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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγικά στοιχεία

1.1. Logistics. Ιστορική αναδρομή

Από την εποχή ακόμα της κατασκευής των πυραμίδων στην Αίγυπτο, ο 

άνθρωπος ασχολήθηκε με την διαδικασία μετακίνησης υλικών από ένα μέρος σε 

κάποιο άλλο. Η Ευρωπαϊκή αποικιακή επέκταση στην Αμερική αποτελεί ένα 

ακόμα παράδειγμα των προκλήσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην 

προσπάθεια μεταφοράς πληθυσμού και υλικών αγαθών.

Οι πρώτες αναφορές στα logistics αφορούν κυρίως στις εφαρμογές τους στο 

χώρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου, η ανάγκη για μετακίνηση προμηθειών και στρατευμάτων ήταν 

μεγαλύτερη από κάθε άλλη περίοδο στην Ιστορία. Στο βιβλίο του Luuwak, “A 

dictionary of Modern War”, (1971), ο όρος logistics περιγράφεται ως “όλες οι 

διαδικασίες και οι μέθοδοι που συνδέονται με τις προμήθειες ενόπλων δυνάμεων, οι 

οποίες περιλαμβάνουν απαιτήσεις σε αποθήκευση, μεταφορά και διανομή. 

Περιλαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό σχεδίασμά και υπολογισμούς, με στόχο να
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παρέχουν σε κάθε στρατιωτική μονάδα την απαραίτητη ποσότητα από κάθε υλικό, 

έτσι ώστε να περιορίζεται το απόθεμα (που περιορίζει την μετακίνηση) αλλά και οι 

ελλείψεις των αναγκαίων προμηθειών

Με την πάροδο του χρόνου, ο όρος logistics πέρασε στο χώρο των 

επιχειρήσεων. Ο Cavinato χρησιμοποίησε σε κείμενο του το 1982, τον παρακάτω 

ορισμό: “η διοίκηση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών, 

ανταλλακτικών, προμηθειών και τελικών προϊόντων-υπηρεσιών. Ο όρος logistics 

περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διοίκηση προμηθειών, μεταφοράς και 

αποθήκευσης σε μία λειτουργική βάση και διαχωρίζεται από την φυσική διανομή 

στο ότι η τελευταία αφορά μόνο τις διαδικασίες που υπάρχουν στο στάδιο μετά την 

παραγωγή”.

Σύμφωνα με την μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση επαγγελματιών στο τομέα 

των logistics, την “CLM” (Council of Logistics Management), έχει αποδοθεί στον 

όρο (1998), ο παρακάτω ορισμός:

“Η διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου, της 

αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης υλικών, υπηρεσιών, και 

σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους μέχρι το σημείο τελικής 

κατανάλωσης, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών. Ο ορισμός 

περιλαμβάνει εισερχόμενες (inbound), εξερχόμενες (outbound), εσωτερικές και 

εξωτερικές μετακινήσεις και την επιστροφή των υλικών για περιβαλλοντολογικούς 

σκοπούς

1.2. Εφοδιαστική αλυσίδα. Ορισμός

Διάφοροι είναι επίσης οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί στην εφοδιαστική 

αλυσίδα (Supply chain). Η οργάνωση “The Supply-Chain CounciC χρησιμοποιεί 

τον παρακάτω ορισμό (1997):
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“(λ όρος εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες τις προσπάθειες που 

περιλαμβάνονται στην παραγωγή και την παράδοση του τελικού προϊόντος, από τον 

πρώτο στην σειρά προμηθευτή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Τέσσερις είναι οι 

βασικές διεργασίες-σχεδιασμός, συγκέντρωση υλικών, παραγωγή και παράδοση-που 

ορίζουν τις παραπάνω προσπάθειες: διαχείριση προσφοράς και ζήτησης, πρώτων 

υλών και ανταλλακτικών, παραγωγή και συναρμολόγηση, αποθήκευση και 

διαχείριση αποθεμάτων, δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, διανομή και 

παράδοση στον πελάτη”

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ορισμός των Lummus και Vokurka(1999), για την 

εφοδιαστική αλυσίδα ο οποίος εκτός από τα παραπάνω, περιλαμβάνει και όλα τα 

συστήματα πληροφοριών που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραπάνω 

προσπαθειών.

Πέρα από την εφοδιαστική αλυσίδα διάφοροι ορισμοί αποδόθηκαν στην 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management). Οι Ellram 

και Cooper (1993), την ορίζουν ως την ολοκληρωμένη φιλοσοφία διαχείρισης της 

ροής ενός καναλιού προϊόντος από τον αρχικό προμηθευτή στον τελικό 

καταναλωτή.

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέει όλα τα μέλη της αλυσίδας σε 

μια διαδικασία που λειτουργεί ως ένα αυτόνομο σύστημα, η απόδοση του οποίου 

εξαρτάται από τις λειτουργίες κάθε συγκεκριμένου κρίκου της. Η προσέγγιση 

αυτή βέβαια δημιουργεί την ανάγκη για ενοποιημένη (integrated) διοίκηση των 

μελών της αλυσίδας. Βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συνέργιας μεταξύ 

των μελών της αλυσίδας με προσπάθειες μείωσης του κόστους και αύξησης της 

αξίας (adding value). Η μείωση του κόστους μπορεί να γίνει με βέλτιστο 

σχεδίασμά του όγκου, της συχνότητας των συναλλαγών και του ύψους των 

αποθεμάτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, ενώ η αύξηση της αξίας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ανάδειξη και εκμετάλλευση των ιδιαίτερων ικανοτήτων (core 

competencies) των μελών της αλυσίδας αξίας.
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Η στρατηγική προοπτική της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν όλα τα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας

■ Κοινός σχεδιασμός και ανταλλαγή πληροφοριών

■ Συνεργασία με κοινή βάση την ικανοποίηση των τελικών καταναλωτών

■ Συντονισμός μεταξύ των μελών σε διάφορα επίπεδα

■ Μακροπρόθεσμη συνεργασία και εμπιστοσύνη

■ Δίκαιη κατανομή των ρίσκων και των ωφελειών

■ Κοινά οράματα και αξίες

Η επιτυχημένη αμερικάνικη εταιρία λιανικού εμπορίου Wal Mart, ήταν από 

τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), 

ενώ παραδείγματα εταιριών που έχουν εφαρμόσει την ιδέα στην Ευρώπη είναι οι 

εταιρίες Cisco, Ikea, Unilever, 3Μ Europe.

Σύμφωνα με τον Pires (2000), διάφορες αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν εφαρμοστεί διεθνώς στην προσπάθεια βελτίωσης 

της αλυσίδας:

■ Αναδιάρθρωση στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, με 

μείωση γενικά του αριθμού των προμηθευτών και ενδυνάμωση των 

σχέσεων μεταξύ των εταιριών με στόχο την δημιουργία συνεργιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της VW και επτά 

προμηθευτών της στο νέο εργοστάσιο της στη Βραζιλία.

■ Ανταλλαγή πληροφοριών και ολοκλήρωση πληροφοριακών δομών που 

επιτρέπει στους συμμετέχοντες τις παραδόσεις “just in time” και την 

μείωση των αποθεμάτων. Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και 

εφαρμογή τεχνολογίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), 

μεταξύ προμηθευτών, πελατών και logistics εταιριών επιτρέπουν την 

άμεση συμπλήρωση με προϊόντα στα ράφια του πελάτη.
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■ Συνεργασία στα αρχικά επίπεδα σχεδιασμού ενός προϊόντος μεταξύ των 

μελών της αλυσίδας για καλύτερη απόδοση, μείωση κόστους, νεκρών 

χρόνων (lead times), χρόνων προετοιμασίας (set up times) σε όλο το 

μήκος της αλυσίδας.

■ Ανάθεση ορισμένων λειτουργιών μιας εταιρίας σε κάποια τρίτη 

(outsourcing), και συγκέντρωση των δυνάμεων της εταιρίας στις κύριες 

δραστηριότητες της. Η τρίτη εταιρία εξειδικεύεται στις συγκεκριμένες 

λειτουργίες τις οποίες αναλαμβάνει τις περισσότερες φορές για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.

