 
µε κριτήρια 
ποιότητας 

Μείωση 
αριθµού 

προµηθευτών 

 

Σχήµα 5.17β: Μοντέλο – Ανταγωνιστική προτεραιότητα: ∆ιανοµή 
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Κόστος 

Ποιότητα 

Αξιοπιστία 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Χρόνος 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Εµπρόθεσµη 
ικανοποίηση 
παραγγελίας 

Ευελιξία 
διαδικασίας 

Ευελιξία όγκου 

∆ιαχείριση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
επιχείρησης 

Μακροχρόνιες 
σχέσεις 

Συµµετοχή 
προµηθευτών 
στο σχεδιασµό 
προϊόντων 

Επιλογή 
προµηθευτών 
µε κριτήρια 
ποιότητας 

Μείωση 
αριθµού 

προµηθευτών 

 

Σχήµα 5.17γ: Μοντέλο – Ανταγωνιστική προτεραιότητα: Ευελιξία 

 

Κόστος 

Ποιότητα 

Αξιοπιστία 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Χρόνος 
ικανοποίησης 
παραγγελίας 

Εµπρόθεσµη 
ικανοποίηση 
παραγγελίας 

Κόστος κακής 
ποιότητας 

Κόστος 
παραγωγής 

∆ιαχείριση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
προµηθευτών 

Απόδοση 
επιχείρησης 

Μακροχρόνιες 
σχέσεις 

Συµµετοχή 
προµηθευτών 
στο σχεδιασµό 
προϊόντων 

Επιλογή 
προµηθευτών 
µε κριτήρια 
ποιότητας 

Μείωση 
αριθµού 

προµηθευτών 

 

Σχήµα 5.17δ: Μοντέλο – Ανταγωνιστική προτεραιότητα: Κόστος 

Στη συνέχεια, οι συγγραφείς σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο για τον έλεγχο των 

τριών υποθέσεων που ακολουθούν και το διένειµαν σε 800 κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκίνησης των Η.Π.Α. Τελικά, έλαβαν 176 απαντήσεις, 

τις οποίες και επεξεργάστηκαν. 
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1) Η διαχείριση των προµηθευτών µιας επιχείρησης εµφανίζει θετική συσχέτιση µε 

την απόδοση των προµηθευτών. 

2) Η διαχείριση των προµηθευτών µιας επιχείρησης εµφανίζει θετική συσχέτιση µε 

την απόδοση της επιχείρησης. 

3) Η απόδοση των προµηθευτών παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε την απόδοση 

της επιχείρησης. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η διαχείριση των προµηθευτών 

εµφανίζει θετική συσχέτιση τόσο µε την απόδοση των προµηθευτών όσο και µε την 

απόδοση της επιχείρησης και στα τέσσερα µοντέλα, ανεξάρτητα δηλαδή της 

ανταγωνιστικής προτεραιότητας της επιχείρησης. Εποµένως, οι πρακτικές 

διαχείρισης των προµηθευτών µπορούν να βελτιώσουν τα οργανωσιακά 

αποτελέσµατα της αλυσίδας εφοδιασµού συνολικά. Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι 

ότι τα µοντέλα ποιότητας και κόστους αποδείχθηκαν ικανοποιητικά αιτιολογικά 

µοντέλα, αφού προέκυψαν στατιστικά σηµαντικά. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η 

απόδοση της επιχείρησης ως προς το κόστος εµφανίζει θετική συσχέτιση µε την 

απόδοση του προµηθευτή, παρόλο που το κόστος του προµηθευτή δεν 

αποδείχθηκε ως στατιστικά σηµαντική παράµετρος. Αυτό υποδεικνύει ότι η µείωση 

του κόστους µπορεί να επιτευχθεί µέσω της απόδοσης των προµηθευτών ως προς 

την ποιότητα και τη διανοµή και όχι ως προς το κόστος. 

Οι Kuei et al. (2001) διεξήγαγαν µια έρευνα, για να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ 

των πρακτικών διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού και της 

οργανωσιακής απόδοσης. Για το σκοπό αυτό κατασκεύασαν ένα ερωτηµατολόγιο, 

το οποίο διένειµαν σε 500 κορυφαίες επιχειρήσεις της Ταϊβάν και έλαβαν πίσω 81 

απαντήσεις. Στη συνέχεια, επεξεργάστηκαν τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια, από τα 

οποία προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των πρακτικών διαχείρισης ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού και της οργανωσιακής απόδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι 

βελτιώσεις στην οργανωσιακή απόδοση οφείλονται σε βελτιώσεις στις πρακτικές 

διαχείρισης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

• Οι βελτιώσεις στις πρακτικές διαχείρισης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

έχουν ως αποτέλεσµα βελτιώσεις στη µείωση του κόστους, στην 

παραγωγικότητα, στο όγκο πωλήσεων, στα κέρδη και στην ικανοποίηση των 

εργαζοµένων. 
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Οι Mehra et al. (2001) στην εργασία τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν την 

εξέλιξη και το µελλοντικό ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στη νέα χιλιετία (βλ. 

§5.2.2) και αναγνώρισαν την ανάγκη ενός συστήµατος µέτρησης της απόδοσης, το 

οποίο θα καταστήσει ικανό κάθε εταίρο να ανταποκρίνεται άµεσα και να βελτιώνεται, 

ώστε να επιτύχει τα επίπεδα ποιότητας που απαιτούνται από τον τελικό πελάτη. 

O Romano (2002) στην εργασία του διερεύνησε την επίδραση της πιστοποίησης 

των εταιριών της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά ISO 9000 στις πρακτικές διαχείρισης 

ποιότητας και στην απόδοση κάθε εταιρίας της αλυσίδας (βλ. §5.2.2). Όσον αφορά 

στην απόδοση, συµπέρανε ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 

πιστοποιηµένων προµηθευτών απολαµβάνουν συνεπείς παραδόσεις και υψηλές 

ταχύτητες παράδοσης, αλλά δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική βελτίωση στην 

απόδοση ως προς την ποιότητα και το κόστος. 

Οι Tan et al. (2002) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, πρώτον για να 

αναγνωρίσουν τις σηµαντικότερες πρακτικές αξιολόγησης των προµηθευτών και 

δεύτερον για να εξετάσουν την επίδραση των πρακτικών αυτών στην απόδοση της 

επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, αναγνώρισαν µέσα από τη βιβλιογραφία τις 

πρακτικές (βλ. §5.2.2), καθώς και τις διαστάσεις µέτρησης της απόδοσης και 

σχεδίασαν ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο απέστειλαν σε 1500 διευθυντές 

κατασκευαστικών εταιριών διαφόρων κλάδων των Η.Π.Α. Τελικά έλαβαν 101 

απαντήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκαν. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αναγνώρισαν αρχικά τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των προµηθευτών και στη συνέχεια 

χρησιµοποίησαν διάφορα µέτρα απόδοσης, όπως την ολική ποιότητα του 

προϊόντος, το ολικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, την ολική ανταγωνιστική 

θέση της εταιρίας, το µερίδιο αγοράς, την απόδοση του ενεργητικού και τη µέση τιµή 

πώλησης. Τέλος, έλεγξαν τη συσχέτιση των πρακτικών αυτών µε την απόδοση και 

βρήκαν ότι εµφανίζουν µεταξύ τους θετική συσχέτιση. 

Οι Rosenzweig et al. (2003) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, για να 

εξετάσουν την ισχύ δύο υποθέσεων. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάσαν 

ερωτηµατολόγια, τα οποία διένειµαν σε 8670 επιχειρήσεις παγκοσµίως. Έλαβαν 

απαντήσεις από 867, αλλά για τον έλεγχο των συγκεκριµένων υποθέσεων 

χρησιµοποίησαν τις απαντήσεις 238 επιχειρήσεων, οι οποίες κατασκευάζουν 

καταναλωτικά προϊόντα. Οι υποθέσεις που ήθελαν να ελέγξουν είναι: 
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1) Η υψηλής εντάσεως ολοκλήρωση (των συνεργαζόµενων µελών της αλυσίδας) 

επηρεάζει άµεσα την ικανότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. 

2) Η ικανότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων επηρεάζει άµεσα τα 

επιχειρησιακά αποτελέσµατα. 

Η επεξεργασία των απαντηµένων ερωτηµατολογίων και η στατιστική ανάλυση 

αυτών απέδειξε την ισχύ των δύο υποθέσεων. Εποµένως, η υψηλής εντάσεως 

ολοκλήρωση επηρεάζει άµεσα τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα. 

Ο Zineldin (2004) µέσα από µια θεωρητική εργασία διερεύνησε τις σχέσεις 

ολικής ποιότητας (βλ. §5.2.2). Η σηµαντικότερη διαπίστωσή του σχετικά µε την 

απόδοση είναι ότι ο συντονισµός και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και η 

διαχείριση των σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασµού οδηγούν σε µεγαλύτερη 

ικανοποίηση του πελάτη και σε αύξηση της κερδοφορίας κάθε επιχείρησης. 

Οι Lin et al. (2005) στην εργασία τους διεξήγαγαν µια έρευνα, για να εξετάσουν 

τη σχέση µεταξύ των πρακτικών διαχείρισης ποιότητας, της συµµετοχής των 

προµηθευτών, της επιλογής προµηθευτών, τα οποία αναγνώρισαν βάσει της 

βιβλιογραφίας ως κρίσιµους παράγοντες της διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα 

εφοδιασµού, και της οργανωσιακής απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, δηµιούργησαν 

ένα εννοιολογικό πλαίσιο (σχήµα 5.18), στο οποίο κάθε κρίσιµος παράγοντας 

χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό µεταβλητών. 

 

Συµµετοχή 
προµηθευτών 

Επιλογή 
προµηθευτών 

Οργανωσιακή 
απόδοση 

Πρακτικές διαχείρισης 
ποιότητας 

v1 

v2 

v3 

v4 

v5 

v6 

v7 

v8 

v9 

v10 v11 

v12 v13 

v14 

v15 

 

Σχήµα 5.18: Εννοιολογικό πλαίσιο. 

Έτσι, οι πρακτικές διαχείρισης ποιότητας παριστάνονται από εννέα µεταβλητές: 

α) ηγεσία ανώτατης διοίκησης (v1), β) εκπαίδευση (v2), γ) σχεδιασµός προϊόντων / 

υπηρεσιών (v3), δ) διαχείριση ποιότητας προµηθευτών (v4), ε) διαχείριση 
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διαδικασιών (v5), στ) καταγραφή στοιχείων ποιότητας (v6), ζ) σχέσεις εργαζοµένων 

(v7), η) σχέσεις µε τους πελάτες (v8) και θ) συγκριτική απόδοση (benchmarking) (v9). 

Η συµµετοχή των προµηθευτών παριστάνεται από τη συνεργασία για το σχεδιασµό 

προϊόντων (v10) και από τη συγκρότηση οµάδων (v11) και η επιλογή των 

προµηθευτών από τον προσανατολισµό στην ποιότητα (v12) και το κόστος (v13). 

Τέλος, η οργανωσιακή απόδοση παριστάνεται από την ικανοποίηση των τελικών 

πελατών (v14) και την κερδοφορία (v15). 

Από το πλαίσιο αυτό προέκυψαν οι ακόλουθες υποθέσεις, οι οποίες και 

ελέγχθηκαν: 

1) Οι πρακτικές διαχείρισης ποιότητας εµφανίζουν θετική συσχέτιση µε τη 

συµµετοχή των προµηθευτών. (∆ηλαδή, η συµµετοχή των προµηθευτών 

αποτελεί κοµµάτι της διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού.) 

2) Ο βαθµός συµµετοχής των προµηθευτών παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε το 

µέγεθος των οργανωσιακών αποτελεσµάτων. 

3) Οι πρακτικές διαχείρισης ποιότητας εµφανίζουν θετική συσχέτιση µε την επιλογή 

των προµηθευτών. (∆ηλαδή, η επιλογή των προµηθευτών αποτελεί κοµµάτι της 

διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού.) 

4) Η σηµαντικότητα που δίνεται στην επιλογή των προµηθευτών παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση µε το µέγεθος των οργανωσιακών αποτελεσµάτων. 

5) Το µέγεθος εφαρµογής πρακτικών διαχείρισης ποιότητας παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση µε το µέγεθος των οργανωσιακών αποτελεσµάτων. 

6) Η συµµετοχή και η επιλογή των προµηθευτών παρουσιάζουν συσχέτιση. 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων, οι συγγραφείς έφτιαξαν ένα ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο απέστειλαν σε 250 επιχειρήσεις του κλάδου logistics στο Χονγκ Κονγκ και σε 

600 επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου στην Ταϊβάν. Έλαβαν 109 και 103 απαντήσεις 

αντίστοιχα, τις οποίες επεξεργάστηκαν και κατέληξαν στα τρία συµπεράσµατα που 

ακολουθούν. 

• Τόσο η συµµετοχή όσο και η επιλογή των προµηθευτών αποτελούν κοµµάτια 

της διαχείρισης ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού. Με άλλα λόγια, η 

διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα περιλαµβάνει τη συµµετοχή και 

την επιλογή των προµηθευτών, καθώς επίσης και την εφαρµογή πρακτικών 

διαχείρισης ολικής ποιότητας. 
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• Η οργανωσιακή απόδοση βελτιστοποιείται, όταν οι επιχειρήσεις θεωρούν τους 

προµηθευτές τους ως σηµαντικούς συνεργάτες και µέλη της αλυσίδας αξίας, 

αφού ο βαθµός συµµετοχής των προµηθευτών παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε 

το µέγεθος των οργανωσιακών αποτελεσµάτων και η συµµετοχή και η επιλογή 

των προµηθευτών παρουσιάζουν συσχέτιση µεταξύ τους. 

• Η ποιότητα συνεχίζει να αποτελεί ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό σε οποιαδήποτε 

σχέση µεταξύ της επιχείρησης και των προµηθευτών της. 

5.6.3 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

ανάλυση και την επεξεργασία των προαναφερθεισών εργασιών, δίνεται ιδιαίτερη 

σηµασία και έµφαση στη µέτρηση των αποτελεσµάτων και στο σχεδιασµό του 

κατάλληλου συστήµατος µέτρησης απόδοσης, ενώ αποδεικνύεται εµπειρικά ότι η 

εφαρµογή πρακτικών ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδιαίτερα η διαχείριση 

των προµηθευτών (επιλογή βάση κριτηρίων και αξιολόγηση) και η υψηλής εντάσεως 

ολοκλήρωση των διαδικασιών επηρεάζουν άµεσα την ικανοποίηση των πελατών και 

την αύξηση της κερδοφορίας µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των οργανωσιακών 

αποτελεσµάτων. 

5.7 Θωράκιση Απέναντι στο Ρίσκο 

5.7.1 Περιγραφή 

Σύµφωνα µε τους Christopher και Lee (2004), οι µεγάλες αβεβαιότητες όσον 

αφορά στη ζήτηση και στην προµήθεια, η παγκοσµιοποίηση της αγοράς, οι όλο και 

µικρότεροι κύκλοι ζωής των προϊόντων και οι αυξηµένες συνεργασίες για την 

κατασκευή και τη διανοµή οδήγησαν σε σύνθετες σχέσεις σε ένα διεθνές δίκτυο 

εφοδιασµού και εποµένως σε υψηλότερη έκθεση σε κινδύνους στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι χρηµατοοικονοµικοί, «χάους» στην αλυσίδα, αγοράς 

(χάσιµο ευκαιρίας), αποφάσεων και βέβαια υπάρχουν πολλές µη αναµενόµενες και 

µη προβλεπόµενες διακοπές στη λειτουργία της αλυσίδας που προσθέτουν νέους 

κινδύνους προς αντιµετώπιση. 