■ Postponement manufacturing. Δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων 

σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας, στα οποία το υλικό φτάνει σε κάποιο 

στάδιο επεξεργασίας και περιμένει συγκεκριμένες προδιαγραφές από τον 

πελάτη ο οποίος μπορεί να καθορίσει έτσι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

του ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

1.3. Σχέση Logistics και Supply Chain Management

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι όροι “Supply Chain Management” και 

“Logistics” χρησιμοποιούνται χωρίς καμιά διάκριση μεταξύ τους. Σύμφωνα με 

τους Giunipero και Brand(1996), η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο διοίκησης για την ενίσχυση της συνολικής 

ικανοποίησης του πελάτη που έχει ως στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας της εταιρίας. Οι Johnson και Wood (1996) 

ομοίως συμπεραίνουν ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει 

μεγαλύτερες διαστάσεις από τα logistics. Οπως φαίνεται στο σχήμα 1.3.α, η 

εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει διεργασίες σε κάθε κόμβο του δικτύου οι 

οποίοι συνδέονται με διεργασίες logistics.
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Σχήμα 1.3.α: Εφοδιαστική αλυσίδα, Logistics, και ροή πληροφορίας

Πηγή: Lummus, R.R, Krumwiede, D,W, Vokurka,R,J

Σύμφωνα με τον Ken Ackerman, οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στα 

logistics στοχεύουν στον περιορισμό των κενών (gaps) και των αποκλίσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όταν αυτά τα κενά όμως 

μεγαλώνουν, το κόστος των διαδικασιών logistics τείνει να μεγαλώσει και η 

εξυπηρέτηση των πελατών τείνει να υποβαθμιστεί Η διοίκηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας καλείται να καλύψει τα κενά, μειώνοντας τους νεκρούς χρόνους (lead 

times) και τους χρόνους προετοιμασίας (set up times) στην παραγωγή, 

μεταβάλλοντας το μέγεθος των παραγγελιών και την δυναμικότητα της 

παραγωγής (manufacturing capability), ή προσθέτοντας λειτουργίες που 

προσφέρουν επιπλέον αξία στο προϊόν.

Ο ρόλος της ροής πληροφορίας μεταξύ των διαδικασιών είναι πολύ 

σημαντικός και περιπλέκει την διάκριση μεταξύ διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και logistics. Τα σημερινά συστήματα logistics όλο και περισσότερο
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στηρίζονται στην ροή και ανταλλαγή πληροφοριών και ξεφεύγουν από την 

παλαιότερη προσέγγιση της ροής και διαχείρισης αποκλειστικά υλικών ή 

υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σύγχρονες τάσεις στο χώρο της διοίκησης των logistics

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται, σε αυξανόμενο 

βαθμό από την ικανότητα τους να παραδίδουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο γρήγορα και έγκαιρα. Η 

ανταγωνιστικότητα αυτή δημιουργεί αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο στο σύνολο 

των δραστηριοτήτων logistics, όσο και στη συμπεριφορά της διοίκησης των 

επιχειρήσεων, η οποία αναγνωρίζει ολοένα την αυξανόμενη σημασία των 

logistics ως ανταγωνιστική παράμετρο.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές προκλήσεις της νέας εποχής 

συνοψίζονται παρακάτω:

2.1. Παγκοσμιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Συνέπεια του διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και της εισαγωγής της 

εξελισσόμενης τεχνολογίας στο χώρο των επιχειρήσεων είναι η μεγάλη 

εξειδίκευση όλων των διαδικασιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα
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σημαντικό μέρος της αξίας ενός προϊόντος (value added) προστίθεται μακριά από 

τις κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής του. Παράλληλα, οι δεσμοί ανάμεσα στον 

πελάτη και τους εγχώριους ή τοπικούς προμηθευτές γίνονται λιγότερο συνεκτικοί 

ενώ ενισχύονται οι επαφές και οι σχέσεις μεταξύ παγκόσμιων προμηθευτών και 

πελάτη.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της 

αποδοτικότητας των συστημάτων μεταφοράς υλικών και πληροφοριών, με 

αποτέλεσμα οι προμήθειες ή διανομές από/προς μακρινές αγορές να γίνονται με 

μικρότερο κόστος, ταχύτερα και ασφαλέστερα.

Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει την παραπάνω τάση είναι η σημαντική 

διαφορά στο κόστος εργατικού δυναμικού και το κόστος παραγωγής ανάμεσα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις δυτικές χώρες. Σημαντικός αριθμός 

εταιριών της Δυτικής Ευρώπης και των Η.Π.Α μετακινούν τις παραγωγικές τους 

διαδικασίες σε νέες περισσότερο συμφέρουσες βιομηχανικές περιοχές, ή 

πετυχαίνουν καλύτερες τιμές για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν από 

προμηθευτές σε διαφορετικές χώρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς χαμηλού 

κόστους και υψηλής σχετικά ποιότητας, παρουσιάζουν για παράδειγμα, χώρες της 

ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης όπως Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία όπως 

επίσης και χώρες της Ασίας, όπου αξιοσημείωτη είναι η παραγωγή προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας.

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση που παρατηρείται στην εφοδιαστική αλυσίδα 

ενισχύεται και από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την 

ανάγκη για οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την συγκέντρωση των προμηθευτών, ιδιαίτερα σε μερικές κατηγορίες 

προϊόντων όπως είναι οι ημιαγωγοί (semi-conductors). Η είσοδος νέων 

ανταγωνιστών στην συγκεκριμένη αγορά είναι δύσκολη καθώς απαιτείται 

ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υψηλά κεφάλαια . Η συγκέντρωση έχει ως αποτέλεσμα 

την ανάπτυξη μηχανισμών που διευκολύνουν την μεταφορά των προϊόντων αυτών
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παγκοσμίως. Οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται στη συνέχεια και στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες των υπόλοιπων κατηγοριών προϊόντων.

Οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών, ενισχύονται και από συγκεκριμένες 

συμφωνίες, όπως αυτή που επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση μίας χώρας σε 

αγορές μίας άλλης στην οποία η πρώτη επενδύει σε εγκαταστάσεις παραγωγής. 

Συγχρόνως, η χώρα που επενδύει σε μία άλλη χώρα μπορεί να εισάγει τα ίδια 

αυτά προϊόντα με πιο ευνοϊκούς για αυτήν όρους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

την συμφωνία NAFTA μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά, 

αγαθά τα οποία παράγονται στο Μεξικό μπορούν να εξάγονται χωρίς δασμούς, 

στις δύο άλλες χώρες της συμφωνίας. Με την ίδια λογική, πολυεθνικές εταιρίες 

έχουν εγκαταστήσει εργοστάσια στην Κίνα, στην Ινδία ή στη Βραζιλία, ώστε να 

εκμεταλλευτούν το χαμηλό κόστος εργασίας, και ταυτόχρονα να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Η απαίτηση επίσης πολλών πολυεθνικών εταιριών να προμηθεύονται υλικά με 

την μέθοδο JIT από τους προμηθευτές τους, αποτελεί κίνητρο για την 

εγκατάσταση των προμηθευτών κοντά στις εγκαταστάσεις των πελατών τους. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της βιομηχανίας αυτοκινήτων, όπου η 

παραγωγή είναι διάσπαρτη σε πολλές χώρες και η απαίτηση για προμήθειες με 

την μέθοδο JIT, πολλή σημαντική.

Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση των logistics, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της 

Ευρώπης αναμένεται να προκόψουν από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος 

και την αφαίρεση των περιορισμών στη μετακίνηση και το εμπόριο μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η 

ανάπτυξη νέων αγορών στην Ανατολική Ευρώπη.