Μέσα σε ένα τέτοιο έντονα ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον µε έντονη 

αβεβαιότητα η διαχείριση κινδύνου (risk management) αλυσίδων εφοδιασµού 

αποκτά ιδιαίτερη σηµασία µε άµεσες επιπτώσεις στη βιωσιµότητα και στην 

κερδοφορία µιας επιχείρησης. 
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Επιπλέον, ένα θέµα υψίστης σηµασίας είναι η ασφάλεια των εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Όσο ποιο διεθνοποιηµένη είναι µια αλυσίδα τόσο ποιο εκτεθειµένη είναι 

σε κινδύνους που µπορούν να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της. Μερικά 

χαρακτηριστικά δραµατικά γεγονότα των τελευταίων ετών που επιβεβαιώνουν το 

συµπέρασµα αυτό, αποτελούν τυφώνες και σεισµοί, ο ιός της χιλιετίας, ο ιός SARS 

(2003), η ασθένεια των τρελών αγελάδων και προ πάντων οι τροµοκρατικές 

επιθέσεις (δίδυµοι πύργοι της Νέας Υόρκης 2001, Μαδρίτη 2004). 

Εποµένως, το ζήτηµα που τίθεται είναι το πώς θα διασφαλιστεί ένα αποδεκτό 

επίπεδο ασφάλειας στο σύγχρονο περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσονται και 

ανταγωνίζονται οι αλυσίδες εφοδιασµού, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η 

αποδοτικότητά τους σε αποδεκτά υψηλά επίπεδα. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εργασίες, οι οποίες πραγµατεύονται τη 

διαχείριση του ρίσκου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών 

αλυσίδων µε σκοπό τη θωράκιση αυτών έναντι στη µεταβλητότητα και στο ρίσκο. Ο 

λόγος που οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι επειδή 

για το σχεδιασµό των διαδικασιών και των στρατηγικών στην αλυσίδα 

χρησιµοποιούν και εφαρµόζουν τις αρχές της ολικής ποιότητας. 

5.7.2 Ανάλυση Εργασιών 

Οι Lee και Wolfe (2003) στην εργασία τους σχολίασαν αρχικά το γεγονός ότι 

πριν την 11η Σεπτεµβρίου του 2001 η ασφάλεια της µεταφοράς φορτίων αφορούσε 

στον έλεγχο κλοπών, παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, µεταφοράς 

λαθροµεταναστών και στην εξαγωγή κλεµµένων αυτοκινήτων και κατασκευαστικών 

υλικών. Μετά όµως από το τροµοκρατικό χτύπηµα του 2001, η ασφάλεια των 

φορτιών αφορά πλέον όχι στην κλοπή, αλλά στην παραβίαση και αλλοίωση των 

φορτίων. Στα πλαίσια του νέου αυτού περιβάλλοντος προσπάθησαν να απαντήσουν 

στο κατά πόσο µπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια της αλυσίδας χωρίς να 

διακινδυνευθεί η αποδοτικότητά της. 

Παρουσίασαν λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον µεθοδολογικό πλαίσιο για την 

ελάττωση των πιθανών διακοπών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω της ανάπτυξης της δυνατότητας ταχείας 

αποκατάστασης των διαδικασιών της αµέσως µετά από µια διακοπή. Η 

ιδιαιτερότητα του πλαισίου και ο λόγος που παρουσιάζεται είναι ότι για το σχεδιασµό 

των διαδικασιών και των στρατηγικών στην εφοδιαστική αλυσίδα µε σκοπό τη 
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διαχείριση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας αυτής χρησιµοποιήσαν 

τις αρχές της ολικής ποιότητας. 

Σχετικά µε την ελάττωση των πιθανών διακοπών της αλυσίδας εφοδιασµού, η 

πρώτη αρχή της ολικής ποιότητας που ελήφθη υπόψη είναι η πρόληψη από την 

πηγή. Όπως, στην παραγωγή, που ο κατάλληλος τρόπος για να εξαλειφθούν οι 

επιθεωρήσεις είναι να σχεδιαστεί η ποιότητα από την αρχή, έτσι και στην ασφάλεια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να σχεδιαστούν οι διαδικασίες έτσι, ώστε να 

προλαµβάνουν την παραβίαση ενός εµπορευµατοκιβωτίου πριν, κατά τη διάρκεια 

και µετά τη διαδικασία φόρτωσης. 

Πιο συγκεκριµένα, για την πρόληψη πριν και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης 

απαιτείται να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των µέσων µεταφοράς, καταγραφής και 

επισφράγισης. Πρέπει δηλαδή να ελέγχεται το προσωπικό που εργάζεται στους 

χώρους αυτούς, να επιθεωρείται η ροή των προϊόντων και η επισφράγιση αυτών και 

να διατηρούνται αρχεία σχετικά µε τα προϊόντα που θα µεταφερθούν, τις διαδικασίες 

που διεξήχθησαν και το προσωπικό που εργάστηκε. Το πρόγραµµα C-TPAT 

(Κοινοπραξία Τελωνείων και ∆ιεθνούς Εµπορίου Ενάντια Στην Τροµοκρατία 

(Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT)) στοχεύει σ’ αυτή την 

περιοχή. Μοιάζει µε πρόγραµµα ποιότητας, αποτελεί µία συνεργασία µεταξύ του 

ιδιωτικού µε το δηµόσιο τοµέα και προσφέρει το γενικό πλαίσιο ασφάλειας στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την προαιρετική συµµόρφωση στο πλαίσιο αυτό και µε 

την υποβολή σε κατάλληλες επιθεωρήσεις, οι εισαγωγείς µπορούν να 

διεκπεραιώσουν µε ταχύ τρόπο τον εκτελωνισµό των προϊόντων που προορίζουν 

για τις Η.Π.Α. 

Σχετικά µε την πρόληψη παραβίασης των εµπορευµατοκιβωτίων µετά τη 

διαδικασία της φόρτωσης απαιτείται ορατότητα και έλεγχος των φορτίων. Για το 

σκοπό αυτό είναι διαθέσιµες τέσσερις συµπληρωµατικές τεχνολογίες ιχνηλάτησης: 

οι ηλεκτρονικές σφραγίδες eSeals, οι αισθητήρες µη «διεισδυτικής» επιθεώρησης, οι 

δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και τα βιοµετρικά συστήµατα. Οι τεχνολογίες αυτές 

έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ασφάλεια. 

Όσον αφορά στην ελάττωση των πιθανών διακοπών της αλυσίδας εφοδιασµού, 

η δεύτερη αρχή της ολικής ποιότητας που ελήφθη υπόψη είναι η επιθεώρηση και ο 

έλεγχος διαδικασιών. Το τελωνείο των Η.Π.Α. εφαρµόζει διάφορες τεχνικές για την 

επιλογή φορτίων για επιθεώρηση. Η µεγάλη πλειοψηφία των φορτίων προελέγχεται 

µε το σύστηµα ATS (Σύστηµα µε Επίκεντρο των Αυτοµατισµό (Automated Targeting 
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System, ATS)), το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που δίνει τη δυνατότητα 

στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των Η.Π.Α. (Bureau of 

Customs and Border Protection, CBP), να επιθεωρεί τα δεδοµένα των υπό 

µεταφορά φορτίων συγκριτικά µε πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε νοµικές 

και εµπορικές βάσεις δεδοµένων, ώστε να ανιχνεύονται διεθνή φορτία δυνητικά 

υψηλού κίνδύνου. 

Μια σηµαντική προσέγγιση για τη βελτίωση του συστήµατος ATS είναι ο 

κανόνας των 24 ωρών ή αλλιώς κανόνας πρόωρης γνώσης (Advance Manifest 

Rule, AMR – 24-hr Rule). Ο κανόνας αυτός προβάλλει την απαίτηση στους 

µεταφορείς από κράτη εκτός των Η.Π.Α., να υποβάλλουν τα πλήρη στοιχεία των 

εµπορευµάτων τους 24 ώρες προτού αυτά φορτωθούν στο πλοίο που θα έχει τελικό 

προορισµό τις Η.Π.Α. Έτσι, επιλέγονται να επιθεωρηθούν µόνο τα 

εµπορευµατοκιβώτια που περιέχουν αµφισβητούµενο φορτίο, ενώ είναι δυνατόν να 

απαγορευθεί η είσοδος στα φορτία που θεωρούνται επικίνδυνα. 

Το επόµενο βήµα όσον αφορά στην επιθεώρηση είναι η µη «διεισδυτική» 

επιθεώρηση, η οποία διεξάγεται κοντά στο πλοίο καθώς ξεφορτώνονται τα 

εµπορευµατοκιβώτια. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι οι ακτίνες Χ, οι 

ακτίνες Γάµα και οι υπέρυθρες. 

Οι Η.Π.Α. συνεργάζονται επίσης µε άλλες κυβερνήσεις για την αύξηση της 

αποδοτικότητας και τη µείωση της επίδρασης των εισερχόµενων επιθεωρήσεων. Η 

Πρωτοβουλία Ασφάλειας Εµπορευµατοκιβωτίων (Container Security Initiative, CSI) 

αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα. Είναι ένα πρόγραµµα ενεργειών από τα τελωνεία 

των Η.Π.Α µε σκοπό την προστασία των φορτιών που µεταφέρονται διεθνώς µέσω 

εµπορευµατοκιβωτίων, δια της θαλάσσιας οδού, από πιθανές τροµοκρατικές 

ενέργειες και προσπαθεί να ωθήσει τη διεξαγωγή της επιθεώρησης στα λιµάνια από 

όπου ξεκινούν τα πλοία. 

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι η «µεταφορά» της επιθεώρησης από τα λιµάνια 

άφιξης στην πρόληψη στα λιµάνια αναχώρησης απαιτεί αλλαγές στην κουλτούρα. 

Επιπλέον, επεσήµαναν ότι παρόλο που η πρόληψη στην πηγή σίγουρα θα 

βελτιώσει τη διασφάλιση ποιότητας, σε αντίθετη µε την εφαρµογή των αρχών 

ποιότητας στην παραγωγή, δεν θα εξαλείψει την ανάγκη για επιθεωρήσεις. Γι’ αυτό 

και η βέλτιστη λύση στο πρόβληµα αυτό είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας των 

επιθεωρήσεων και όχι η αύξηση των επιθεωρήσεων. 
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Μέχρι στιγµής παρουσιάστηκε ο σχεδιασµός των διαδικασιών µε βάση τις αρχές 

της ολικής ποιότητας, ώστε να ελαττωθούν οι πιθανές διακοπές της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι συγγραφείς στο µεθοδολογικό τους πλαίσιο παρουσίασαν επιπλέον το 

σχεδιασµό στρατηγικών µε βάση τις αρχές της ποιότητας για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη της δυνατότητας 

ταχείας αποκατάστασης των διαδικασιών της αµέσως µετά από µια διακοπή της. 

Για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων µιας διακοπής στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, οι συγγραφείς πρότειναν έξι στρατηγικές που δύνανται να υιοθετήσουν οι 

επιχειρήσεις για την αποκατάσταση των διαδικασιών τους. Οι περισσότερες από 

αυτές περιλαµβάνουν τις αρχές της ποιότητας και παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) Ιχνηλασία και επιθεώρηση σε µεγάλο εύρος. 

Μια αποτελεσµατική στρατηγική απόκρισης βασίζεται στην ικανότητα ανίχνευσης 

µιας διακοπής µε το που αυτή συµβεί. Οποιαδήποτε εκτός ελέγχου προβλήµατα 

πρέπει να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν. Όσον αφορά στην ασφάλεια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτούνται συστήµατα επιθεώρησης και 

ιχνηλασιµότητας για την παροχή ορατότητας σε πραγµατικό χρόνο και την 

ειδοποίηση των κατάλληλων οµάδων, όταν προκύψει πρόβληµα. Οι 

πληροφορίες, που θα παρέχουν τα συστήµατα αυτά στους λήπτες αποφάσεων, 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβείς. 

2) Ορατότητα του συνολικού δικτύου εφοδιασµού 

Όταν υπάρχει διαθέσιµη πληροφόρηση για όλο το δίκτυο της αλυσίδας 

εφοδιασµού, οι επιχειρήσεις µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα 

µια διακοπή στην αλυσίδα. Έτσι, όταν συµβεί µια διακοπή σε ένα κοµµάτι της 

αλυσίδας, οι εταιρίες µπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα, αν έχουν 

µια σαφή εικόνα της θέσης και της µορφής (πρώτη ύλη, εξάρτηµα, ηµι-έτοιµο 

προϊόν, υπό µεταφορά, έτοιµο προϊόν) των υπόλοιπων αποθεµάτων στην 

αλυσίδα, όπως επίσης και τη διαθεσιµότητα των προµηθευτών, των 

κατασκευαστών και των διανοµέων. Οι πληροφορίες αυτές καθιστούν ικανές τις 

επιχειρήσεις να αλλάξουν την πορεία των αγαθών, να µετατρέψουν τα 

προγράµµατα παραγωγής, να αναδιανέµουν τους πόρους που θα 

χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή και να αναπροσαρµόσουν τις 

δυναµικότητες. 
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Για τη διαθεσιµότητα τέτοιων πληροφοριών απαιτούνται: α) δεδοµένα µε βάση 

τα γεγονότα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και β) ολοκλήρωση των 

πληροφοριακών συστηµάτων µεταξύ των προµηθευτών, των κατασκευαστών, 

των πάροχων υπηρεσιών εφοδιαστικής και των πελατών. 

3) Στρατηγικές ευέλικτου εφοδιασµού 

Οι συγγραφείς σχολίασαν ότι από το 1980 και µετά πολλές επιχειρήσεις 

ακολούθησαν το παράδειγµα των Ιαπωνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

και άρχισαν να µειώνουν δραµατικά τον αριθµό των προµηθευτών τους. Πολλές 

µάλιστα είναι και οι επιχειρήσεις που υιοθέτησαν µόνο µια πηγή προµήθειας. 

Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς τόνισαν ότι, δεδοµένων των τροµοκρατικών 

χτυπηµάτων, της διακοπής των ροών και των µέτρων σχετικά µε την ασφάλεια 

των φορτίων, η µια και µοναδική πηγή εφοδιασµού πρέπει να αναθεωρηθεί. Για 

το λόγο αυτό επεσήµαναν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν µια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες στρατηγικές ευέλικτου εφοδιασµού: 

• Ανάπτυξη πολλαπλών πηγών εφοδιασµού για τα ίδια εξαρτήµατα ή τις ίδιες 

πρώτες ύλες µε τρόπο τέτοιο που αποδοτικά ως προς το κόστος θα ενισχυθεί η 

ευελιξία. 

Η διαθεσιµότητα πολλών πηγών εφοδιασµού παρέχει ευελιξία για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων ασφαλείας, αλλά προσθέτει σηµαντικά κόστη. Για 

να είναι η συγκεκριµένη στρατηγική αποδοτική ως προς το κόστος, προτείνεται η 

σύναψη συµβολαίων. Ένα συµβόλαιο θα συναφθεί µε έναν προµηθευτή, ο 

οποίος είναι αποδοτικός ως προς το κόστος, καθορίζοντας συγκεκριµένη 

ποσότητα εφοδιασµού και ένας άλλος τύπος συµβολαίου θα συναφθεί µε έναν 

προµηθευτή, ο οποίος παρουσιάζει θεµελιώδη ικανότητα στην ευελιξία, και θα 

καθορίζονται τα άνω και κάτω όρια εφοδιασµού. Το µοναδιαίο κόστος του 

δεύτερου τύπου συµβολαίου θα είναι πιο µεγάλο, αλλά η προστιθέµενη αξία της 

ευελιξίας το αντιπαρέρχεται. 

• ∆ηµιουργία µιας τοπικής πηγής εφοδιασµού. 

Μια τοπική βάση εφοδιασµού, αν και πιο ακριβή, µπορεί να ανταποκριθεί 

γρηγορότερα στις αλλαγές των αναγκών της αγοράς. Επιπλέον, η τοπική βάση 

µπορεί να αντιµετωπίσει τις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν για 

παράδειγµα λόγω µιας διακοπής σταµατήσει η λειτουργία του τελωνείου, η 
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επιχείρηση δεν θα µπορεί να προµηθευτεί τα προϊόντα από ένα µακρινό 

προµηθευτή, αλλά µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της µέσω του τοπικού. 

• ∆ηµιουργία πολλαπλών πηγών εφοδιασµού µε την κατάλληλη δυναµικότητα 

παραγωγής για την κατασκευή κάποιου εξαρτήµατος όταν χρειαστεί. 

Αντί να έχει µια επιχείρηση πολλούς προµηθευτές για το ίδιο προϊόν, µπορεί να 

διατηρεί µια εφεδρική δυναµικότητα στις εγκαταστάσεις των προµηθευτών της. 

Αυτές οι δυναµικότητες θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

διαφόρων εξαρτηµάτων, όταν χρειαστεί. Παρόλο που η συγκεκριµένη 

προσέγγιση απαιτεί µια επένδυση, θα παρέχει την απαιτούµενη ευελιξία, όταν 

κάποια πηγή εφοδιασµού διακοπεί. 

• Συνεργασία µε ένα προµηθευτή που διαθέτει περισσότερες από µια 

παραγωγικές εγκαταστάσεις για τον εφοδιασµό υλικών. 

Στην περίπτωση αυτή, αν συµβεί κάποια διακοπή, ο προµηθευτής µεταφέρει την 

παραγωγή από το ένα εργοστάσιο στο άλλο, για να αποφύγει τις καθυστερήσεις. 

4) Ισορροπηµένη διαχείριση αποθεµάτων 

Η διαχείριση των αποθεµάτων µε σύστηµα just in time άνοιξε µια νέα εποχή για 

τη λιτή παραγωγή και τη συνεχή µείωση του επιπέδου του διατηρούµενου 

αποθέµατος. Όµως, επειδή οι διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα 

διαταράσσουν τις διαδικασίες εφοδιασµού, τα λιτά αποθέµατα καθιστούν τις 

επιχειρήσεις ευάλωτες σε ξαφνικές ελλείψεις. 

Η λύση του να διατηρείται απόθεµα για την προστασία από φαινόµενα διακοπής 

δεν προτείνεται, γιατί εµπεριέχει µεγάλο κόστος. Οι συγγραφείς λοιπόν 

πρότειναν την εύρεση του κατάλληλου επιπέδου αποθέµατος µέσω της 

εφαρµογής επιστηµονικών µεθόδων αξιολόγησης της ισορροπίας µεταξύ του 

ρίσκου / κόστους έλλειψης και του κόστους διατήρησης αποθέµατος. 

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι οι στρατηγικές διαχείρισης αποθεµάτων είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικές όταν τα πληροφοριακά συστήµατα είναι ολοκληρωµένα και 

παρέχουν µια περιεκτική εικόνα της θέσης των αποθεµάτων. Με την 

συγκεκριµένη προσέγγιση, τα αποθέµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκεί 

που χρειάζονται µειώνοντας έτσι το ρίσκο (risk pooling). 

5) Ανασχεδιασµός προϊόντων και διαδικασιών 
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Οι συγγραφείς πρότειναν την υιοθέτηση µιας υβριδικής στρατηγικής ώθησης – 

έλξης. Συγκεκριµένα πρότειναν την παραγωγή ηµι-έτοιµων προϊόντων µέχρι µια 

φάση, η οποία είναι τυποποιηµένη και αποτελεί τη βάση για περαιτέρω 

επεξεργασία και διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων (ώθηση), και στη 

συνέχεια την καθυστερηµένη διαφοροποίηση στα τελευταία στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας (late differentiation, postponement) µετά από την 

αναγνώριση της ζήτησης (έλξη). Τέλος, οι συγγραφείς τόνισαν την ανάγκη για 

τυποποίηση όσο το δυνατό περισσότερο των υποµονάδων των προϊόντων. 

6) Καθοδήγηση των πελατών 

Η τελευταία στρατηγική για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων της διακοπής 

µιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η καθοδήγηση των πελατών ή αλλιώς η 

διάθεση των σωστών προϊόντων στις σωστές τιµές για την αντιστοίχηση της 

προσφοράς µε τη ζήτηση. Όταν συµβεί ένα πρόβληµα στην αλυσίδα, οι εταιρίες 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένα µέσα, για να οδηγήσουν τους 

πελάτες να αγοράσουν αυτά που είναι διαθέσιµα και να αποφύγουν την 

εµφάνιση των ελλείψεων. Η καθοδήγηση των πελατών απαιτεί µια βαθιά 

κατανόηση των προτιµήσεων των πελατών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου 

αντίδρασης αυτών σε αλλαγές της τιµής και στην προσφορά διαφορετικών 

προϊόντων. 

Οι Lee και Whang (2005) συνέχισαν την παραπάνω έρευνα, σχετικά µε το πώς 

µπορούν να εφαρµοστούν οι αρχές της ολικής ποιότητας για το σχεδιασµό και τη 

λειτουργία διαδικασιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, και συµπλήρωσαν ότι –σε αντιστοιχία µε τον έλεγχο διαδικασιών στα 

προγράµµατα ολικής ποιότητας– για την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων 

απαιτείται ο έλεγχος και η επιθεώρηση των φορτίων υπό κίνηση. 

Αφού αναφέρθηκαν στην ανάγκη για ορατότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και 

στις ηλεκτρονικές σφραγίδες eSeals, σχολίασαν εκτενώς την πρωτοβουλία SST 

(«Έξυπνοι» και Ασφαλείς Εµπορικοί ∆ιάδροµοι (Smart and Secure Trade Lanes, 

SST)). Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η «ενδυνάµωση» της ασφάλειας και 

της αποδοτικότητας µεταφοράς φορτίων µε εµπορευµατοκιβώτια µέσω των διεθνών 

αλυσίδων εφοδιασµού προς τα λιµάνια των Η.Π.Α. µέσω µεθόδων αυτόµατης 

ιχνηλασιµότητας και ανίχνευσης. 

Στη συνέχεια, για την παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης εικόνας σχετικά µε την 

εφαρµογή των αρχών της ολικής ποιότητας στο σχεδιασµό των διαδικασιών για την 
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πρόληψη έναντι στις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιστοίχησαν αρχές και 

πρακτικές της ολικής ποιότητας µε τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της αλυσίδας 

(πίνακας 5.1). 

Πίνακας 5.1: Ασφάλεια και ποιότητα εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αρχές & Πρακτικές Ποιότητας Πρωτοβουλίες Ασφάλειας 

Τα ελαττώµατα κοστίζουν 
Τα κενά στην ασφάλεια δηµιουργούν 

µεγάλους κινδύνους 

∆ιοίκηση ολικής ποιότητας 
Συµµετοχή όλων των άµεσα 

ενδιαφεροµένων 

Έµφαση στην πρόληψη και µέθοδοι 

Poka – Yoke 

C-TPAT, CSI, επισφράγιση και 

τεχνολογίες αντί – παραβίασης και αντί – 

αλλοίωσης 

Επιθεώρηση στην πηγή CSI και επιθεώρηση στην πηγή 

Έλεγχος διαδικασιών Αυτοµατοποιηµένη αλυσίδα επιθεώρησης 

Κύκλος έξι σίγµα για την αναγνώριση, 

την ανίχνευση και τη βελτίωση 

Ιχνηλασιµότητα εµπορευµατοκιβωτίων και 

ολική ορατότητα 

Ανάλυση ριζικών αιτιών 

Συστήµατα καταγραφής του προφίλ των 

διανοµών, των αποστολέων, των 

διανοµέων και των διαδροµών 

Η ποιότητα είναι δωρεάν (Quality is 

free) 

Υψηλότερη ασφάλεια στην εφοδιαστική 

αλυσίδα µε χαµηλότερο κόστος 

Τέλος, µε τη βοήθεια ενός ποσοτικού µοντέλου έδειξαν ότι µε την εφαρµογή της 

πρωτοβουλίας SST µπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη ασφάλεια στην εφοδιαστική 

αλυσίδα µε χαµηλότερο κόστος. 

5.7.3 Σύνοψη 

Όπως φάνηκε και παραπάνω, οι συγγραφείς της πρώτης εργασίας παρέχουν 

ένα µεθοδολογικό πλαίσιο για την ελάττωση των πιθανών διακοπών και επιπλέον 

προτείνουν στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 

προσαρµοστικότητας της αλυσίδας. Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν α) εργαλεία 

χαρτογράφησης για την αναγνώριση των σηµείων πίεσης της αλυσίδας και των 

κρίσιµων διαδροµών, β) τη διάθεση πολλών εναλλακτικών προµηθευτών και γ) το 
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συνεργατικό σχεδιασµό µε προµηθευτές και πελάτες. Επιπλέον, τονίζεται η υψηλή 

σηµασία δηµιουργίας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου, παρόµοια µε αυτής της 

ολικής ποιότητας και η σηµαντικότητα της διενέργειας αξιολόγησης ρίσκου. 

Η συνεισφορά της δεύτερης εργασία έγκειται στην προσπάθεια καθορισµού του 

βέλτιστου βαθµού προστασίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ασφάλειας. Οι 

Lee και Whang (2005) σε µια πρώτη προσπάθεια επιβεβαιώνουν ότι µπορεί να 

επιτευχθεί υψηλότερη ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα µε χαµηλότερο κόστος. 
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6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο λαµβάνει χώρα η καταγραφή της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, που διεξήχθη στο κεφάλαιο 5, µε τη χρήση πινάκων. Οι λόγοι που 

γίνεται η χαρτογράφηση αυτή είναι τρεις: α) για τη γρήγορη ταξινόµηση κάθε 

εργασίας στην/ στις αντίστοιχη/ αντίστοιχες θεµατική/ θεµατικές ενότητα/ ενότητες 

που πραγµατεύεται, β) για τη διευκόλυνση της αναζήτησης της περίληψης κάθε 

εργασίας και γ) για την αναγνώριση των βασικών περιοχών κάθε θεµατικής 

ενότητας και την καταγραφή της συχνότητας αναφοράς των εργασιών σε κάθε 

περιοχή. 

Έτσι, στον πίνακα 6.1 ταξινοµούνται οι εργασίες στις αντίστοιχες θεµατικές 

ενότητες, στον πίνακα 6.2 παρουσιάζεται η σύνοψη κάθε εργασίας και στον πίνακα 

6.3 απεικονίζονται οι βασικές περιοχές κάθε θεµατικής ενότητας. Πιο συγκεκριµένα, 

στον πίνακα 6.1 παρατίθενται όλες οι εργασίες που ασχολούνται µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα µε χρονολογική σειρά. Αξίζει να παρατηρηθεί 

ότι το 2005 εµφανίζεται στη βιβλιογραφία ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαχείριση 

των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ το ενδιαφέρον σχετικά µε τη 

θωράκιση των εφοδιαστικών αλυσίδων απέναντι στο ρίσκο εντοπίζεται ότι ξεκινά 

µετά το 2003. 

Ο πίνακας 6.2 έχει τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η θεµατική 

ενότητα, ενώ στις υπόλοιπες δύο παρατίθενται οι εργασίες (2η στήλη) και η σύνοψη 

αυτών (3η στήλη). Οι εργασίες καταχωρούνται µέσα στη θεµατική ενότητα που 

πραγµατεύονται και εµφανίζονται µε χρονολογική σειρά. Έτσι, για την αναζήτηση 

µιας περίληψης στον πίνακα 6.2, αρκεί να εντοπιστεί αρχικά η θεµατική ενότητα, 

στην οποία αντιστοιχεί η εργασία, και στη συνέχεια να εντοπιστεί η εργασία στη 

δεύτερη στήλη. Στην ίδια γραµµή στην τελευταία στήλη βρίσκεται η περίληψη αυτής. 

Τέλος, ο πίνακας 6.3 αποτελείται και αυτός από τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη 

παρουσιάζεται η θεµατική ενότητα, στη δεύτερη στήλη και σε κάθε θεµατική ενότητα 

εµπεριέχονται οι βασικές περιοχές της ενότητας, ενώ στην τρίτη στήλη δίπλα σε 

κάθε θεµατική περιοχή βρίσκεται ο αύξοντας αριθµός αναφοράς της εργασίας, όπως 

αυτός καταχωρήθηκε στον πίνακα 6.1. 
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6.1 Πίνακας  Ταξινόµησης Εργασιών σε  Θεµατικές Περιοχές 

Πίνακας 6.1: Ταξινόµηση εργασιών σε θεµατικές περιοχές. 

Θεµατική Ενότητα 

Συγγραφείς 

∆ραστηριότητες 

επικοινωνίας & 

συνεργασίας 

Στρατηγική & 

πολιτικές 

∆ιαχείριση 

διαδικασιών & 

λειτουργιών 

Ηγεσία & 

ανώτατη 

διοίκηση 

Μέτρηση 

απόδοσης 

Θωράκιση 

απέναντι στο 

ρίσκο 

[1] Konrad και Mentzer (1991)   ×    

[2] Miller και Read (1991)   ×    

[3] Bessant et al. (1994) × × × ×   

[4] Levy et al. (1995) × × × ×   

[5] Reyniers και Tapiero (1995) ×      

[6] Choi και Hartley (1996) ×      

[7] Forker et al. (1997)     ×  

[8] Beamon και Ware (1998)   ×    

[9] Forza και Filippini (1998) ×      

[10] Tan et al. (1998) ×  ×  ×  

[11] Kanji και Wong (1999) ×  × × ×  

[12] Millen et al. (1999)   × ×   

[13] Tan et al. (1999) ×    ×  

[14] Wong και Fung (1999) × ×  × ×  

[15] Krause et al. (2000) ×      

[16] Shin et al. (2000)     ×  
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Θεµατική Ενότητα 

Συγγραφείς 

∆ραστηριότητες 

επικοινωνίας & 

συνεργασίας 

Στρατηγική & 

πολιτικές 

∆ιαχείριση 

διαδικασιών & 

λειτουργιών 

Ηγεσία & 

ανώτατη 

διοίκηση 

Μέτρηση 

απόδοσης 

Θωράκιση 

απέναντι στο 

ρίσκο 

[17] Kuei et al. (2001)     ×  

[18] Mangiameli και Roethlein (2001) × ×     

[19] Mehra et al. (2001) ×  × × ×  

[20] Romano και Vinelli (2001) × × ×    

[21] Segars et al. (2001)   ×    

[22] Stanley και Wisner (2001) ×      

[23] Fynes και Voss (2002) ×      

[24] Romano (2002) ×    ×  

[25] Tan et al. (2002) ×    ×  

[26] Khouja (2003)   ×    

[27] Lee και Wolfe (2003)      × 

[28] Rosenzweig et al. (2003)     ×  

[29] Singer et al. (2003)   ×    

[30] Ulusoy (2003) ×      

[31] Wong (2003) × ×  ×   

[32] Olhager και Selldin (2004) ×      

[33] Richey και Bachrach (2004)   ×    

[34] Zineldin (2004) × ×  × ×  
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Θεµατική Ενότητα 

Συγγραφείς 

∆ραστηριότητες 

επικοινωνίας & 

συνεργασίας 

Στρατηγική & 

πολιτικές 

∆ιαχείριση 

διαδικασιών & 

λειτουργιών 

Ηγεσία & 

ανώτατη 

διοίκηση 

Μέτρηση 

απόδοσης 

Θωράκιση 

απέναντι στο 

ρίσκο 

[35] Hoole (2005)   ×    

[36] Lee και Whang (2005)      × 

[37] Lin et al. (2005)     ×  

[38] Schlegel και Smith (2005)   ×    

[39] Sullivan (2005)   ×    

[40] Vitasek et al. (2005)   ×    

[41] Enslow (2006)   ×    

[42] Spector (2006)   ×    

[43] Theodorakioglou et al. (2006) ×      
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6.2 Πίνακας  Σύνοψης Εργασιών 

Πίνακας 6.2: Σύνοψη εργασιών. 

Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

∆ραστηριότητες 

επικοινωνίας & 

συνεργασίας 

[3] Bessant et al. (1994) ∆ίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, 

διενεργούν επισκόπηση της διαθέσιµης βιβλιογραφίας και παρατηρούν την εφαρµογή 

των συµπερασµάτων τους σε µια µελέτη περίπτωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα µιας 

µεγάλης επιχείρησης του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 [4] Levy et al. (1995) ∆ιεξάγουν έρευνα, για να διαπιστώσουν την ισχύ και την εφαρµογή προτάσεων που 

αναγνώρισαν στη βιβλιογραφία. 

 [5] Reyniers και Tapiero 

(1995) 

Υποδεικνύουν τον τρόπο εύρεσης των κρίσιµων παραµέτρων για τη σύναψη 

συµβολαίων. 

 [6] Choi και Hartley (1996) Εξετάζουν τα κριτήρια επιλογής προµηθευτών για τη σύναψη µακροχρόνιων σχέσεων 

µε βάση τη θέση του προµηθευτή στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 [9] Forza και Filippini 

(1998) 

Συµπεραίνουν ότι η ικανοποίηση των τελικών πελατών απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή 

σε παράγοντες που σχετίζονται µε τις σχέσεις συνεργασίας µε τα κατώτερα στρώµατα 

της αλυσίδας. 

 [10] Tan et al. (1998) Αναγνωρίζουν πρακτικές διαχείρισης προµηθευτών. 

 [11] Kanji και Wong 

(1999) 

Χρησιµοποιούν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να 

δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το 

ρόλο βελτίωσης της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασµού. Σ’ αυτό λαµβάνουν υπόψη 

αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως τη συνέργεια, την ικανοποίηση όλων 

των πελατών και την ανταλλαγή πληροφορίας. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [13] Tan et al. (1999) Αναγνωρίζουν πρακτικές διαχείρισης προµηθευτών. 

 [14] Wong και Fung 

(1999) 

∆ιερευνούν την εφαρµογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργων µέσα 

από µια λεπτοµερή µελέτη περίπτωσης σε µια κατασκευαστική εταιρία στο Χονγκ 

Κονγκ. 

 [15] Krause et al. (2000) Αποδεικνύουν ότι οι στρατηγικές άµεσης εµπλοκής αξιολόγησης προµηθευτών και 

παροχής κινήτρων παίζουν κρίσιµο ρόλο για την επίτευξη σηµαντικής βελτίωσης 

απόδοσης των προµηθευτών. 

 [18] Mangiameli και 

Roethlein (2001) 

Μελετούν την εφοδιαστική αλυσίδα της Whirpool και απαντούν σε ζητήµατα σχετικά 

µε την ερµηνεία της ποιότητας και την επικοινωνία των απαιτήσεων της σε όλες τις 

κατευθύνσεις της αλυσίδας εφοδιασµού. 

 [19] Mehra et al. (2001) Προσδιορίζουν την εξέλιξη και το µελλοντικό ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στη 

νέα χιλιετία. Αναγνωρίζουν τη σηµαντικότητα των συνεργειών και των στρατηγικών 

συµµαχιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 [20] Romano και Vinelli 

(2001) 

Στη συντονισµένη αλυσίδα η εταιρία και ο κυριότερος πελάτης της συναποφασίζουν 

σχετικά µε την επιλογή των προµηθευτών της πρώτης, µε τους οποίους συνάπτει 

στενές σχέσεις συνεργασίας (Μελέτη περίπτωσης). 

 [22] Stanley και Wisner 

(2001) 

Αποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των σχέσεων συνεργασίας και 

της ικανότητας της επιχείρησης να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους 

πελάτες της. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [23] Fynes και Voss 

(2002) 

∆ιερευνούν το βαθµό επίδρασης των πρακτικών ποιότητας στις διάφορες διαστάσεις 

της απόδοσης ως προς την ποιότητα, της κατασκευαστικής απόδοσης και της 

απόδοσης της επιχείρησης και το βαθµό επίδρασης της φύσης των σχέσεων 

αγοραστή – προµηθευτή στη σχέση µεταξύ των πρακτικών ποιότητας και της 

απόδοσης ως προς την ποιότητα. 

 [24] Romano (2002) Συµπεραίνει ότι οι επιχειρήσεις µε τα πιο προηγµένα εσωτερικά συστήµατα 

διαχείρισης ποιότητας προτιµούν τους πιστοποιηµένους προµηθευτές και είναι πιο 

αξιόπιστες στο επίπεδο ποιότητας των διανοµών τους. 

 [25] Tan et al. (2002) Αναγνωρίζουν πρακτικές αξιολόγησης προµηθευτών. 

 [30] Ulusoy (2003) Αξιολογεί τις πρακτικές διαχείρισης ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα όσον αφορά 

στις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (σχέσεις µε προµηθευτές και 

πελάτες). 

 [31] Wong (2003) Χρησιµοποιεί το µοντέλο αριστείας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των προµηθευτών, µε τους οποίους η σύναψη 

µακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. 

 [32] Olhager και Selldin 

(2004) 

Συµπεραίνουν ότι το βασικότερο κριτήριο επιλογής προµηθευτών είναι η ποιότητα, οι 

προβλέψεις αποτελούν την κύρια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται συνεργατικά 

µεταξύ των εταιρών της αλυσίδας και για την επικοινωνία των εταίρων εισάγονται 

τεχνικές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [34] Zineldin (2004) Επισηµαίνει ότι στόχος των σχέσεων ολικής ποιότητας είναι η δηµιουργία, η 

διατήρηση και η συνεχής βελτίωση στενών εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων µε 

τους πελάτες, τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες. Επιπλέον, εισάγει το µείγµα 

σχέσεων ολικής ποιότητας, καθώς και το σπίτι των σχέσεων ολικής ποιότητας. 

 [43] Theodorakioglou et 

al. (2006) 

Επαληθεύουν τη συσχέτιση της εφαρµογής πρακτικών διαχείρισης προµηθευτών σε 

µια εφοδιαστική αλυσίδα µε τις πρακτικές διαχείρισης ποιότητας σε µια επιχείρηση. 

Στρατηγική & 

πολιτικές 
[3] Bessant et al. (1994) Επισηµαίνουν ότι απαιτείται ευθυγράµµιση των στρατηγικών στόχων για την 

αποφυγή συγκρούσεων, την εύρυθµη συνεργασία και την αποφυγή προσπαθειών 

από την πλευρά κάποιας εταιρίας επικράτησης των δικών της στόχων έναντι των 

υπολοίπων. 

 [4] Levy et al. (1995) Επισηµαίνουν ότι απαιτείται ευθυγράµµιση µιας σαφώς διατυπωµένης στρατηγικής. 

 [14] Wong και Fung 

(1999) 

Παρατηρούν ότι η δηµιουργία οµάδων ποιότητας και οι τακτικές συναντήσεις αυτών 

για τη συζήτηση και την επίλυση των προβληµάτων ποιότητας είναι απαραίτητες. 

Επιπλέον, διακρίνουν ότι απαιτείται ευθυγράµµιση των στόχων και των στρατηγικών 

κάθε επιχείρησης της αλυσίδας εφοδιασµού. 

 [18] Mangiameli και 

Roethlein (2001) 

Παρατηρούν ότι η αντίληψη και η κατανόηση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [20] Romano και Vinelli 

(2001) 

Στη συντονισµένη αλυσίδα η εταιρία και ο κυριότερος πελάτης εντοπίζουν τους 

κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά 

(Μελέτη περίπτωσης). 

 [31] Wong (2003) Αναγνωρίζει τη σηµασία της ευθυγράµµισης των στρατηγικών στόχων των 

επιχειρήσεων. 

 [34] Zineldin (2004) Συµπεραίνει ότι απαιτείται ευθυγράµµιση των στρατηγικών στόχων και κατανοµή των 

πόρων των επιχειρήσεων µέσα στο δίκτυο της αλυσίδας εφοδιασµού. 

[1] Konrad και Mentzer 

(1991) 

Προτείνουν τη µέτρηση της απόδοσης των διαδικασιών της αλυσίδας µε τρεις δείκτες: 

α) την παραγωγικότητα, β) την αξιοποίηση και γ) την απόδοση. 

∆ιαχείριση 

διαδικασιών & 

λειτουργιών 
[2] Miller και Read (1991) Συµπεραίνουν ότι το µεγαλύτερο εµπόδιο των προγραµµάτων ποιότητας στα 

συστήµατα της αλυσίδας εφοδιασµού βρίσκεται στον καθορισµό του τι πρέπει να 

µετρηθεί και εν συνεχεία στην ανάπτυξη κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων 

για την υποστήριξη των µετρήσεων. 

 [3] Bessant et al. (1994) Τονίζουν ότι οι διαδικασίες που εκτελούνται από την «οιονεί» επιχείρηση πρέπει να 

στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση και ότι οι ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες µπορεί να 

χρειάζονται αναπροσαρµογή και ανασχεδιασµό. 

 [4] Levy et al. (1995) Επισηµαίνουν ότι οι διαδικασίες που εκτελούνται πρέπει να στοχεύουν στη συνεχή 

βελτίωση. Προτείνει τη χρήση εργαλείων ποιότητας, όπως τις στατιστικές µεθόδους, 

µεθόδους Taguchi κ.α., καθώς και εργαλείων και τεχνικών που διατίθενται για τη 

διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως τη συγκρότηση οµάδων κ.α. 
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 [8] Beamon και Ware 

(1998) 

Προτείνουν ένα µοντέλο (µοντέλο ποιότητας διαδικασίας) για το σχεδιασµό και τη 

συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 [10] Tan et al. (1998) Αναγνωρίζουν τις πρακτικές ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών. 

 [11] Kanji και Wong 

(1999) 

Χρησιµοποιούν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να 

δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το 

ρόλο βελτίωσης της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασµού. Σ’ αυτό λαµβάνουν υπόψη 

αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως το συντονισµό των διαδικασιών και τη 

συνεχή βελτίωση. 

 [12] Millen et al. (1999) ∆ιερευνούν τη διαχείριση ποιότητας στη λειτουργία της εφοδιαστικής (logistics). Η 

ολική υποστήριξη των αναγκών των πελατών, οι εµπρόθεσµες παραδόσεις των 

παραγγελιών και οι αξιόπιστοι προµηθευτές αποτελούν τους τρεις σηµαντικότερους 

παράγοντες που ορίζουν την ποιότητα των logistics. 

 [19] Mehra et al. (2001) Επισηµαίνουν ότι στο µέλλον οι διαδικασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται µε γνώµονα 

τη συνεχή βελτίωση και λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη περιβαλλοντικές 

παραµέτρους, εστιάζοντας στην πράσινη µηχανική. 

 [20] Romano και Vinelli 

(2001) 

Στη συντονισµένη αλυσίδα α) η εταιρία εντοπίζει µαζί µε τον κύριο πελάτη της τις 

κρίσιµες παραµέτρους που πρέπει να ελέγχονται µε στατιστικές µεθόδους, β) ο 

ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται µια φορά µόνο από τους προµηθευτές, γ) η εταιρία σε 

συνεργασία µε τον κύριο πελάτη της καινοτοµεί δηµιουργώντας νέα προϊόντα και 

διαδικασίες και δ) η εταιρία παρέχει ανατροφοδότηση στον προµηθευτή, (Μελέτη 

περίπτωσης). 
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 [21] Segars et al. (2001) Προτείνουν µια δοµηµένη µεθοδολογία για το σχεδιασµό και τη συνεχή βελτίωση των 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 [26] Khouja (2003) Αποδεικνύει ότι όταν στα µοντέλα αποθεµάτων λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα, οι 

παρτίδες παραγωγής µειώνονται σηµαντικά και ότι τα περισσότερα πλεονεκτήµατα 

για την εφοδιαστική αλυσίδα επιτυγχάνονται, όταν οι προµηθευτές παράγουν µε 

σύστηµα just in time, παρά όταν ικανοποιούν τις παραγγελίες των πελατών τους µε 

σύστηµα just in time 

 [29] Singer et al. (2003) Τονίζουν ότι απαιτείται εξισορρόπηση µεταξύ της ποιότητας και της κερδοφορίας της 

αλυσίδας. 

 [33] Richey και Bachrach 

(2004) 

Παρουσιάζουν ένα πλάνο δράσης πέντε βηµάτων για το σχεδιασµό τόσο των 

ενδοεπιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών διαδικασιών για τη βελτίωση της 

ποιότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. 

 [35] Hoole (2005) Τονίζει ότι η απλοποίηση των διαδικασιών σε µια αλυσίδα εφοδιασµού µπορεί να 

επιδράσει σε όλη την αλυσίδα βελτιώνοντας τη συνολική της απόδοση, την ποιότητα, 

µειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και επιτυγχάνοντας καλύτερη ανταπόκριση. 

 [38] Schlegel και Smith 

(2005) 

Παρουσιάζουν ένα πλάνο για την επίτευξη αριστείας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το 

πλάνο αυτό αποτελεί µια στρατηγική προσέγγιση και όχι ένα µεθοδολογικό πλαίσιο. 

 [39] Sullivan (2005) Παρουσιάζει ένα τρόπο βελτίωσης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω 

της χρησιµοποίησης και σύνδεσης της τεχνολογίας RFID µε το σύστηµα έξι σίγµα για 

τη διευκόλυνση της µέτρησης των χαρακτηριστικών µιας διαδικασίας. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [40] Vitasek et al. (2005) Αναφέρουν για την εξάλειψη των απωλειών οι εφοδιαστικές αλυσίδες πρέπει να 

γίνουν λιτές και αναγνωρίζουν έξι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να αναπτυχθούν 

ταυτόχρονα και εξίσου για την εξάλειψη των απωλειών κατά µήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 [41] Enslow (2006) Τονίζει ότι τα δεδοµένα που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται για την πλήρη ορατότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να 

συνδέονται µε τα προγράµµατα έξι σίγµα για τη µείωση της µεταβλητότητας του 

χρόνου ικανοποίησης των διανοµών. 

 [42] Spector (2006) Αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις συναντούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή ενός λιτού 

συστήµατος ή ενός πελατοκεντρικού συστήµατος έξι σίγµα ή του υβριδικού τους. 

Αναγνωρίζει τα προβλήµατα και ως λύση προτείνει την εφαρµογή της διαχείρισης 

περιορισµών. 

Ηγεσία & 

ανώτατη διοίκηση 
[3] Bessant et al. (1994) Επισηµαίνουν ότι απαιτείται διάχυση της κουλτούρας ποιότητας και εφαρµογή 

προγραµµάτων κατάλληλων για την αλλαγή και την προσαρµογή της κουλτούρας στο 

νέο διευρυµένο περιβάλλον. 