2.2. Στρατηγικές συμμαχίες

Η τάση που παρατηρείται διεθνώς στις επιχειρήσεις είναι η μείωση του 

αριθμού των προμηθευτών και η έμφαση σε επιπλέον κριτήρια επιλογής τους
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εκτός του οικονομικού, όπως ποιότητα υλικών και εξυπηρέτησης, ακρίβεια στους 

χρόνους παράδοσης, χρήση υψηλής τεχνολογίας. Ο υψηλός ρυθμός των 

τεχνολογικών εξελίξεων καθιστά σημαντική την επιλογή εκείνων των 

προμηθευτών που χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αφού και 

αυτοί αποτελούν μέλη της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αρκετές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν, ότι η πολιτική των μειοδοτικών 

διαγωνισμών σε συνεχή βάση, για το σύνολο των προμηθειών τους, μπορεί να 

οδηγήσει μόνο σε βραχυχρόνιες οικονομίες. Μακροπρόθεσμα, θα επιφέρει 

επιπλέον κόστη που σχετίζονται με την έλλειψη τυποποίησης, όπως πιθανά 

προβλήματα ποιότητας, ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού σε χρήση νέων 

συσκευών αλλά και επιπλέον κόστη, όπως για παράδειγμα αυτά που προκύπτουν 

από τις καθυστερήσεις παραδόσεων. Επίσης, ο χρόνος που απαιτείται για την 

αξιολόγηση των προσφορών, θα μπορούσε να επενδυθεί σε περισσότερο 

ουσιώδεις δραστηριότητες, όπως σχεδιασμός και βελτίωση των εσωτερικών 

διαδικασιών της επιχείρησης.

Η τάση μείωσης του αριθμού των προμηθευτών ενισχύεται επίσης και από την 

πολιτική ανάθεσης ορισμένων από τις δραστηριότητες που η εταιρία εκτελούσε 

με δικούς της πόρους στο παρελθόν, σε τρίτες εταιρίες (outsourcing). Η ευθύνη 

για τις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες δεν είναι τμήμα των ιδιαίτερων 

ικανοτήτων της επιχείρησης, ανατίθεται σε μια εξειδικευμένη εταιρία “Third 

Party Logistics” ή “Fourth Party Logistics” (3PL και 4PL αντίστοιχα), η οποία 

αναλαμβάνει στην συνέχεια και την επιλογή των συνεργατών-προμηθευτών.

2.2.1. Μοντέλο επιλογής χαρτοφυλακίου προμηθευτών ανάλογα με το 

είδος της προμήθειας (Olsen and Elram, 1998)

Η σχέση μεταξύ εταιριών και προμηθευτών εξαρτάται από παράγοντες όπως 

στρατηγική σημασία των προμηθειών, μέγεθος και συχνότητα αγορών αλλά και 

δυσκολία διαχείρισης των συγκεκριμένων προμηθειών. Παρακάτω παρουσιάζεται
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ένα μοντέλο επιλογής χαρτοφυλακίου προμηθευτών με βάση τα κριτήρια: 

στρατηγική σημασία των προμηθειών καθώς και δυσκολία διαχείρισης των 

συγκεκριμένων προμηθειών.

Σύμφωνα με το μοντέλο των Olsen και Elram (1998), μπορούμε να 

διακρίνουμε τέσσερις στρατηγικές ανάπτυξης σχέσεων με προμηθευτές, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:

α) στρατηγική συμμαχία (strategic partnership/system suppliers) 

β) ανάθεση σε τρίτη εταιρία (outsourcing) μή κρίσιμων αγορών 

γ) προμήθειες με μόχλευση (leverage purchasing) 

δ) bottleneck purchasing

Δυσκολία
διοςχείρισης προμήθειας

Μεγάλη Ιδιαίτερη
δυσκολία

(Bottleneck)

Στρατηγική
συμμοςχία

Ανάθεση σε 
τρίτη ετοιρία

Προμήθεια με
μόχλευση
(leverage)

Μεγάλη Μικρή

Σχήμα 2.2.1.α: Μοντέλο επιλογής χαρτοφυλακίου προμηθευτών 

Πηγή: Olsen, R, F, Ellram, L, Μ
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α) Όπως βλέπουμε και στον κάθετο άξονα του σχήματος 2.2.1.α, η 

στρατηγική συμμαχία αφορά αγορές προϊόντων με σημαντική δυσκολία 

διαχείρισης, για τα οποία πιθανόν να χρειάζεται εξειδίκευση ή πρόσβαση σε 

πόρους που δεν διαθέτει η επιχείρηση από μόνη της. Αφορά προμηθευτές οι 

οποίοι προσφέρουν σημαντικό ποσοστό σε αυτό που καλείται αξία του προϊόντος 

ή συμμετέχουν με σημαντικό βαθμό κρισιμότητας στις παραγωγικές διαδικασίες 

της εταιρίας με υλικά, συστήματα ή διεργασίες. Συνήθως, ο προμηθευτής- 

συνεργάτης συμμετέχει στο σχεδίασμά και τη φάση παραγωγής νέων προϊόντων, 

γνωρίζοντας τις απαιτήσεις σε υλικά από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού, έχει 

πρόσβαση στις προβλέψεις πωλήσεων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 

την εταιρία με την οποία συνεργάζεται.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα συστήματα τα οποία σχεδιάζονται, 

παράγονται, δοκιμάζονται και παραδίδονται εξολοκλήρου από έναν προμηθευτή 

σε μία επιχείρηση με βάση τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της. Ο 

προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την επιλογή και διαχείριση των επιμέρους 

απαραίτητων υλικών για την υλοποίηση του συστήματος. Η τάση αυτή είναι πολύ 

διαδεδομένη στην κατασκευή νέων γραμμών παραγωγής σε εργοστάσια, όπως 

και στις βιομηχανίες αεροπλάνων και αυτοκινήτων.

β) Στο αντιδιαμετρικό τεταρτημόριο, βλέπουμε την προμήθεια κοινών υλικών 

τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία των διαδικασιών της 

επιχείρησης. Η ευθύνη για την προμήθεια των υλικών αυτών μπορεί να ανατεθεί 

σε τρίτη εταιρία (outsourcing), απομακρύνοντας την επιχείρηση από την ανάγκη 

για έλεγχο των αποθεμάτων και αξιολόγηση των προμηθευτών. Το όφελος και το 

κίνητρο για την τρίτη εταιρία προκύπτει από τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί 

να επιτύχει αν συνεργαστεί με επιχειρήσεις με παρόμοιες ανάγκες σε κοινά υλικά.
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γ) Η τρίτη κατηγορία προμηθειών αφορά και πάλι υλικά χωρίς ιδιαίτερη 

δυσκολία προμήθειας αλλά που έχουν σημαντική στρατηγική σημασία για την 

επιχείρηση. Με μείωση του αριθμού των προμηθευτών και συνένωση παρόμοιων 

παραγγελιών κατά μήκος διαφορετικών γραμμών παραγωγής, ώστε να 

προκόψουν μεγαλύτερες σε μέγεθος παραγγελίες, αυξάνει η αγοραστική δύναμη 

της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται με καλύτερους όρους με 

τους προμηθευτές της.

δ) Στο τελευταίο τεταρτημόριο βρίσκονται προμήθειες προϊόντων χαμηλής 

στρατηγικής σημασίας αλλά με σημαντική δυσκολία διαχείρισης. Η δυσκολία 

στην περίπτωση αυτή έγκειται στη σύναψη συμφωνιών με κάποιον προμηθευτή 

με συμφέροντες όρους για την επιχείρηση.

2.3.Virtual Enterprises (VE)

Η σημασία της νοητής (virtual) επιχείρησης (VE), έχει διττή σημασία: α) Από 

την μία πλευρά, ο όρος αφορά την ικανότητα μιας επιχείρησης να προσφέρει ένα 

προϊόν, για το οποίο ένα μέρος μόνο της αξίας του προσδίδεται από την 

επιχείρηση, ενώ το υπόλοιπο οφείλεται σε συνεργασίες, β) Η δεύτερη ερμηνεία 

του όρου, αφορά τις εταιρίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο δίκτυο εσωτερικών και εξωτερικών συσχετισμών.