 [4] Levy et al. (1995) Τονίζουν ότι οι κουλτούρες των επιχειρήσεων πρέπει να συγκλίνουν και να υπάρχει 

ευελιξία για αλλαγή. 

 [11] Kanji και Wong 

(1999) 

Χρησιµοποιούν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να 

δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το 

ρόλο βελτίωσης της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασµού. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [12] Millen et al. (1999) Επισηµαίνουν ότι η αλλαγή της επιχειρηµατικής κουλούρας ήταν το δυσκολότερο 

εµπόδιο που αντιµετώπισαν οι ανώτατες διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά την 

εφαρµογή προγραµµάτων ποιότητας. 

 [14] Wong και Fung 

(1999) 

Παρατηρούν ότι η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να διαχύσει το µήνυµα 

της διαχείρισης ποιότητας σε κάθε συνεργαζόµενο µέλος και να δηµιουργήσει 

κουλτούρας ποιότητας, όπου κάθε οντότητα θα αντιλαµβάνεται και θα διεκπεραιώνει 

το ρόλο της στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 [19] Mehra et al. (2001) Τονίζουν ότι η ανώτατη διοίκηση πρέπει να υποστηρίξει την καινοτοµία, τη βελτίωση 

και τη διαχείριση της γνώσης. 

 [31] Wong (2003) Αναγνωρίζει ότι η ανώτατη διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να κατανοήσει το 

σύστηµα διαχείρισης ποιότητας της αλυσίδας, ώστε να προσαρµόσει κατάλληλα τη 

στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης. 

 [34] Zineldin (2004) Επισηµαίνει ότι η ανώτατη διοίκηση πρέπει να δηµιουργήσει ένα κλίµα ενδυνάµωσης 

και υποκίνησης των εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων, ώστε να συντονίζουν και 

να βελτιώνουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και τις δραστηριότητες και 

τις αλληλεπιδράσεις του αξιόπιστου δικτύου σχέσεων. 

Μέτρηση 

απόδοσης 
[7] Forker et al. (1997) ∆ιερευνούν την επίδραση της διοίκησης ολικής ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

στην απόδοση µιας επιχείρησης. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [10] Tan et al. (1998) Επαληθεύουν ότι οι πρακτικές ποιότητας σε επίπεδο λειτουργιών και οι πρακτικές 

διαχείρισης προµηθευτών παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε την απόδοση της 

επιχείρησης. Επισηµαίνουν ότι οι πρακτικές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται 

ταυτόχρονα για την επίτευξη σηµαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και υψηλών 

οικονοµικών και επιχειρησιακών αποτελεσµάτων 

 [11] Kanji και Wong 

(1999) 

Χρησιµοποιούν το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Kanji (1998), για να 

δηµιουργήσουν ένα νέο µοντέλο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο έχει το 

ρόλο βελτίωσης της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασµού. Σ’ αυτό λαµβάνουν υπόψη 

αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας και επισηµαίνουν ότι έτσι η αλυσίδα θα επιτύχει 

την αριστεία. 

 [13] Tan et al. (1999) Επαληθεύουν ότι η αποτελεσµατική διαχείριση των προµηθευτών παρουσιάζει θετική 

επίδραση στην απόδοση και ότι η εστίαση στις σχέσεις µε τους πελάτες παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση µε υψηλά επίπεδα απόδοσης. 

 [14] Wong και Fung 

(1999) 

Τονίζουν τη σηµασία της µέτρησης των αποτελεσµάτων ποιότητας. 

 [16] Shin et al. (2000) Αποδεικνύουν ότι η διαχείριση των προµηθευτών εµφανίζει θετική συσχέτιση τόσο µε 

την απόδοση των προµηθευτών όσο και µε την απόδοση της επιχείρησης. 

 [17] Kuei et al. (2001) Αποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των πρακτικών διαχείρισης 

ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού και της οργανωσιακής απόδοσης. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [19] Mehra et al. (2001) Αναγνωρίζουν την ανάγκη ενός συστήµατος µέτρησης της απόδοσης, το οποίο θα 

καταστήσει ικανό κάθε εταίρο να ανταποκρίνεται άµεσα και να βελτιώνεται, ώστε να 

επιτύχει τα επίπεδα ποιότητας που απαιτούνται από τον τελικό πελάτη. 

 [24] Romano (2002) Συµπεραίνει ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο πιστοποιηµένων 

προµηθευτών απολαµβάνουν συνεπείς παραδόσεις και υψηλές ταχύτητες 

παράδοσης, αλλά δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική βελτίωση στην απόδοση 

ως προς την ποιότητα και το κόστος. 

 [25] Tan et al. (2002) Επαληθεύουν τη θετική συσχέτιση µεταξύ των πρακτικών αξιολόγησης προµηθευτών 

και της απόδοσης της επιχείρησης. 

 [28] Rosenzweig et al. 

(2003) 

Αποδεικνύουν ότι η υψηλής εντάσεως ολοκλήρωση επηρεάζει άµεσα την ικανότητα 

παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και ότι η ικανότητα παραγωγής ποιοτικών 

προϊόντων επηρεάζει άµεσα τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα. 

 [34] Zineldin (2004) Επισηµαίνει ότι ο συντονισµός και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και η 

διαχείριση των σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασµού οδηγούν σε µεγαλύτερη 

ικανοποίηση του πελάτη και σε αύξηση της κερδοφορίας κάθε επιχείρησης. 

 [37] Lin et al. (2005) Τονίζουν ότι η οργανωσιακή απόδοση βελτιστοποιείται, όταν οι επιχειρήσεις θεωρούν 

τους προµηθευτές τους ως σηµαντικούς συνεργάτες και µέλη της αλυσίδας αξίας. 

Θωράκιση 

απέναντι στο 

ρίσκο 

[27] Lee και Wolfe (2003) Προτείνουν ένα µεθοδολογικό πλαίσιο για την ελάττωση των πιθανών διακοπών και 

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω της ταχείας 

αποκατάστασης των διαδικασιών της αµέσως µετά από µια διακοπή. 
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Θεµατική Ενότητα Συγγραφείς Σύνοψη 

 [36] Lee και Whang 

(2005) 

Με τη βοήθεια ενός ποσοτικού µοντέλου αποδεικνύουν ότι µε την εφαρµογή της 

πρωτοβουλίας SST µπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη ασφάλεια στην εφοδιαστική 

αλυσίδα µε χαµηλότερο κόστος. 
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6.3 Πίνακας  Βασικών Περιοχών Θεµατικών Ενοτήτων 

Πίνακας 6.3: Βασικές περιοχές θεµατικών ενοτήτων. 

Θεµατική Ενότητα Βασικές Περιοχές Εργασίες 

Κριτήρια επιλογής και πρακτικές διαχείρισης προµηθευτών [6] [9] [10] [13] [14] [15] [20] [25] [30] [32]  

Μείωση βάσης προµηθευτών & σύναψη µακροχρόνιων 

σχέσεων 

[3] [6] [9] [14] [19] [22] [30] [31] [43] 

Στρατηγικές συµµαχίες [19] 

Συµβόλαια [5] 

Σχέσεις συνεργασίας & συγκρότηση οµάδων [3] [4] [9] [11] [14] [22] [23] [30] [32] [34] [43] 

Υποστήριξη & Εκπαίδευση [3] [4] [14] [18] [22] [31] [43] 

Χρήση πληροφοριακών συστηµάτων & ανταλλαγή 

πληροφορίας 

[9] [11] [18] [19] [23] [30] [32] [34] [43] 

∆ραστηριότητες 

επικοινωνίας & 

συνεργασίας 

Χτίσιµο εµπιστοσύνης [4] [6] [11] [14] [22] [23] [24] [30] [31] [43] 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα [20] 

Επικοινωνία προς όλα τα επίπεδα [18] 

Ευθυγράµµιση στρατηγικών [3] [4] [14] [31] [34] 

Κατανοµή πόρων [34] 

Στρατηγική & 

πολιτικές 

Οµάδες ποιότητας [14] 
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Θεµατική Ενότητα Βασικές Περιοχές Εργασίες 

Αναπροσαρµογή & ανασχεδιασµός [3] [20] [21] 

Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων [2] [41] 

Απλοποίηση διαδικασιών [35] 

Εξισορρόπηση µεταξύ της ποιότητας και της κερδοφορίας 

της αλυσίδας 

[29] 

Εργαλεία ποιότητας [4] [10] [20] 

Ιεράρχηση διαδικασιών προς βελτίωση [38] [42] 

Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών [1] [2] [8] [21] 

Μοντέλα αποθεµάτων [26] 

Περιβαλλοντική εστίαση [19] 

Πληροφοριακά συστήµατα [38] [39] [41] 

Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών και συνεχής βελτίωση [3] [4] [8] [10] [11] [19] [21] [35] [38] [40] 

Σχεδιασµός προϊόντων & διαδικασιών [8] [10] [11] [12] [20] [21] [33] 

∆ιαχείριση 

διαδικασιών & 

λειτουργιών 

Υβριδικό λιτό έξι σίγµα [38] 

Αλλαγή / συντονισµός κουλτούρας [3] [4] [12] Ηγεσία & ανώτατη 

διοίκηση 
∆ηµιουργία κουλτούρας ποιότητας [3] [11] [14] [34] 

 ∆ιάχυση µηνύµατος ποιότητας [14] [19] [34] 
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Θεµατική Ενότητα Βασικές Περιοχές Εργασίες 

 Ενθάρρυνση συµµετοχής µελών αλυσίδας [11] 

 Κατανόηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας [31] 

 Προσανατολισµός στην ικανοποίηση του πελάτη [11] 

 Υποστήριξη καινοτοµίας [11] [19] 

Μέτρηση απόδοσης Βελτίωση οργανωσιακής απόδοσης [10] [11] [13] [16] [17] [24] [25] [28] [34] [37] 

 ∆ηµιουργία πιστών πελατών [11] 

 Επίδραση ∆ΟΠ στη ∆ΕΑ στην απόδοση µιας επιχείρησης [7] [34] [37] 

 Σηµασία µέτρησης αποτελεσµάτων ποιότητας [14] 

 Σύστηµα µέτρησης απόδοσης [19] 

Ποσοτικό µοντέλο [36] 

Πρωτοβουλίες σχετικές µε θέµατα ασφαλείας [27] [36] 

Στρατηγικές ενίσχυσης ανθεκτικότητας αλυσίδας [27] 

Θωράκιση απέναντι 

στο ρίσκο 

Τεχνολογίες ορατότητας [27] [36] 
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7.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο, έχοντας κατανοήσει και επεξεργαστεί τα συµπεράσµατα 

και τα πορίσµατα της βιβλιογραφίας, προτείνεται ένα µεθοδολογικό πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων για το στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην 

εφοδιαστική αλυσίδα µε απώτερο σκοπό την επίτευξη αριστείας στην αλυσίδα. Ο 

όρος αριστεία χρησιµοποιείται υπό την ευρεία έννοια και συµπεριλαµβάνει τη 

βελτίωση της ποιότητας και τη διαχείριση του κινδύνου µε ταυτόχρονη κερδοφορία 

και υψηλή αποδοτικότητα. Το µεθοδολογικό αυτό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού 

ποιότητας και διαχείρισης κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα καλείται να 

αντιµετωπίσει εποµένως ένα πολυκριτηριακό πρόβληµα. 

Ξεκινώντας µε τη διαχείριση ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού για τη 

βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη κερδοφορίας και υψηλής απόδοσης, από 

τη βιβλιογραφία εξήχθησαν τα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα που πρέπει 

οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη για την κατάστρωση του πλαισίου. 

Πρώτα από όλα, για τη βελτίωση της ποιότητας σε µια εφοδιαστική αλυσίδα 

απαιτείται να βελτιωθούν οι έξι συνιστώσες της ποιότητας, οι οποίες υπενθυµίζεται 

ότι είναι οι: α) ικανοποίηση αναγκών πελατών, β) καταλληλότητα προϊόντος για 

χρήση, γ) ολοκλήρωση διαδικασιών, δ) ελαχιστοποίηση µεταβλητότητας, ε) εξάλειψη 

απωλειών και στ) συνεχής βελτίωση. 

Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση φάνηκε ότι για τη διαχείριση ποιότητας 

στην εφοδιαστική αλυσίδα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία και στην 

επικοινωνία των εταίρων της, καθώς και στη διαχείριση των διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών. Όσον αφορά στη συνεργασία δίνεται έµφαση στις µεθόδους 

διαχείρισης των προµηθευτών, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να συγκλίνουν οι 

στρατηγικοί στόχοι των επιχειρήσεων µε τη στρατηγική της αλυσίδας. 

Σχετικά µε τη διαχείριση των διαδικασιών, αφότου επιλεχθούν οι συνεργάτες, 

ενθαρρύνεται από την ανώτατη διοίκηση η συµµετοχή αυτών και η εµπλοκή τους 

στο σχεδιασµό και στη βελτίωση των διαδικασιών. Στη βιβλιογραφία προσφέρονται 

αρκετές µεθοδολογίες για το σχεδιασµό και τη βελτίωση διαδικασιών, ενώ αξίζει να 

τονιστεί ότι καλό είναι κάθε επιχείρηση να εφαρµόσει το υβριδικό σύστηµα λιτό έξι 

σίγµα στις διαδικασίες της, ώστε να µειωθεί η µεταβλητότητα του lead time κάθε 

διαδικασίας και να εξαλειφθούν οι απώλειες και οι δραστηριότητες που κοστίζουν και 
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δεν προσθέτουν αξία. Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση δίνει η βιβλιογραφία στη µέτρηση 

των αποτελεσµάτων και στο σχεδιασµό του κατάλληλου συστήµατος µέτρησης 

απόδοσης για την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση της κερδοφορίας. 

Εποµένως, για τη διαχείριση της ποιότητας σε µια εφοδιαστική αλυσίδα 

υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει οπωσδήποτε να 

ικανοποιούνται: α) η δέσµευση όλων των επιχειρήσεων της αλυσίδας στην ποιότητα 

και στη συνεχή βελτίωση, β) η εστίαση του ενδιαφέροντος όλων των επιχειρήσεων 

στον τελικό πελάτη, γ) η συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ των επιχειρήσεων και 

δ) η εστίαση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της αλυσίδας εφοδιασµού για την 

ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση. Αυτές θα µπορούσε κανείς να πει 

ότι είναι ανάλογες µε τις τρεις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως αυτή 

εφαρµόζεται σε µια επιχείρηση. 

Στον πίνακα 7.1 παρουσιάζονται οι συνιστώσες της ποιότητας και οι τρόποι 

βελτίωσης κάθε συνιστώσας, οι οποίοι προέκυψαν από την αξιοποίηση και την 

επεξεργασία των συµπερασµάτων της βιβλιογραφίας. 

Πίνακας 7.1: Συνιστώσες ποιότητας και τρόποι βελτίωσης. 

Συνιστώσα ποιότητας Πρόγραµµα διαχείρισης ποιότητας 

Ικανοποίηση αναγκών πελατών ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας 

Καταλληλότητα προϊόντος για χρήση ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας 

Ολοκλήρωση διαδικασιών ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας 

Ελαχιστοποίηση µεταβλητότητας Έξι σίγµα 

Εξάλειψη απωλειών Λιτή παραγωγή 

Συνεχής βελτίωση ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας, 

Έξι σίγµα, 

Λιτή παραγωγή 

Αναλύοντας λίγο παραπάνω κάθε εγγραφή στον πίνακα 7.1, η ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών επιτυγχάνεται, όταν κάθε επιχείρηση λάβει γνώση του τι 

θέλει τόσο ο πελάτης της όσο και ο τελικός πελάτης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 

µέσα από τις δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως ήδη 

παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία, και απαιτεί ένα πελατοκεντρικό σύστηµα ολικής 

ποιότητας (εστίαση στον πελάτη). 
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Η καταλληλότητα του προϊόντος για χρήση έχει να κάνει µε το κατά πόσο το 

προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Για το σχεδιασµό και την παραγωγή του 

κατάλληλου προϊόντος απαιτείται η υιοθέτηση ενός πελατοκεντρικού συστήµατος 

ολικής ποιότητας, ώστε κάθε στάδιο της παραγωγής του προϊόντος να γίνεται µε 

ποιότητα. ∆ηλαδή, η διαδικασία που οι απαιτήσεις των πελατών θα µεταφραστούν 

σε χαρακτηριστικά προϊόντος, η διαδικασία που από τα απαιτούµενα 

χαρακτηριστικά θα σχεδιαστεί το προϊόν και όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες µέχρι να 

παραχθεί το προϊόν πρέπει να γίνονται µε ποιότητα. 

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών απαιτεί και αυτή ένα πελατοκεντρικό σύστηµα 

ολικής ποιότητας, αφού για να ολοκληρωθούν οι διεπιχειρησιακές διαδικασίες σε µια 

εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι επιχειρήσεις της αλυσίδας 

έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού πελάτη. 

Για την ελαχιστοποίηση της µεταβλητότητας του lead time των διαδικασιών, 

καθώς επίσης και των µετρήσιµων χαρακτηριστικών των προϊόντων κατά τον 

στατιστικό έλεγχο διαδικασιών, χρησιµοποιείται κατά προτίµηση το σύστηµα έξι 

σίγµα. Αυτό προτιµάται επειδή αποτελεί ένα αυστηρό πρόγραµµα βελτίωσης 

διαδικασιών µε στόχο τη µείωση της µεταβλητότητας. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να 

εφαρµοστεί ο κύκλος του Deming σε συνδυασµό µε κάποια εργαλεία ποιότητας για 

τη βελτίωση των διαδικασιών, αλλά κάτι τέτοιο αποτελεί ποιοτική προσέγγιση και 

δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επιτύχει τα θετικά αποτελέσµατα του 

προγράµµατος έξι σίγµα. 

Για την εξάλειψη των απωλειών, µε αποτέλεσµα τη µείωση του lead time, του 

επιπέδου διατηρούµενου αποθέµατος και του κόστους, προτιµάται η λιτή παραγωγή 

ή αλλιώς το λιτό σύστηµα (lean), που αποτελεί ένα πρόγραµµα βελτίωσης 

διαδικασιών µε στόχο την εξάλειψη των απωλειών από την αλυσίδα αξίας. 

Εναλλακτικά, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό εργαλεία 

ποιότητας, όπως για παράδειγµα το διάγραµµα ροής, αλλά αποτελούν αργές 

προσεγγίσεις και δεν εγγυώνται απαραίτητα δραµατικές βελτιώσεις. 

Τέλος, για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών χρησιµοποιούνται και τα τρία 

συστήµατα, το καθένα για να βελτιώσει τις διαδικασίες στον τοµέα του. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι για τη διαχείριση των διαδικασιών σε µια 

εφοδιαστική αλυσίδα µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας δεν αρκεί η εφαρµογή της 

διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως αυτή επεκτείνεται για την εφαρµογή της στα 

πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά για συγκεκριµένες λειτουργίες απαιτείται 
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ένα πρόγραµµα έξι σίγµα και για άλλες απαιτείται το λιτό σύστηµα. Και επειδή τόσο 

το σύστηµα έξι σίγµα όσο και το λιτό σύστηµα είναι προγράµµατα βελτίωσης 

διαδικασιών και όχι πελατοκεντρικά συστήµατα ποιότητας, η βέλτιστη λύση όσον 

αφορά στη βελτίωση της ποιότητας βρίσκεται στην εφαρµογή ενός υβριδικού 

συστήµατος, το οποίο θα έχει ως βάση το πελατοκεντρικό σύστηµα της διοίκησης 

ολικής ποιότητας και θα ενσωµατώνει τα συστήµατα έξι σίγµα και λιτής παραγωγής 

στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη µείωση της µεταβλητότητας και 

την εξάλειψη των απωλειών στις διαδικασίες. Το σύστηµα αυτό ονοµάζεται λιτό έξι 

σίγµα. 

Συγκριτικά λοιπόν µε άλλες αλυσίδες εφοδιασµού που εφαρµόζουν διοίκηση 

ολικής ποιότητας στην αλυσίδα, µια εφοδιαστική αλυσίδα που θα σχεδιαστεί και θα 

λειτουργεί µε το υβριδικό σύστηµα σίγουρα θα επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 

επειδή δεν θα αντιµετωπίζει όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες µόνο ποιοτικά. 

Μέχρι στιγµής εντοπίστηκαν τα βασικά συµπεράσµατα της βιβλιογραφίας, τα 

οποία επεξεργάστηκαν και οδήγησαν σε παρατηρήσεις και βασικά σηµεία, τα οποία 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαχείριση ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού µε 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη κερδοφορίας και υψηλής 

απόδοσης. Συνεχίζοντας µε την ίδια προσέγγιση, σχετικά µε την εφαρµογή των 

αρχών ποιότητας για το σχεδιασµό διαδικασιών και στρατηγικών για τη διαχείριση 

του ρίσκου της αλυσίδας και τη διασφάλιση αυτής απέναντι στη µεταβλητότητα 

διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή αποδοτικότητα, από τη βιβλιογραφία εξήχθησαν τα 

ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη για 

την κατάστρωση του πλαισίου. 

Όπως σχολιάστηκε και παραπάνω, οι λιτές εφοδιαστικές αλυσίδες βελτιώνουν 

την ποιότητα, µέσω της µείωσης της µεταβλητότητας και της εξάλειψης των 

απωλειών από κάθε διαδικασία. Παρόλα αυτά, οι αλυσίδες αυτές έχουν ένα πολύ 

σοβαρό µειονέκτηµα. Έχοντας µειώσει τη µεταβλητότητα του lead time και έχοντας 

εξαλείψει την ανάγκη για διατήρηση αποθέµατος και την υπερβάλλουσα 

δυναµικότητα, στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού, 

παρουσιάζουν αδυναµία να δράσουν για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της. 

Για την αντιµετώπιση του ρίσκου αυτού η βιβλιογραφία προτείνει πρακτικές, 

τεχνικές και τεχνολογίες για την πρόληψη της πιθανότητας διακοπής της αλυσίδας, 

καθώς και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της και την ανάπτυξη 

της δυνατότητας ταχείας αποκατάστασης των διαδικασιών της αµέσως µετά από µια 
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διακοπή της. Ως βασικό συµπέρασµα µπορεί να επισηµανθεί εδώ ότι η βιβλιογραφία 

δεν αποδέχεται την ύπαρξη µόνο µιας πηγής εφοδιασµού, ενώ προτείνει µια 

ισορροπηµένη προσέγγιση σχετικά µε τη διαχείριση των αποθεµάτων. Τέλος, τονίζει 

τη σηµαντικότητα της ιχνηλασιµότητας και της ορατότητας σε όλο το µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Μια τελευταία παρατήρηση που αξίζει να τονιστεί είναι ότι για την κατάστρωση 

του κατάλληλου πλαισίου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές περιοχές κάθε 

θεµατικής ενότητας που αναπτύχθηκαν στη βιβλιογραφία και παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6.3.  

7.2 Κατάστρωση πλαισίου 

Αρχικά, λοιπόν, χαράσσεται η στρατηγική της επιχείρησης, που αποτελεί το 

σηµείο αναφοράς της αλυσίδας εφοδιασµού, και εποµένως και η στρατηγική 

ολόκληρης της αλυσίδας. Αφότου έχει ήδη αποφασιστεί το ποια προϊόντα θα 

παράγονται και θα προσφέρονται στην αγορά, αποφασίζεται σε στρατηγικό επίπεδο 

η στρατηγική της επιχείρησης αναφοράς, δηλαδή η ανάπτυξη µε οριζόντια 

ολοκλήρωση και «οιονεί» κάθετη ολοκλήρωση µέσω στρατηγικών συµµαχιών. Σε 

τακτικό επίπεδο αποφασίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης 

αναφοράς / αλυσίδας, το οποίο είναι η ηγεσία κόστους µέσω της διαχείρισης 

ποιότητας και κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ στο λειτουργικό επίπεδο 

αποφασίζονται οι πολιτικές που θα ακολουθήσει κάθε λειτουργικό τµήµα της 

επιχείρησης (και εποµένως κάθε επιχείρησης της αλυσίδας µε την οποία έχει 

συναφθεί στρατηγική συνεργασία / συµµαχία) για την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιαστεί το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι 

αποφάσεις της φάσης αυτής είναι στρατηγικού χαρακτήρα και σχετίζονται α) µε τη 

διαµόρφωση του δικτύου, β) την ανάθεση των προϊόντων, γ) τον προγραµµατισµό 

παραγωγής και δ) τον προγραµµατισµό µεταφοράς. 

Σχετικά µε τη διαµόρφωση του δικτύου οι αποφάσεις αφορούν στην επιλογή 

των προµηθευτών, των παραγωγικών εγκαταστάσεων, των κέντρων διανοµής και 

των αποθηκών. Για την ανάθεση των προϊόντων αποφασίζεται ποιες εγκαταστάσεις 

θα είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των υποµονάδων, των ηµι-έτοιµων και των 

έτοιµων προϊόντων. Για τον προγραµµατισµό παραγωγής αποφασίζονται οι 

δυναµικότητες κάθε εγκατάστασης, ενώ για τον προγραµµατισµό των µεταφορών 

καθορίζονται οι κόµβοι που θα χρησιµοποιηθούν. 
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Η ανώτατη διοίκηση κάθε συνεργαζόµενου µέλους οφείλει να ηγηθεί έτσι, ώστε 

να ευθυγραµµίσει τους στρατηγικούς στόχους κάθε επιχείρησης, να δηµιουργήσει 

κουλτούρα ποιότητας, κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου και κλίµα ενδυνάµωσης 

(στρατηγικές αποφάσεις). Έτσι, σε κάθε επιχείρηση πρέπει να εφαρµοστούν 

προγράµµατα αλλαγής κουλτούρας, ενηµέρωσης σχετικά µε τους κινδύνους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και ενθάρρυνσης συνεργασιών (τακτικές αποφάσεις), ενώ η 

πρόοδος της σύγκλισης των στόχων, της κατανόησης των κινδύνων από τους 

εταίρους και του βαθµού στενής συνεργασίας πρέπει να ελέγχεται, για να 

λαµβάνονται βελτιωτικά µέτρα (λειτουργικές αποφάσεις). 

Όπως ειπώθηκε στην παράγραφο 7.1, για την αποτελεσµατική διαχείριση και 

ολοκλήρωση των διαδικασιών απαιτείται η συµµετοχή, η στενή συνεργασία και η 

επικοινωνία των εταίρων της αλυσίδας εφοδιασµού. Για το λόγο αυτό οι 

δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας δεν αποτελούν ξεχωριστή ενότητα 

στο πλαίσιο, αλλά οι αποφάσεις που τις αφορούν συµπεριλαµβάνονται στις 

αποφάσεις κάθε διεπιχειρησιακής διαδικασίας. 

 

Παραγωγή Αγορά ∆ιανοµή Παραγωγή Αγορά ∆ιανοµή Αγορά ∆ιανοµή Παραγωγή Αγορά ∆ιανοµή 

Επιχείρηση Προµηθευτής Προµηθευτής 
προµηθευτή 

Πελάτης Πελάτης 
πελάτη 

Σχεδιασµός 

 

Σχήµα 7.1: ∆ιαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει του µοντέλου SCOR. 

Το µοντέλο SCOR (Supply Chain Operations Reference) (www.supplychain.org) 

αποτυπώνει τις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασµού, όπως φαίνεται στο σχήµα 

7.1. Χρησιµοποιώντας ως βάση αυτό το µοντέλο και προσθέτοντας ακόµη µια 

διαδικασία αµέσως µετά τη διανοµή, την πώληση, παρατηρείται ότι επί της ουσίας 

απαιτείται η διαχείριση και η ολοκλήρωση των τεσσάρων αυτών διαδικασιών της 

αλυσίδας εφοδιασµού. 

Καθεµία από αυτές τις τέσσερις διαδικασίες περικλείει πληθώρα υπό-

διαδικασιών. Πρώτα από όλα, για το σχεδιασµό των διαδικασιών προτείνεται η 

χρήση του κύκλου DMAVD. Για τη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών 

προτείνεται η χαρτογράφηση αυτών για την αναγνώριση της ροής της αξίας και των 

περιοχών βελτίωσης. Επιπλέον, προτείνεται η εφαρµογή της θεωρίας διαχείρισης 

περιορισµών για την ιεράρχηση µε σειρά σηµαντικότητας των διαδικασιών που 

πρέπει να βελτιωθούν. Στη συνέχεια, προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές 
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του συστήµατος λιτού έξι σίγµα, για τη µείωση της µεταβλητότητας και την εξάλειψη 

των απωλειών. Η µέτρηση της απόδοσης των διαδικασιών, η ανατροφοδότηση και ο 

ανασχεδιασµός των διαδικασιών, αν χρειάζεται, αποτελούν επίσης σηµαντικές 

αποφάσεις. 

Για τη θωράκιση της αλυσίδας εφοδιασµού από τη µεταβλητότητα και το ρίσκο 

προτείνεται η χαρτογράφηση της αλυσίδας για τον εντοπισµό των σηµείων πίεσης 

και των κρίσιµων διαδροµών της αλυσίδας. Η χρήση τεχνικών και εργαλείων 

αξιολόγησης ρίσκου µπορεί να υιοθετηθεί για την πρόληψη από τους κινδύνους. 

Επιπλέον, απαιτείται να χρησιµοποιηθεί η απαραίτητη τεχνολογία για την 

ενδυνάµωση και την υποστήριξη των διαδικασιών βελτίωσης, καθώς και για την 

ιχνηλασιµότητα και την πλήρη ορατότητα της αλυσίδας (π.χ. RFID). Τέλος, καλό 

είναι η να λαµβάνει χώρα διαχείριση της γνώσης σχετικά µε την απόδοση των 

διαδικασιών και τις διακοπές της αλυσίδας, ώστε κάθε επιχείρηση να µαθαίνει από 

την εµπειρία. 