(α) Ξεκινώντας από την πρώτη σημασία του όρου, η νοητή επιχείρηση είναι η 

προσωρινή συμμαχία εταιριών, οι οποίες μοιράζονται τις ειδικές ικανότητες (core 

competencies) και πόρους της καθεμίας, στην κοινή προσπάθεια να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες της αγοράς. Το βασικό χαρακτηριστικό μιας νοητής 

επιχείρησης, είναι ότι παρουσιάζεται στην αγορά ως μία οντότητα, ενώ 

αποτελείται από διάφορες επιχειρήσεις.
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Η ανάγκη για τη δημιουργία της παραπάνω επιχείρησης συχνά προέρχεται 

από τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας, οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς 

και καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο για μία μόνο επιχείρηση να συγκεντρώσει όλους 

τους απαραίτητους πόρους και ικανότητες. Άλλες φορές, η νοητή επιχείρηση 

εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό παραγωγής ενός καινούριου προϊόντος, ή 

υπηρεσίας.

Τα οφέλη μιας νοητής επιχείρησης είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων, η εστίαση στην κύρια ικανότητα (core competence) της 

κάθε επιχείρησης αλλά και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και η ευκαιρία για 

είσοδο σε νέες αγορές.

Επιπλέον χαρακτηριστικά της “virtual” επιχείρησης, είναι η έμφαση στην 

καινοτομία, η επικέντρωση στις απαιτήσεις των πελατών και η δυναμική δομή. 

Όλα τα μέλη της έχουν τα ίδια δικαιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν από 

αυτήν χωρίς περιορισμούς.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ μιας “virtual” 

επιχείρησης και κάποιας συγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα κοινά 

χαρακτηριστικά των δύο μορφών συνεργασίας είναι η αμοιβαία εκμετάλλευση 

των ικανοτήτων τους για να καλύψουν ανάγκες της αγοράς καθώς και η χρήση 

της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών.
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Σύγκριση μετατ,ύ "virtual" επιχείρησης (VE) και εφοδιαστικής αλυσίδας

Εφοδιαστική αλυσίδα Virtual Enterprise

Κύριος σκοπός

Αύξηση της
ανταγωνιστικότητας κατά 
μήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας

Εκμετάλλευση 
συγκεκριμένων 
ευκαιριών της αγοράς

Δομή Σχετικά σταθερή
Δυναμική, ευέλικτη 
δομή, δομή δικτύου

Διοίκηση

Η ισχυρότερη εταιρία συνήθως 
επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ 
των εταίρων

Κοινή, ισότιμη 
συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων

Χρονική διάρκεια
Μακροπρόθεσμη συνεργασία 
βασιζόμενη σε συμβόλαια

Προσωρινή οργάνωση 
για εκμετάλλευση 
συγκεκριμένης 
ευκαιρίας

Επικέντρωση σε 
συγκεκριμένο 
στάδιο του κύκλου 
ζωής του 
προϊόντος

Σε όλο τα στάδια του κύκλου 
ζωής του προϊόντος

'Εμφαση στο στάδιο 
εισαγωγής του 
προϊόντος

.

Καινοτομία Συνήθως αφορά παραδοσιακές 
και σταθερές αγορές

Περισσότερο 
κατάλληλη μορφή για 
καινοτομικά προϊόντα

Πίνακας 2.3.ί: Σύγκριση μεταξύ ‘‘virtual’’ επιχείρησης (VE) και εφοδιαστικής 

αλυσίδας

Πηγή: Ρires, S.I, Bremer, C.F, De Santa Eulalia L, Goulart, C.P

Βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας μίας συγκεκριμένης εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι το κόστος, ενώ στην περίπτωση μιας νοητής επιχείρησης, το 

στοιχείο που θα την διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό, είναι η εξυπηρέτηση 

των πελατών και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους, γεγονός που αποτελεί τον 

μοχλό δημιουργίας της επιχειρηματικής ευκαιρίας. Μια επιπλέον διαφορά μεταξύ 

των δύο δομών είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποιεί συνήθως ιστορικά
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δεδομένα για τη δημιουργία προβλέψεων, ενώ η νοητή επιχείρηση, όντας 

περισσότερη ευέλικτη, προσαρμόζεται ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς.

2.3.1. Κύκλος ζωής της “virtual” επιχείρησης (VE)

Η έννοια της “virtual” επιχείρησης περιλαμβάνει εξ’ ορισμού την ιδέα 

τερματισμού της, αμέσως μόλις η επιχειρηματική ευκαιρία σταματήσει να 

προσφέρει οφέλη στις συνεργαζόμενες εταιρίες. Είναι βέβαια πολύ πιθανό να 

προκόψουν επιπλέον ευκαιρίες στην αγορά παράλληλα ή με το τέλος της αρχικής 

ευκαιρίας που έδωσε και το έναυσμα συνεργασίας.

Μια ακόμα προοπτική για την νοητή επιχείρηση, είναι η μετεξέλιξη της σε μια 

μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας, όταν αποκτά στοιχεία σταθερότητας, ή ακόμα και 

η μετατροπή της σε μια νέα επιχείρηση που από μόνη της θα εξυπηρετεί την 

αγορά που εξυπηρετούσε στο παρελθόν η “virtual” επιχείρηση.

Σχήμα 2.3.1.α: Κύκλος ζωής της “virtual” επιχείρησης (VE) 

Πηγή: Fires, S.J, Bremer, C.F, De Santa Eulalia L, Goulart, C.P
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Ενδεικτικό παράδειγμα επιχείρησης VE, είναι αυτό της οργάνωσης VIRTEC 

(Virtual Organization of Technology) που αναπτύχθηκε στη Βραζιλία από το 

τμήμα “Nucleus of Advanced Manufacturing” στο πολυτεχνείο του Sao Paolo, το 

έτος 1998 και η οποία αναγνωρίστηκε ως η πρωτοπόρα “virtual” επιχείρηση στη 

Βραζιλία. Η πόλη του Sao Paolo, είναι γνωστή για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

και έρευνας που διεξάγεται στα δύο τεχνικά της πανεπιστήμια και στο αγροτικό 

ινστιτούτο ερευνών EMBRAPA. Η παρουσία των φορέων αυτών, σε συνδυασμό 

με την ύπαρξη αρκετών μικρών και μεσαίων σε μέγεθος επιχειρήσεων υψηλής 

τεχνολογίας, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της παραπάνω οργάνωσης, με σκοπό το 

κοινό όφελος και την εκμετάλλευση ευκαιριών στην αγορά. Η συνεργασία μεταξύ 

του πανεπιστημιακού τμήματος και ορισμένων εταιριών, οδήγησε στην ανάπτυξη 

σχέσεων σταθερής δομής, με συνέπεια να λειτουργήσει στη συνέχεια η νοητή 

επιχείρηση VIRTEC με τη μορφή εφοδιαστικής αλυσίδας.

(β) Σύμφωνα με την δεύτερη ερμηνεία του όρου “virtual” επιχείρηση, η 

φυσική ροή των διαφόρων υλικών αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από την 

ροή των πληροφοριών στην επιχείρηση. Με την λογική αυτή, ο σχεδιασμός του 

δικτύου πληροφοριών μπορεί να είναι ανεξάρτητος από τον σχεδίασμά των 

διεργασιών logistics. Οι οποιεσδήποτε παραγωγικές και μη, διεργασίες, 

εκτελούνται στο κατάλληλο γεωγραφικό σημείο την κατάλληλη χρονική στιγμή, 

χωρίς αυτό να είναι πάντα εμφανές στους εκτός επιχείρησης. Για παράδειγμα, η 

διαχείριση αποθεμάτων μπορεί να γίνεται από λίγα κεντρικά σημεία διανομών της 

επιχείρησης, ενώ οι πωλήσεις και οι διαδικασίες marketing μπορούν να 

λειτουργούν αποκεντρωμένα σε πολλά σημεία παγκοσμίως, όπως συμβαίνει με το 

παράδειγμα των πολυεθνικών εταιριών IBM, Atlas Copco, Compaq.

Η έμφαση δίνεται στην επιτυχή εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, μετά την 

ολοκλήρωση των οποίων, οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων επαναπροσδιορίζονται. 

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται είναι η ευελιξία και η ανάπτυξη σύνθετων 

σχέσεων μορφής δικτύου. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, η έννοια της νοητής
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εταιρίας έρχεται σε αντίθεση με την σύγχρονη τάση ανάπτυξης μακροχρόνιων 

σχέσεων, οι δύο έννοιες δεν είναι απαραίτητα ασύμβατες. Το μοντέλο της 

μακροχρόνιας συνεργασίας με κάποια εταιρία, είναι περισσότερο κατάλληλο για 

περιπτώσεις συνεχούς βελτίωσης που πηγάζει από την σύνδεση των εταίρων. 

Αντίθετα, αυτό της νοητής επιχείρησης, ταιριάζει στην περίπτωση που ζητείται η 

αντιμετώπιση μίας συγκεκριμένης κατάστασης, οπότε η εξεταζόμενη εταιρία 

συνεργάζεται για ένα διάστημα με κάποιες άλλες εταιρίες ενός λειτουργικού 

δικτύου, ώστε να εκμεταλλευτεί τις ήδη υπάρχουσες ικανότητες τους.

Το μοντέλο της νοητής επιχείρησης ενισχύθηκε από την ανάπτυξη του 

διεθνούς ανταγωνισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, την ανάγκη για 

μείωση των νεκρών χρόνων (lead times) και την τάση για ανάθεση σε τρίτες 

εταιρίες (outsourcing). Έγινε αρχικά δημοφιλές στις προηγμένες τεχνολογικά 

εταιρίες λογισμικού και υλικού υπολογιστών για να περάσει στη συνέχεια και στις 

εταιρίες προϊόντων επικοινωνίας, διασκέδασης κλπ.

2.4. Outsourcing

Μία από τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο των Logistics, εκφράζεται με τον όρο 

“outsourcing”, που σημαίνει τη ανάθεση σε τρίτες εταιρίες των διαδικασιών 

logistics που παραδοσιακά επιτελούνταν από την ίδια την επιχείρηση. Η 

συνεργασία με τις εταιρίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή 

επιλεγμένες διαδικασίες της αλυσίδας logistics.

Βασικό κίνητρο για μία επιχείρηση να συνεργαστεί με εταιρίες που 

προσφέρουν υπηρεσίες logistics (Third party Logistics, 3PL), είναι η μείωση του 

κόστους και η απελευθέρωση κεφαλαίων για άλλες χρήσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι μεταφορικές εταιρίες και οι εταιρίες που προσφέρουν 

υπηρεσίες αποθήκευσης.

Ένα περισσότερο στρατηγικό όμως κίνητρο σήμερα, είναι η επέκταση του 

μεριδίου της επιχείρησης στην αγορά, η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και
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υπηρεσιών και η μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

πελατών.

Η επιλογή της ανάθεσης των logistics μιας επιχείρησης σε τρίτη εταιρία είναι 

καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να γίνεται μετά από ώριμη ανάλυση των 

αναγκών της επιχείρησης, των συνθηκών της αγοράς και μετά από προσεκτική 

αξιολόγηση των εταιριών 3PL. Καθοριστικής σημασίας για τη λήψη μιας 

απόφασης για “outsourcing” των Logistics, είναι η συνολική θεώρηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα στο χώρο των e-επιχειρήσεων.

Η ανάθεση σε έναν παροχέα 3PL, δραστηριοτήτων που πρωτύτερα εκτελούσε 

η ίδια η επιχείρηση, έχει το μειονέκτημα ότι η επιχείρηση χάνει ένα μέρος από 

την επαφή της με τον πελάτη. Επομένως το ενδεχόμενο συνεργασίας με μία 

εταιρία 3PL, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα για 

τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης.

2.4.1. Οφέλη από την επιλογή “outsourcing” των διαδικασιών logistics

Τα οφέλη για μια επιχείρηση που επιλέγει να συνεργαστεί με εταιρίες “Third 

party Logistics”, είναι συνοπτικά τα εξής:

■ Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας που συνεπάγεται μείωση του 

κόστους. Οι εξειδικευμένες εταιρίες 3PL, αναλαμβάνουν τις διαδικασίες logistics 

πολλών εταιριών, μειώνοντας το τελικό κόστος για όλες. Ο συναγωνισμός που θα 

προκόψει από τις διάφορες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 

χώρο πιθανόν να προσφέρει μεγαλύτερες ακόμη οικονομίες για τις εταιρίες- 

πελάτες τους.

■ Βελτίωση λειτουργιών κυκλώματος logistics, αξιοποίηση τεχνογνωσίας 

των εταιριών 3PL. Η εξειδίκευση των εταιριών 3PL, βελτιώνει τις διαδικασίες 

logistics και αυξάνει την αξία της επιχείρησης. Η συνεργασία με μία επιτυχημένη
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εταιρία 3PL, μπορεί να συμβάλει επίσης θετικά και για τη συνολική προβολή της 

επιχείρησης.

■ Δυνατότητα αφοσίωσης στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, 

περιορισμός επενδύσεων σε Πάγια. Η επιχείρηση μπορεί να αφιερώσει τους 

πόρους της, ανθρώπινους και οικονομικούς, σε δραστηριότητες που προσφέρουν 

σε αυτήν μεγαλύτερη αξία. Ιδιαίτερα για μία νέα γρήγορα εξελισσόμενη 

επιχείρηση, η συνεργασία της με μια εταιρία 3PL, της επιτρέπει να αυξήσει 

ταχύτατα το μέγεθος των δραστηριοτήτων της, με τη μικρότερη δυνατή 

δέσμευση των κεφαλαίων της.

■ Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών και αύξηση βαθμού ευελιξίας, 

που προκύπτει επίσης από την εξειδίκευση που προσφέρουν οι εταιρίες 3PL.

■ Μείωση επιχειρηματικού ρίσκου, που αφορά ιδιαίτερα τις νέες 

επιχειρήσεις.

■ Αποφυγή ανησυχίας για περιορισμούς και ελέγχους, που συχνά επιβάλει η 

πολιτεία και αφορούν διαδικασίες του κυκλώματος logistics της επιχείρησης. Η 

ανησυχία μετατίθεται στην εταιρία που έχει αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες και η 

οποία είναι υπεύθυνη για τη νομική κατοχύρωση των πελατών της.

Ένα επιπλέον όφελος που προκύπτει ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε γεωγραφικές περιοχές με διαφορετικές συνήθειες και 

κουλτούρα, είναι η δυνατότητα κάποιου τοπικού 3PL παροχέα, να προσφέρει 

υπηρεσίες που αρμόζουν καλύτερα στη γλώσσα, πολιτισμό, φιλοσοφία και 

συνήθειες των ανθρώπων της κάθε περιοχής.

2.5. Τάση προς μια περισσότερο “πράσινη” εφοδιαστική αλυσίδα

Η προστασία του περιβάλλοντος θα εξελιχθεί σε μια σημαντική 

ανταγωνιστική παράμετρο στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

διαδικασία “προς μια πιο πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα” (greening the supply

26

“Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση logistics,
e-logistics και e-commerce.
Πληροφοριακά συστήματα e-logistics” Ροδινός Παναγιώτης



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA

chain) αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τον προμηθευτή των 

πρώτων υλών, μέχρι τον τελικό καταναλωτή και περιλαμβάνει την παραγωγή 

προϊόντων, το σύνολο των διαδικασιών, τη συσκευασία, τη μεταφορά, διάθεση 

αλλά και αξιοποίηση όλων των ενδιάμεσων υλικών (συσκευασία, αποθήκευση).

Η σχέση μεταξύ των επιχειρησιακών διαδικασιών και της προστασίας του 

περιβάλλοντος θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των επιχειρήσεων τα 

επόμενα χρόνια. Αρκετές εταιρίες συμπεριλαμβάνουν ήδη στον ετήσιο 

προϋπολογισμό τους, μια σειρά δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος, 

ενώ άλλες, πιστοποιούν τη δράση τους βασιζόμενες σε περιβαλλοντολογικά 

στάνταρ, όπως το ISO 14000 και το BS 7750. Το περιβαλλοντολογικό προφίλ 

μιας επιχείρησης, εκτός από τις άμεσες επιδράσεις του στο περιβάλλον, 

αποδεικνύεται επίσης πολύ σημαντικό στον τομέα μάρκετινγκ.