Όλες αυτές οι αποφάσεις σχετικά µε τις διεπιχειρησιακές διαδικασίες αφορούν 

όλες τις διαδικασίες. Φυσικά, για κάθε διαδικασία πέρα από τις προαναφερθείσες 

αποφάσεις, υπάρχουν και άλλες, οι οποίες αναφέρονται σε κάθε διαδικασία 

ξεχωριστά. Πιο συγκεκριµένα, για την αγορά οι αντίστοιχες στρατηγικές αποφάσεις 

αφορούν στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε τους κατάλληλους προµηθευτές 

και πελάτες και στη στενή συνεργασία, στην επιλογή των προµηθευτών, µε έµφαση 

στην επιλογή ενός τοπικού προµηθευτή και στην επιλογή προµηθευτών µε 

υπερβάλλουσα δυναµικότητα για την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διακοπής 

της αλυσίδας εφοδιασµού, στην ανάπτυξη των προµηθευτών, στην υιοθέτηση 

τεχνολογιών και µέσων για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών µε τους 

συνεργάτες και στον καθορισµό του επιπέδου αποδεκτής ποιότητας των 

εξαρτηµάτων, υποµονάδων ή πρώτων υλών που θα αγοραστούν. Οι τακτικές 

αποφάσεις για τη διαδικασία αγοράς αφορούν στον καθορισµό του ποιος θα διεξάγει 

τον έλεγχο ποιότητας (έλεγχος στην πηγή – συµµόρφωση στην πρωτοβουλία CSI), 

στην αξιολόγηση των προµηθευτών, στην υποκίνηση αυτών, στις πληροφορίες που 

θα ανταλλάσσονται, στην επιλογή του τύπου της συµµαχίας (VMI, CPFR 

(Collaborative Planning Forecasting and Replenishment)), στην επιλογή του τρόπου 

επικοινωνίας και στην επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 

προµηθευτών. Οι λειτουργικές αποφάσεις σχετίζονται µε την υποστήριξη και την 

εκπαίδευση των προµηθευτών και µε τη συγκρότηση οµάδων για την επίλυση 

προβληµάτων ποιότητας. 
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Σχετικά µε τη διεπιχειρησιακή διαδικασία του προγραµµατισµού παραγωγής 

υπάρχουν σηµαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Αρχικά, µια σηµαντική απόφαση 

είναι η συµµετοχή όλων των εταίρων στο σχεδιασµό των προϊόντων και ο 

σχεδιασµός πράσινων προϊόντων. Επιπλέον, µια πολύ σηµαντική απόφαση είναι η 

παραγωγή µόνο των υποµονάδων, για τις οποίες η επιχείρηση διαθέτει θεµελιώδεις 

ικανότητες (core capabilities) και η υπεργολαβία των υπολοίπων (outsourcing). 

Όσον αφορά στις τακτικές αποφάσεις η συµµετοχή όλων των εταίρων στην 

πρόβλεψη της ζήτησης και η ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών από τα 

κάτω προς τα επάνω επίπεδα της αλυσίδας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 

Bullwhip είναι µια σηµαντική απόφαση. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού 

και για τη µείωση του κόστους των αποθεµάτων, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί η 

στρατηγική συµµαχία VMI. Άλλες σηµαντικές αποφάσεις είναι η επιλογή του 

συστήµατος παραγωγής (lean) και του συστήµατος αποθεµάτων που θα 

χρησιµοποιηθεί (κατά προτίµηση υβριδικό just in time µε διατήρηση στρατηγικού 

αποθέµατος και αποθέµατος ασφαλείας), η επιλογή εφαρµογής στρατηγικών 

υβριδικής ώθησης – έλξης, αναβολής και καθυστερηµένης διαφοροποίησης των 

προϊόντων και η τυποποίηση του προϊόντος, όπως επίσης και η συµµόρφωση του 

προϊόντος σε τυποποιήσεις της αγοράς. Άλλες τακτικές αποφάσεις έχουν να κάνουν 

µε την επιλογή της ποσότητας στρατηγικού αποθέµατος και αποθέµατος ασφαλείας 

που πρέπει να διατηρείται για την αντιµετώπιση πιθανής διακοπής της αλυσίδας, 

καθώς και µε τον τύπο των πληροφοριών που πρέπει να διακινούνται (επίπεδο 

αποθέµατος, όγκος πωλήσεων (point of sales – POS)). Οι λειτουργικές αποφάσεις 

έχουν να κάνουν µε τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας, τον ποιοτικό 

έλεγχο των διαδικασιών, τον υπολογισµό της βέλτιστης ποσότητας παραγωγής και 

της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας. 

Σχετικά µε τη διανοµή, οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν στην επιλογή 

διανοµέων και στην αξιολόγηση αυτών, στην επιλογή των δικτύων διανοµής που θα 

χρησιµοποιηθούν, στην επιλογή στρατηγικής cross-docking, στην επιλογή των 

µεταφορικών µέσων και στη συµµόρφωση στις πρωτοβουλίες και στις τεχνολογίες 

για την πρόληψη διακοπής της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. επισφράγιση φορτίων 

µε ηλεκτρονικές σφραγίδες eSeals, εφαρµογή ετικετών RFID, υποβολή των 

στοιχείων εµπορευµάτων 24 ώρες πριν την άφιξη σε λιµάνι των Η.Π.Α., 

συµµόρφωση στο πρόγραµµα C-TPAT). Οι τακτικές αποφάσεις αφορούν στη χρήση 

συστηµάτων µεταφοράς πλήρους φορτίου ή όχι, ενώ οι λειτουργικές αφορούν στην 

επιλογή των βέλτιστων ποσοτήτων µεταφοράς. 
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Τέλος, σχετικά µε την πώληση, οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν στην 

ανταλλαγή χρήσιµων πληροφοριών σε σχέση µε τον όγκο πωλήσεων και την 

ικανοποίηση των πελατών, στον καθορισµό του επιθυµητού επιπέδου 

εξυπηρέτησης πελατών και στην ανατροφοδότηση. Οι τακτικές αποφάσεις έχουν να 

κάνουν µε την καθοδήγηση των πελατών, την τιµολογιακή πολιτική και οι 

λειτουργικές µε τις µεθόδους εξυπηρέτησης των πελατών. 

 Χάραξη στρατηγικής 

Σχεδιασµός αλυσίδας εφοδιασµού 

∆ιαµόρφωση του δικτύου, ανάθεση προϊόντων, στρατηγικός 
προγραµµατισµός παραγωγής, στρατηγικός προγραµµατισµός µεταφοράς. 

Ηγεσία 

∆ηµιουργία κουλτούρας ποιότητας, κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου, 
κλίµατος ενδυνάµωσης και υποκίνηση συµµετοχής όλων των εργαζοµένων 
κάθε επιχείρησης µε σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και τη θωράκιση 

της αλυσίδας έναντι στο ρίσκο. 

∆ραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

Εφαρµογή συστήµατος 
ποιότητας µέσα σε κάθε 

επιχείρηση 

∆ιαχείριση ποιότητας διεπιχειρησιακών διαδικασιών και 
θωράκιση απέναντι στο ρίσκο 

Σχεδιασµός διεπιχειρησιακών διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση των 
διαδικασιών και για τη θωράκιση απέναντι στη µεταβλητότητα και το ρίσκο 

Αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Ικανοποίηση πελάτη, διαχείριση κινδύνου, κερδοφορία και αποδοτικότητα 

Αγορά Παραγωγ
ή 

∆ιανοµή Πώληση Αγορά Παραγωγ
ή 

∆ιανοµή Πώληση Αγορά Παραγωγ
ή 

∆ιανοµή Πώληση Αγορά Πώληση 

Προµηθευτής 
προµηθευτή 

Προµηθευτής Επιχείρηση Πελάτης Πελάτης 
πελάτη 

 

Σχήµα 7.2: ∆οµή µεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το στρατηγικό 

σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
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Πίνακας 7.2: Ταξινόµηση αποφάσεων µεθοδολογικού πλαισίου. 

  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

 Καθορισµός στρατηγικής επιχείρησης αναφοράς ×   

 Καθορισµός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  ×  

Χάραξη 

στρατηγικής 

 Πολιτικές λειτουργικών τµηµάτων κάθε 

επιχείρησης 
  × 

Επιλογή προµηθευτών ×   

Επιλογή παραγωγικών εγκαταστάσεων ×   

Επιλογή κέντρων διανοµής ×   

∆ιαµόρφωση του 

δικτύου 

Επιλογή αποθηκών ×   

Ανάθεση 

προϊόντων 

Καθορισµός εγκαταστάσεων για την επεξεργασία 

των υποµονάδων, των ηµι-έτοιµων και των 

έτοιµων προϊόντων 

×   

Προγραµµατισµός 

παραγωγής 

Καθορισµός δυναµικότητας κάθε εγκατάστασης 
×   

Σχεδιασµός 

δικτύου 

εφοδιασµού 

Προγραµµατισµός 

µεταφορών 

Καθορισµός κόµβων που θα χρησιµοποιηθούν 
×   
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

 Ευθυγράµµιση στρατηγικών στόχων κάθε 

επιχείρησης 
×   

Ηγεσία 

 ∆ηµιουργία κουλτούρας ποιότητας ×   

  ∆ηµιουργία κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου ×   

  ∆ηµιουργία κλίµατος ενδυνάµωσης ×   

  Εφαρµογή προγραµµάτων αλλαγής κουλτούρας  ×  

  Εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης σχετικά µε 

τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα 
 ×  

  Εφαρµογή προγραµµάτων ενθάρρυνσης 

συνεργασιών 
 ×  

  Έλεγχος προόδου της σύγκλισης των στόχων και 

λήψη µέτρων 
  × 

  Έλεγχος της κατανόησης των κινδύνων από τους 

εταίρους και επιπλέον ενηµέρωση 
  × 

  Έλεγχος του βαθµού στενής συνεργασίας και 

ενθάρρυνση 
  × 
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

Γενικά2 Υιοθέτηση πελατοκεντρικού συστήµατος λιτού έξι 

σίγµα 
×   

 Εφαρµογή και χρήση πληροφοριακών 

συστηµάτων 
×   

∆ιαχείριση 

διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών 

 ∆ιαχείριση γνώσης ×   

  Σχεδιασµός διαδικασιών µε κύκλο DMAVD × ×  

  Χαρτογράφηση διαδικασιών για την αναγνώριση 

της ροής της αξίας και των περιοχών βελτίωσης 
× ×  

  Ιεράρχηση µε σειρά σηµαντικότητας των 

διαδικασιών που πρέπει να βελτιωθούν 
× ×  

  Χαρτογράφηση αλυσίδας για τον εντοπισµό των 

σηµείων πίεσης και των κρίσιµων διαδροµών της 

αλυσίδας 

× ×  

  Εφαρµογή τεχνικών του συστήµατος λιτού έξι 

σίγµα για τη µείωση της µεταβλητότητας και την 

εξάλειψη των απωλειών των διαδικασιών 

 × × 

                                                             
2 Αφορούν όλες τις διεπιχειρησιακές διαδικασίες. 
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

  Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών  × × 

  Ανατροφοδότηση  × × 

  Ανασχεδιασµός διαδικασιών  × × 

  Χρήση τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης 

ρίσκου για την πρόληψη από τους κινδύνους 
 × × 

 Αγορά Σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε τους 

κατάλληλους προµηθευτές και πελάτες και στενή 

συνεργασία 

×   

  Επιλογή προµηθευτών, µε έµφαση στην επιλογή 

ενός τοπικού προµηθευτή και στην επιλογή 

προµηθευτών µε υπερβάλλουσα δυναµικότητα για 

την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διακοπής 

της αλυσίδας εφοδιασµού 

×   

  Υποστήριξη και ανάπτυξη προµηθευτών ×   

  Υιοθέτηση τεχνολογιών και µέσων για την 

επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών µε 

τους συνεργάτες 

×   
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

  Καθορισµός του επιπέδου αποδεκτής ποιότητας 

των εξαρτηµάτων, υποµονάδων ή πρώτων υλών 

που θα αγοραστούν 

× ×  

  Καθορισµός του ποιος θα διεξάγει τον έλεγχο 

ποιότητας (έλεγχος στην πηγή – συµµόρφωση 

στην πρωτοβουλία CSI) 

× ×  

  Επιλογή του τύπου της συµµαχίας (VMI, CPFR, 

QR) 
× ×  

  Επιλογή πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται × ×  

  Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 

προµηθευτών 
× ×  

  Επιλογή του τρόπου επικοινωνίας  × × 

  Υποκίνηση προµηθευτών  × × 

  Υποστήριξη και την εκπαίδευση προµηθευτών   × 

  Συγκρότηση οµάδων για την επίλυση 

προβληµάτων ποιότητας 
  × 
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

 Παραγωγή Παραγωγή µόνο των υποµονάδων, για τις οποίες 

η επιχείρηση διαθέτει θεµελιώδεις ικανότητες και 

υπεργολαβία των υπολοίπων (outsourcing) 

×   

  Συµµετοχή όλων των εταίρων στο σχεδιασµό των 

προϊόντων 
×   

  Σχεδιασµός πράσινων προϊόντων ×   

  Συµµετοχή όλων των εταίρων στην πρόβλεψη της 

ζήτησης και ανταλλαγή των απαραίτητων 

πληροφοριών για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου Bullwhip 

× ×  

  Επιλογή του συστήµατος παραγωγής και 

αποθεµάτων 
× ×  

  Εφαρµογή υβριδικής ώθησης – έλξης, αναβολής 

και καθυστερηµένης διαφοροποίησης των 

προϊόντων 

 ×  

  Τυποποίηση προϊόντων και συµµόρφωση αυτών 

σε τυποποιήσεις της αγοράς 
 ×  
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

  Επιλογή ποσότητας στρατηγικού αποθέµατος και 

αποθέµατος ασφαλείας που πρέπει να διατηρείται 

για την αντιµετώπιση πιθανής διακοπής της 

αλυσίδας 

 × × 

  Τύπος πληροφοριών που πρέπει να διακινούνται 

(επίπεδο αποθέµατος, όγκος πωλήσεων) 
 × × 

  Χρήση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας   × 

  Ποιοτικός έλεγχος διαδικασιών   × 

  Υπολογισµός της βέλτιστης ποσότητας 

παραγωγής 
  × 

  Υπολογισµός της βέλτιστης ποσότητας 

παραγγελίας 
  × 

 ∆ιανοµή Επιλογή των δικτύων διανοµής ×   

  Συµµόρφωση στις πρωτοβουλίες και εφαρµογή 

τεχνολογιών για την πρόληψη διακοπής της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

×   

  Επιλογή και αξιολόγηση διανοµέων ×   
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  Αποφάσεις Στρατηγικές Τακτικές Λειτουργικές 

  Επιλογή στρατηγικής cross-docking × ×  

  Συστήµατα µεταφοράς πλήρους φορτίου  ×  

  Επιλογή των βέλτιστων ποσοτήτων µεταφοράς   × 

 Πώληση Καθορισµός επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης 

πελατών 
× ×  

  Ανταλλαγή πληροφοριών όγκου πωλήσεων και 

ικανοποίησης πελατών 
× ×  

  Καθοδήγηση των πελατών × ×  

  Τιµολογιακή πολιτική  ×  

  Μέθοδοι εξυπηρέτησης πελατών   × 

 

Στο σχήµα 7.2 παρουσιάζεται σχηµατικά η δοµή του µεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το στρατηγικό σχεδιασµό 

ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ στον πίνακα 7.2 αποτυπώνονται οι αποφάσεις του µεθοδολογικού 

πλαισίου ταξινοµηµένες ανά κατηγορία απόφασης. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ήταν η ολιστική 

επισκόπηση και η κριτική θεώρηση όλων των δηµοσιευµένων επιστηµονικών 

εργασιών που ασχολούνται µε τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

και η δηµιουργία ενός µεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το 

στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα 

εφοδιασµού. 

Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες της διαχείρισης ποιότητας και της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη συνέχεια δόθηκαν ο ορισµός, οι 

βασικές έννοιες και τα κίνητρα ενασχόλησης µε τη διαχείριση της ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού. 

Μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού µέρους, αποτυπώθηκε η βιβλιογραφική 

επισκόπηση τόσο αναλυτικά όσο και σε πίνακες. Οι εργασίες που επισκοπήθηκαν 

κινούνται πέρα από τα όρια της επιχείρησης και µελετούν την αλληλεπίδραση της 

ποιότητας και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. Οι εργασίες αυτές 

κατηγοριοποιήθηκαν σε θεµατικές ενότητες και αναλύθηκαν διεξοδικά. 