Πολλές εταιρίες έχουν αρχίσει να αναλύουν τον κύκλο ζωής τον προϊόντων 

τους, έτσι ώστε να μειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον, κατά 

μήκος της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Σημαντική αποδεικνύεται η 

καταγραφή των πηγών των πρώτων υλών των προμηθευτών. Οι 

περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις θα αποτελέσουν ιδιαίτερα στο μέλλον 

σημαντικό κριτήριο στη διαρκή αναζήτηση και αξιολόγηση του κατάλληλου 

προμηθευτή.

Ο τομέας των μεταφορών θα αντιμετωπίσει πολλές αλλαγές στο μέλλον. 

Αναμένονται αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση φορτίων τόσο στους 

αυτοκινητόδρομους, όσο και κοντά στις μεγάλες αστικές περιοχές. Εστίαση θα 

δοθεί επίσης στην δημιουργία μεταφορικών στόλων με οχήματα φιλικά προς το 

περιβάλλον.

Τα city logistics είναι μια περιοχή αναπτυσσόμενου ενδιαφέροντος τόσο για 

τους ερευνητές όσο και για τις τοπικές αρμόδιες αρχές. Τα city logistics αφορούν 

την μεταφορά των αγαθών στο εσωτερικό της πόλης από τερματικούς σταθμούς 

διανομής που είναι εγκατεστημένοι εκτός πόλης. Η πόλη της Βρέμης είναι ένα 

σημαντικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης.
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Όσον αφορά τον τομέα της συσκευασίας, αναμένονται να τεθούν σε 

εφαρμογή στο άμεσο μέλλον, ειδικές διατάξεις που θα επιβάλλουν σημαντικές 

υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, όσον αφορά την επανάκτηση και ανακύκλωση 

των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούν.

Η αντίστροφη εφοδιαστική είναι μια αντίληψη που συνδέεται με την 

ανακύκλωση και τη μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται. Η εφαρμογή της 

ιδέας ξεκίνησε από τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, χημικά, 

υπολογιστές, υλικά συσκευασίας, μπαταρίες.

Ορισμένοι περιβαλλοντολογικοί προβληματισμοί πιθανόν να επηρεάσουν το 

χαρακτήρα και την κατεύθυνση διαδικασιών παραγωγής και logistics που 

εφαρμόζονται σήμερα. Για παράδειγμα οι απαιτήσεις για μείωση του διοξειδίου 

του άνθρακα ενδέχεται να ευνοήσουν την τοπική παραγωγή και διανομή, γεγονός 

που αντιτίθεται στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ως αποτέλεσμα επίσης 

των αυξημένων αναγκών για μεταφορές και της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

στην Ευρώπη, η ύπαρξη των τοπικών δικτύων διανομών σε τοπικό επίπεδο ίσως 

αποδειχθεί ιδιαίτερης σημασίας

2.6. Νέες μορφές διοίκησης

Οι τάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω και που αφορούν τη διοίκηση των 

Logistics, αναμένεται να έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην γενικότερη 

οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Στο παρελθόν, τα καθήκοντα των 

υπευθύνων για τα logistics εστιάζονταν στην εσωτερική οργάνωση και διαχείριση 

των διαδικασιών. Μελλοντικά όμως, η έμφαση θα δοθεί κυρίως στις σχέσεις 

μεταξύ της επιχείρησης με εξωτερικούς παράγοντες, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται οι προμηθευτές, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics 

καθώς και οι ίδιοι οι πελάτες.
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Σημαντικά θα είναι επίσης ο ρόλος των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία 

συμφωνιών, η διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με εξωτερικούς 

συνεργάτες και η ανάπτυξη διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι διεπιχειρησιακές σχέσεις τείνουν να αποτελέσουν τη βάση οργάνωσης των 

επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας. Οι 

διεπιχειρησιακές ομάδες στην παραγωγή, στα logistics, στις πωλήσεις και στο 

marketing θα στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού των 

διαδικασιών. Η άμεση συνεργασία επίσης με στελέχη άλλων επιχειρήσεων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας θα αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχία κατά μήκος της 

αλυσίδας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ίσως τον πιο ουσιώδη παράγοντα, στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μία επιχείρηση. Η εμπειρία 

πολλών επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη βάση σε σχεδίασμά αλλαγών 

πρέπει να δίνεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των εργαζομένων και στην 

περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Αποφασιστικοί παράγοντες για την επιτυχία είναι η 

στήριξη από τη διεύθυνση, η συμμετοχή των εργαζομένων και η τακτική και 

ανοικτή επικοινωνία για τις διάφορες αλλαγές και τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται.

2.7. Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics)

Ο όρος "Αντίστροφη Εφοδιαστική", με τον οποίο αποδίδεται ο αγγλικός όρος 

“Reverse Logistics”, αναφέρεται στις δραστηριότητες και πρακτικές που αφορούν 

την ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων προϊόντων, υλικών 

συσκευασίας, εξαρτημάτων και υλικών, έτσι ώστε στο τέλος του κύκλου χρήσης 

τους να προωθούνται πίσω στην εφοδιαστική αλυσίδα αντί να αντιμετωπίζονται 

ως άχρηστα.

Τελικός σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η απομένουσα αξία τους, ώστε να 

προκόψει οικονομικό όφελος για την επιχείρηση, να αποφευχθεί η διάθεσή τους
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σε χωματερές ή η ανάλωση ενέργειας μέσω της διαδικασίας της καύσης. Βασικός 

στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι να μειωθεί με ευθύνη του παραγωγού, η 

ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση υλικών.

Η αντίστροφη εφοδιαστική είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία όταν 

λαμβάνεται υπόψη, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μιας 

επιχείρησης. Περιλαμβάνει επανεξέταση του κύκλου ζωής του προϊόντος ώστε να 

καθοριστεί η ποσότητα ενέργειας που αναλώνεται και η ποσότητα των 

απορριμμάτων που παράγονται σε κάθε φάση στη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

Υποστηρίζει τη συνολική περιβαλλοντική αποστολή της επιχείρησης, επομένως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ, λαμβάνοντας 

υπόψη την αυξανόμενη επαγρύπνηση των καταναλωτών, για τη διάθεση 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συνδυαστεί με διάφορους τρόπους με την 

αντίστροφη εφοδιαστική για την επανένταξη χρησιμοποιημένων προϊόντων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί, 

ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, για να αξιοποιηθούν οι 

νέες ευκαιρίες που εμφανίζονται.

Ένα τέτοιο μοντέλο, είναι αυτό της ηλεκτρονικής αγοράς χρησιμοποιημένων 

ειδών (return aggregators). Το μοντέλο αυτό αφορά κόμβους (sites), μέσα από 

τους οποίους αγοραστές και προμηθευτές πραγματοποιούν συναλλαγές σε 

πραγματικό χρόνο. Συχνά παρατηρείται μία εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη 

ειδική κατηγορία προϊόντων (π.χ. εξαρτήματα αυτοκινήτων, έπιπλα), η οποία 

προσελκύει πελάτες ειδικών ενδιαφερόντων. Παραδείγματα κόμβων που 

ειδικεύονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών χρησιμοποιημένων ειδών είναι οι 

κόμβοι www.find-a-part.com (εξαρτήματα) και www.bigmachines.com.
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2.8. Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ε business

Οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη των μέσων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με 

τον οποίο εξελίσσονται, συνεργάζονται και αναπτύσσονται. Η διάχυση της 

πληροφορίας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι δυνατότητες που αυτή 

προσφέρει, έκαναν τους πελάτες περισσότερο απαιτητικούς και ανυπόμονους. Η 

ανάγκη πλέον εξασφάλισης στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του 

ανταγωνισμού, ανάγκασε τις επιχειρήσεις να εστιάσουν περισσότερο στην 

ποιότητα, ώστε να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη και τον τελικό 

καταναλωτή.

Σε όλο το εύρος της επιχείρησης απαιτείται μια ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, η οποία μπορεί να προκύψει με τη βοήθεια των σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων, του διαδικτύου και των εργαλείων του.