Τέλος, παρουσιάστηκε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων για το 

στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα 

εφοδιασµού, το οποίο δηµιουργήθηκε από την κατανόηση και την επεξεργασία των 

πορισµάτων της βιβλιογραφίας. 

Από το εισαγωγικό µέρος της εργασίας ένα σηµαντικό συµπέρασµα που 

προέκυψε είναι ότι η πιστοποίηση κατά το ISO 9001 είναι µια στατική κατάσταση, 

από την οποία δεν εξυπακούεται η συνεχής βελτίωση µιας επιχείρησης. Η 

πιστοποίηση αυτή αποτελεί απλά ένα σκαλοπάτι γα την εφαρµογή συστηµάτων 

διαχείρισης ποιότητας και από µόνη της δεν αρκεί για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης που είναι η ικανοποίηση του τελικού πελάτη και η συνεχής βελτίωση. 

Όπως αποδεικνύουν και οι Casadesús και de Castro (2005), η πιστοποίηση µιας 

εταιρίας κατά το ISO 9001 βελτιώνει τις σχέσεις µε τους προµηθευτές, την 

ικανοποίηση των πελατών και µειώνει τα παράπονα των πελατών όσον αφορά στην 

ποιότητα των προϊόντων και στην εξυπηρέτηση. Παρόλα αυτά, βάσει της έρευνας 

που διεξήγαγαν, η πιστοποίηση κατά ISO 9001 δεν οδηγεί σε βελτίωση στη 

διαχείριση αποθεµάτων µέσα στην αλυσίδα και δεν οδηγεί σε µείωση του κόστους 
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των logistics. Η πιστοποίηση βοηθά στην εµπρόθεσµη ικανοποίηση της 

παραγγελίας, αλλά όχι στη µείωση του χρόνου ικανοποίησης αυτής.  

Ένα δεύτερο βασικό συµπέρασµα είναι ότι η διοίκηση ολικής ποιότητας 

θεωρείται ξεπερασµένη λόγω του ότι αποτελεί µια καθαρά ποιοτική προσέγγιση. 

Στην πράξη, οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν υβριδικά συστήµατα ποιότητας, 

ενσωµατώνοντας είτε το σύστηµα βελτίωσης διαδικασιών έξι σίγµα είτε το λιτό 

σύστηµα βελτίωσης διαδικασιών είτε και τα δύο στο σύστηµα της διοίκησης ολικής 

ποιότητας. 

Η διαχείριση της ποιότητας επιτυγχάνεται µέσω του συντονισµού και της 

ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των συνεργαζόµενων µελών 

της αλυσίδας για τη µέτρηση, την ανάλυση και τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων, 

των υπηρεσιών και των διαδικασιών για τη δηµιουργία αξίας και την ικανοποίηση 

των ενδιάµεσων και τελικών πελατών. Εποµένως, η διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού οδηγεί στη βελτίωση των έξι συνιστωσών, βάσει των οποίων 

µετράται η ποιότητα: α) ικανοποίηση αναγκών πελατών, β) καταλληλότητα 

προϊόντος για χρήση, γ) ολοκλήρωση διαδικασιών, δ) ελαχιστοποίηση 

µεταβλητότητας, ε) εξάλειψη απωλειών και στ) συνεχής βελτίωση. 

Όσον αφορά στη βιβλιογραφική επισκόπηση, φάνηκε ότι υπάρχουν δύο οµάδες 

εργασιών. Η πρώτη οµάδα εργασιών, που αποτελεί και την πλειοψηφία αυτών 

(95%), πραγµατεύεται την εφαρµογή πρακτικών διαχείρισης ποιότητας στην 

αλυσίδα εφοδιασµού µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας στην αλυσίδα, ενώ η 

δεύτερη οµάδα εργασιών (5%) ασχολείται µε την εφαρµογή των αρχών της 

ποιότητας στο σχεδιασµό διαδικασιών και στρατηγικών στην αλυσίδα εφοδιασµού 

για τη θωράκιση και τη διασφάλισή της απέναντι στο ρίσκο και τη µεταβλητότητα. 

Η πρώτη οµάδα εργασιών δεν περιλαµβάνει πολλές εργασίες που να 

αναπτύσσουν ένα ολιστικό στρατηγικό πλάνο για την επίτευξη της αριστείας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (µε τον όρο αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα εννοείται η 

βελτίωση της ποιότητας και η κερδοφορία της αλυσίδας). Οι περισσότερες που 

έχουν εκπονηθεί ως σήµερα επικεντρώνονται σε επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι 

οποίες είναι συµπληρωµατικές και αλληλένδετες. Οι θεµατικές αυτές ενότητες είναι 

οι ακόλουθες πέντε: α) δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, β) στρατηγική 

και πολιτικές, γ) διαχείριση διαδικασιών και λειτουργιών,δ) ηγεσία και ανώτατη 

διοίκηση και ε) µέτρηση απόδοσης. 
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Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των εργασιών της πρώτης οµάδας 

φάνηκε ότι για τη διαχείριση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στη συνεργασία και στην επικοινωνία των εταίρων της, καθώς και στη 

διαχείριση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών. Όσον αφορά στη συνεργασία δίνεται 

έµφαση στις µεθόδους διαχείρισης των προµηθευτών, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να 

συγκλίνουν οι στρατηγικοί στόχοι των επιχειρήσεων µε τη στρατηγική της αλυσίδας. 

Σχετικά µε τη διαχείριση των διαδικασιών, αφότου επιλεχθούν οι συνεργάτες, 

ενθαρρύνεται από την ανώτατη διοίκηση η συµµετοχή αυτών και η εµπλοκή τους 

στο σχεδιασµό και στη βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών. Στη 

βιβλιογραφία προσφέρονται αρκετές µεθοδολογίες για το σχεδιασµό και τη βελτίωση 

διαδικασιών, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι στην πράξη πιο αποτελεσµατικό 

αποδεικνύεται το υβριδικό σύστηµα λιτό έξι σίγµα, για τη µείωση της µεταβλητότητας 

του lead time κάθε διαδικασίας και την εξάλειψη των απωλειών και των 

δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία. Επίσης, στη βιβλιογραφία δίνεται 

έµφαση στην παραγωγή από τις επιχειρήσεις µόνο των προϊόντων / υποµονάδων, 

για τα οποία διαθέτουν θεµελιώδεις ικανότητες και στην υπεργολαβία των 

υπολοίπων. Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση δίνει η βιβλιογραφία στη µέτρηση των 

αποτελεσµάτων και στο σχεδιασµό του κατάλληλου συστήµατος µέτρησης 

απόδοσης για την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση της κερδοφορίας. 

Εποµένως, για τη διαχείριση της ποιότητας σε µια εφοδιαστική αλυσίδα 

υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει οπωσδήποτε να 

ικανοποιούνται: α) η δέσµευση όλων των επιχειρήσεων της αλυσίδας στην ποιότητα 

και στη συνεχή βελτίωση, β) η εστίαση του ενδιαφέροντος όλων των επιχειρήσεων 

στον τελικό πελάτη, γ) η συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ των επιχειρήσεων και 

δ) η εστίαση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της αλυσίδας εφοδιασµού για την 

ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση. Αυτές θα µπορούσε κανείς να πει 

ότι είναι ανάλογες µε τις τρεις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως αυτή 

εφαρµόζεται σε µια επιχείρηση. 

Οι εργασίες της δεύτερης οµάδας πραγµατεύονται ένα διαφορετικό αντικείµενο 

και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην πρώτη οµάδα. Βέβαια, µια 

εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να ασχοληθεί και µε τα δύο πεδία, τα οποία δεν είναι 

αντικρουόµενα σε καµία περίπτωση, και έτσι να επιτύχει αριστεία στην αλυσίδα 

διασφαλίζοντάς την ταυτόχρονα από τους κινδύνους, εποµένως να επιτύχει αριστεία 
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υπό την ευρεία έννοια. Αυτός ήταν και ο στόχος του µεθοδολογικού πλαισίου λήψης 

αποφάσεων που δηµιουργήθηκε. 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση της δεύτερης οµάδας εργασιών, φάνηκε ότι, 

παρόλο που οι λιτές εφοδιαστικές αλυσίδες βελτιώνουν την ποιότητα, µέσω της 

µείωσης της µεταβλητότητας και της εξάλειψης των απωλειών από κάθε διαδικασία, 

στην πράξη οι αλυσίδες αυτές έχουν ένα πολύ σοβαρό µειονέκτηµα. Έχοντας 

µειώσει τη µεταβλητότητα του lead time και έχοντας εξαλείψει την ανάγκη για 

διατήρηση αποθέµατος και την υπερβάλλουσα δυναµικότητα, στην περίπτωση 

διακοπής της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού, παρουσιάζουν αδυναµία να 

δράσουν για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της. 

Για την αντιµετώπιση του ρίσκου αυτού η βιβλιογραφία προτείνει πρακτικές, 

τεχνικές και τεχνολογίες για την πρόληψη της πιθανότητας διακοπής της αλυσίδας, 

καθώς και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της και την ανάπτυξη 

της δυνατότητας ταχείας αποκατάστασης των διαδικασιών της αµέσως µετά από µια 

διακοπή της. Ως βασικό συµπέρασµα µπορεί να επισηµανθεί εδώ ότι η βιβλιογραφία 

δεν αποδέχεται την ύπαρξη µόνο µιας πηγής εφοδιασµού, ενώ προτείνει µια 

ισορροπηµένη προσέγγιση σχετικά µε τη διαχείριση των αποθεµάτων. Τέλος, τονίζει 

τη σηµαντικότητα της ιχνηλασιµότητας και της ορατότητας σε όλο το µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων για το στρατηγικό 

σχεδιασµό ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα καλείται 

να αντιµετωπίσει ένα πολυκριτηριακό πρόβληµα και έχει ως σκοπό την επίτευξη 

αριστείας στην αλυσίδα. Ο όρος αριστεία χρησιµοποιείται υπό την ευρεία έννοια και 

συµπεριλαµβάνει τη βελτίωση της ποιότητας και τη διαχείριση του κινδύνου µε 

ταυτόχρονη κερδοφορία και υψηλή αποδοτικότητα. 

Το πλαίσιο ακολουθεί µια βηµατική προσέγγιση και παραθέτει τις στρατηγικές, 

τακτικές και λειτουργικές αποφάσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν σε κάθε 

στάδιο. Τα διακριτά αυτά στάδια είναι: α) η χάραξη της στρατηγικής, β) ο σχεδιασµός 

του δικτύου εφοδιασµού, γ) η ηγεσία και δ) η συνεργασία και η επικοινωνία των 

εταίρων της αλυσίδας σε συνδυασµό µε τη διαχείριση και την ολοκλήρωση των 

διεπιχειρησιακών αποφάσεων για την επίτευξη της αριστείας. 

Όσον αφορά στα κενά της βιβλιογραφίας και εποµένως στις δυνητικές περιοχές 

µελλοντικής έρευνας, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 
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• Λίγες εργασίες έχουν γίνει σχετικά µε την επίδραση της διαχείρισης ποιότητας 

στην αλυσίδα εφοδιασµού στην απόδοση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι περισσότερες έρευνες ως τώρα συσχετίζουν τη διαχείριση ποιότητας στην 

αλυσίδα µε τα αποτελέσµατα της επιχείρησης. 

• Η απαιτούµενη πληροφοριακή τεχνολογία για την επιτυχηµένη διαχείριση 

ποιότητας στην αλυσίδα εφοδιασµού αποτελεί ένα άλλο πεδίο που δεν έχει 

αναπτυχθεί επαρκώς. 

• Επίσης, οι απαιτούµενες τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση κινδύνου στις 

αλυσίδες εφοδιασµού είναι ένας τοµέας που συνεχώς εξελίσσεται. 

• Η διαχείριση ποιότητας στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η 

διαχείριση ποιότητας σε εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόγχου αποτελούν 

ενδιαφέρουσες περιοχές, στις οποίες δεν έχει γίνει ακόµα κάποια προσέγγιση. 

• Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου, µε τον 

οποίο θα πρέπει να µεταχειρίζονται οι διαφορές στην κουλτούρα και στο 

οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον των χωρών των επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν στις διεθνοποιηµένες εφοδιαστικές αλυσίδες για τη βελτίωση της 

ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα συγκέντρωνε η δηµιουργία ποσοτικών µοντέλων. Όλες 

οι εργασίες στη βιβλιογραφία είναι είτε θεωρητικές είτε εµπειρικές (εκτός αυτής 

των Lee και Whang (2005)). Ποσοτικά µοντέλα θα µπορούσαν να εφαρµοστούν: 

o Για τον καθορισµό των βέλτιστων παραµέτρων κατά τη σύναψη συµβολαίων 

συνεργασίας µεταξύ των εταίρων. 

o Για τον καθορισµό της βέλτιστης ποσότητας στρατηγικού αποθέµατος και 

αποθέµατος ασφαλείας που πρέπει να διατηρείται για την επιτυχή 

αντιµετώπιση διακοπών στην αλυσίδα. 

o Για την αξιολόγηση της ισορροπίας µεταξύ του ρίσκου / κόστους έλλειψης και 

του κόστους διατήρησης αποθέµατος. 

o Για την αξιολόγηση της ισορροπίας µεταξύ της προστιθέµενης αξίας από τη 

χρήση ευέλικτων στρατηγικών εφοδιασµού και του κόστους που τα 

συστήµατα αυτά συνεπάγονται. 
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o Για τη συσχέτιση των τεχνολογιών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της 

αλυσίδας και πρόληψης από πιθανές διακοπές µε το κόστος. 

• Η βιβλιογραφία επίσης δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θέµατα που αφορούν την 

εφαρµογή του συστήµατος έξι σίγµα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε: 

o Η διερεύνηση της µεθοδολογίας του συστήµατος έξι σίγµα για τη διαχείριση 

του εφοδιασµού. 

o Η διερεύνηση της µεθοδολογίας του συστήµατος έξι σίγµα για τον 

προγραµµατισµό παραγωγής. 

o Η διερεύνηση της µεθοδολογίας του συστήµατος έξι σίγµα για τη διαχείριση 

των αποθεµάτων. 

o Η διερεύνηση της µεθοδολογίας του συστήµατος έξι σίγµα για τη διαχείριση 

της ζήτησης. 

o Η επίδραση του λιτού συστήµατος έξι σίγµα στο lead time. 

o Η προσθήκη στα παραπάνω περιορισµών για τη διαχείριση του κινδύνου. 

• Τέλος, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εξέλιξη του πλαισίου που προτάθηκε, το 

οποίο αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση και χρειάζεται την ανάπτυξη των 

ποσοτικών µοντέλων που αναφέρθηκαν παραπάνω για την τεκµηρίωσή του. 

Ολοκληρώνοντας, η εργασία αυτή διεξήγαγε µια ολιστική επισκόπηση των 

δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών που ασχολούνται µε τη διαχείριση 

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηµιούργησε και πρότεινε ένα µεθοδολογικό 

πλαίσιο λήψης αποφάσεων για το στρατηγικό σχεδιασµό ποιότητας και τη 

διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασµού και διαπίστωσε κενά και δυνητικές 

περιοχές για έρευνα. Ελπίζω πράγµατι η εργασία αυτή να προσέφερε τα 

απαιτούµενα ερεθίσµατα και τις πληροφορίες για την περαιτέρω έρευνα στον τοµέα 

αυτό. 
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