2.8.1. Γενικές Αρχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βασίζεται στην ηλεκτρονική διαχείριση και 

μετάδοση δεδομένων και καλύπτει εφαρμογές που μπορεί: α) να απαιτούν ή β) να 

μην απαιτούν την εκτέλεση φυσικών διαδικασιών (αποθήκευση, μεταφορά, 

διανομή) όπως στα παρακάτω παραδείγματα: 

α) ηλεκτρονική πώληση και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

β) ηλεκτρονική πώληση λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει έμφαση στη δημιουργία και εκμετάλλευση 

νέων επιχειρησιακών ευκαιριών. Η διακίνηση των πληροφοριών, προϊόντων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων μπορεί να γίνει άμεσα μέσω διαδικτύου, με 

εκμετάλλευση του τηλεφωνικού, δορυφορικού ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Κοινά χαρακτηριστικά και των δύο μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η 

προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη, η ηλεκτρονική μεταβίβαση κεφαλαίου,
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η ανάδειξη των στοιχείων του marketing με τρόπο ηλεκτρονικό, η υποστήριξη του 

πελάτη μετά την αγορά. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες, η 

τεχνολογία εφαρμόζεται με σκοπό την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών 

συναλλαγών και της ροής εργασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους και την 

βελτίωση της ποιότητας.

Περισσότερα για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ηλεκτρονικό εμπόριο

3.1. Electronic Data Interchange - EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 

Δεδομένων και Πληροφοριών)

Η ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργίας ιστοσελίδων αποτέλεσε θεμέλιο λίθο 

πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εξάπλωση της ιδέας του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Ένας μεγάλος αριθμός εταιριών χρησιμοποίησε το διαδίκτυο ως μέσο 

πληροφόρησης και διαφήμισης, το οποίο δεν άργησε στη συνέχεια να αποτελέσει 

έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων, 

σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ιδέα του ηλεκτρονικού εμπορίου υπήρχε ακόμα από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, με την υιοθέτηση των αρχών της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 

(EDI). Η τεχνολογία EDI επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά δεδομένων μεταξύ 

συγκεκριμένων εταιριών, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα είναι δομημένα με 

βάση ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο. Οι εταιρίες που συνεργάζονται μέσω της 

τεχνολογίας EDI (trading partners), μπορούν να ανταλλάξουν απευθείας
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επιχειρησιακά έγγραφα, ή να συνδεθούν σε δίκτυο VAN (Value Added Network) 

το οποίο συγκεντρώνει και δρομολογεί τα μηνύματα. Το Αμερικάνικο Εθνικό 

Ινστιτούτο Τυποποίησης (ANSI), δημιούργησε το Χ12 πρότυπο EDI, ή EDIFACT 

στη διεθνή έκδοση του, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών που γίνονται με τη 

χρήση της παραπάνω τεχνολογίας. Τα οφέλη από την εφαρμογή του EDI, είναι η 

επιτάχυνση των εμπορικών συναλλαγών, η ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και η ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους κατά τις 

συναλλαγές. Επιπλέον, μειώνεται η χρήση του χαρτιού, με θετικές οικονομικές 

και περιβαλλοντολογικές συνέπειες. Σημαντικό βέβαια, ιδιαίτερα στο παρελθόν, 

το οικονομικό τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι εταιρίες που 

ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Το υψηλό κόστος της απαραίτητης υποδομής για ηλεκτρονική επικοινωνία 

που παρουσίαζε η τεχνολογία EDI, ξεπεράστηκε με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας του Internet και τις περισσότερο προσιτές τηλεπικοινωνιακές 

συνδέσεις που επιτρέπει.

Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται πλέον και για διαδικασίες όπως αποστολή 

προσφορών, ανάθεση εντολών αγοράς, επιβεβαίωση παραγγελιών, τιμολόγηση, 

έλεγχο αποθεμάτων, παρακολούθηση εξέλιξης παραδόσεων, ενώ πολλές 

επιχειρήσεις πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους μέσα από αυτό, στους τελικούς 

καταναλωτές.

3.2. Προοπτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με 

τους εμπλεκόμενους στις συναλλαγές:

Business to Business. Αφορά συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 

(προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες μιας επιχείρησης)

Business to Consumer. Αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 

τελικών καταναλωτών.
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Business to Government. Αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς (π.χ. προκηρύξεις - 

υποβολές διαγωνισμών, online πληροφορίες κ.λ.π.).

Consumer/Citizen to Government. Αφορά τις συναλλαγές μεταξύ κρατικών 

οργανισμών και ιδιωτών (π.χ. πληρωμές προς το δημόσιο, επιστροφές φόρων, 

συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, online έκδοση 

πιστοποιητικών κ.λ.π)

Σύμφωνα με μελέτες πολλών εταιριών (Boston Consulting Group, 

Datamonitor, eMarketer, Forrester Research, Gartner Group, IDC, Shroeder 

Salomon Smith Barney), η κατηγορία B2B ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτελεί το 

ταχύτερα αναπτυσσόμενο πεδίο της νέας οικονομίας.

Η έρευνα της εταιρίας Strategic International (Ιούνιος 2001), αποκαλύπτει ότι 

το 70% περίπου του τζίρου παγκοσμίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, γίνεται από τις 

συναλλαγές μεταξύ εταιριών και το 30%, από πωλήσεις των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων σε ιδιώτες.
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Οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου προτιμούν τη χρήση του για υπηρεσίες 

που δεν κοστίζουν, όπως αναζήτηση πληροφοριών ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Αριθμητικά το B2C ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόνο το 

0,024% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν 

υπερβαίνει το 0,4%.

Διάγραμμα 3.2.H : Ποσοστό του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C στο λιανικό 

εμπόριο
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Διάγραμμα 3.2.iii: Αιτίες χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα
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Τα προϊόντα που προτιμά το Ελληνικό αγοραστικό κοινό στις ηλεκτρονικές 

του αγορές, είναι ταξιδιωτικά εισιτήρια, δίσκοι CD, υλικά Η/Υ, βιβλία και 

προϊόντα κινητής τηλεφωνίας.

3.3. Πεδία εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εφαρμόζεται σε ευρεία γκάμα επιχειρηματικών 

διαδικασιών που περιλαμβάνουν:

Ανταλλαγή πληροφοριών και προβολή που σχετίζονται με προϊόντα και 

υπηρεσίες. Η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μία επιχείρηση είναι από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Παράλληλα, η επιχείρηση λαμβάνει πληροφορίες για τις 

επιθυμίες και προτιμήσεις των πελατών της.

Υποστήριξη πωλήσεων. Αρκετές επιχειρήσεις διατηρούν ανοικτή 

ηλεκτρονική επαφή τόσο με τους υποψήφιους πελάτες, όσο και μετά την 

διεξαγωγή μιας πώλησης με αυτούς, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και την 

“after sales” υποστήριξη. Σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργούν ομάδες επαφών 

με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους, ανταλλάσσοντας ιδέες, συμβουλές, 

προτάσεις. Παράδειγμα μίας τέτοιας ομάδας επαφών είναι το δίκτυο GEN (Global 

Enginner Network), που συντονίζεται από την Siemens Nixdorf και απευθύνεται 

σε μηχανικούς, προμηθευτές και πελάτες της εταιρίας και αφορά μηχανολογικό 

εξοπλισμό στην Ευρώπη (www.gen.net).

Δημιουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων-ηλεκτρονικών αγορών (e- 

marketplaces). Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, με ή χωρίς, φυσική υπόσταση. Οι πελάτες 

ενημερώνονται για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρηση ή το
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δίκτυο επιχειρήσεων, τοποθετούν παραγγελίες και παρακολουθούν την εξέλιξη 

τους. Περισσότερα για τις ηλεκτρονικές αγορές αναφέρονται στο κεφάλαιο 

“Logistics στην εποχή του διαδικτύου” (Κεφ. 9).

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Πολλές τράπεζες παρέχουν το 

σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών τους μέσω διαδικτύου, ενώ εξυπηρετούν επίσης 

και τις οικονομικές συναλλαγές των ηλεκτρονικών καταστημάτων και αγορών.

Ηλεκτρονική διανομή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 

κυρίως λογισμικό, περιήγηση σε βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό τύπο.

3.4. Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στοχεύει στη μείωση του κόστους συναλλαγών, στη 

βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

(επιχειρήσεων, τελικών καταναλωτών, αρχών), την βελτίωση γενικότερα των 

διαδικασιών και τελικά, στην αύξηση της μετοχικής αξίας της επιχείρησης. Τα 

κύρια τεχνολογικά εργαλεία στα οποία βασίζεται είναι:

■ Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και έλεγχο διαδικασιών, η διαχείριση 

δηλαδή όλων των εγγράφων, αλλά και των διαδικασιών των επιχειρήσεων, 

που τις επιτρέπει να μειώσουν το κόστος και να είναι πιο ευέλικτες και 

καλύτερα ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των πελατών.

■ Ηλεκτρονικός χειρισμός υλικών και διαδικασιών logistics, που οδηγεί σε 

ολοκλήρωση της προμηθευτικής αλυσίδας της επιχείρησης.

■ Ηλεκτρονική διαχείριση των κεφαλαίων.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μειώνει το κόστος για την δημιουργία, διακίνηση, 

και επεξεργασία των εγγράφων, συναλλαγών και άλλων μορφών ανταλλαγής
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πληροφοριών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Ανοίγει πρόσθετα κανάλια μέσα από τα 

οποία μπορούν να προωθήσουν και να πωλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λαθών, των καθυστερήσεων, και των 

δαπανών που αυτές συνεπάγονται.

3.5. Προϋποθέσεις επιτυχίας υπηρεσιών E-Business

Η δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εταιριών και η 

ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους, αποτελούν δύο από τα κύρια 

κριτήρια επιτυχίας ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα στοιχεία αυτά 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των σχετικών διαδικασιών και δίνουν τη 

δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να διοχετεύσουν τους πόρους τους σε πιο 

ουσιαστικές διαδικασίες.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των υπηρεσιών, που 

προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, αποτελεί η επιστημονική προσέγγιση με 

στόχο την αξιοποίηση των ευρημάτων από τις επιχειρήσεις που ήδη 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του e-business. Κάθε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο, καλείται να προβληματιστεί όσον 

αφορά στις στρατηγικές που αφορούν στο marketing αλλά και στο σύνολο 

δραστηριοτήτων που την αφορούν. Απαιτείται έρευνα για το κατά πόσο οι 

παραδοσιακές στρατηγικές θα μπορέσουν να είναι το ίδιο αποτελεσματικές, στα 

πλαίσια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η σύγχρονη επιχείρηση αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση, όσον αφορά στη 

δυνατότητα που έχει να συλλέγει στοιχεία για τους πελάτες της, επιχειρήσεις ή 

τελικούς καταναλωτές και να τα χρησιμοποιεί με σκοπό την αποτελεσματική 

υποστήριξή τους τόσο πριν όσο και μετά την αγοραστική πράξη. Η διαδικασία 

αυτή ενισχύεται από την άμεση πληροφόρηση αλλά και από το χαμηλό κόστος
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συλλογής στοιχείων στα πλαίσια μιας παγκόσμιας αγοράς. Έτσι, μια επιχείρηση 

έχει τη δυνατότητα πλέον να προσεγγίζει νέους πελάτες και να προωθεί τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της αποτελεσματικότερα και με πολύ χαμηλό κόστος. 

Το παραπάνω φαντάζει ανέφικτο στα πλαίσια λειτουργίας του παραδοσιακού 

εμπορίου, κυρίως λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων και των 

γεωγραφικών περιορισμών. Η εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, έγκειται στην υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής συμπεριφοράς, σύμφωνα 

με την οποία, οι τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες θα συνδυάζονται με την 

ανάλυση και υιοθέτηση των απαιτήσεων των καταναλωτών.

3.6. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η ασφάλεια κατά την εκτέλεση των συναλλαγών Ηλεκτρονικού εμπορίου 

αποτελεί ένα από τα πιο βασικά θέματα που απασχολεί το συγκεκριμένο χώρο. 

Μερικές από τις κοινές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, είναι η 

χρήση κρυπτογραφίας, ηλεκτρονικής υπογραφής και άλλων μεθόδων για την 

αυθεντικοποίηση του κάθε χρήστη και την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων 

διαμέσου του δικτύου της επιχείρησης και του διαδικτύου.

Τα συστήματα ασφαλείας των δικτύων εμποδίζουν την πρόσβαση μη 

εξουσιοδοτημένων χρηστών στο επιχειρησιακό δίκτυο. Μεταξύ της παρεχόμενης 

ασφάλειας και της απόδοσης του δικτύου, παρατηρείται συχνά μια σχέση 

αντιστρόφως ανάλογη: Όσο βελτιώνεται το επίπεδο της ασφάλειας, τόσο 

μειώνεται η αποτελεσματικότητα του δικτύου. Οι επιπλέον διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν πιο λεπτομερή έλεγχο κατά την είσοδο ή τη χρήση υπηρεσιών του 

δικτύου, μειώνουν την ταχύτητα και τη συνολική απόδοση του.
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3.6.1. Firewall

To firewall προστατεύει το τοπικό δίκτυο μιας εταιρίας, από ανεπιθύμητους 

χρήστες, εντός ή εκτός της επιχείρησης. Μπορεί να έχει τη μορφή λογισμικού ή 

υλικού, ή συνδυασμό των δύο και επιτρέπει μόνο σε όσους έχουν τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις να προσπελάσουν το δίκτυο. Τις περισσότερες φορές, επιτρέπει στους 

εσωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε επίπεδο 

ανάλογα με την ιδιότητα τους, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πιστοποιούνται βάση 

κλειδιών (passwords), ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης του server μέσω του οποίου 

προσπαθούν να συνδεθούν. Η ηλεκτρονική κρυπτογράφηση αποτελεί μια ακόμη 

τεχνολογία πιστοποίησης χρηστών και ασφάλειας δικτύων και συχνά συνδέεται με 

την ψηφιακή υπογραφή.

3.6.2. Συστήματα ασφαλείας με βάση την Βιομετρική επιστήμη

Τα συστήματα ασφαλείας που στηρίζονται στη Βιομετρική επιστήμη 

(Biometrics), αποτελούν ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία 

συστημάτων ασφαλείας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων. Βασίζονται σε 

ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φυσιολογίας, όπως τα 

κλασικά δακτυλικά αποτυπώματα, την αποτύπωση της ίριδας ή του προσώπου.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, ήδη χρησιμοποιούνται από κάποιες εταιρίες ή 

οργανισμούς για την πιστοποίηση των χρηστών. Η εταιρία Microsoft, κορυφαία 

εταιρία λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα 

εισάγει το πρωτόκολλο διασύνδεσης ΒΑΡΙ (Biometric Application Programming 

Interface) σε μελλοντικές εκδόσεις των Windows, ώστε να επιτρέψει τις εταιρίες 

που ενδιαφέρονται, να εισάγουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία στα πληροφοριακά 

συστήματα τους.

Σημαντικό βέβαια είναι η κοινωνική πλευρά του θέματος, όσον αφορά την 

διαχείριση προσωπικών δεδομένων, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με τη
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συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων σε βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων και την 

πιθανότητα τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητους σκοπούς.

Επιπλέον συστήματα ασφαλείας επικοινωνιών και δικτύων σχετίζονται με την 

"στεγανογραφία" (steganography), που είναι τακτική απόκρυψης χρήσιμης 

πληροφορίας μέσα σε άλλο τμήμα πληροφορίας, τα ηλεκτρονικά 

υδατογραφήματα (digital watermarks) κ.α.

3.7. Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμής

Η ηλεκτρονική πληρωμή είναι η online οικονομική συναλλαγή που 

πραγματοποιείται κατά την ολοκλήρωση μιας εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης 

οικονομικής πράξης. Θεωρείται πλέον μια διαδικασία αλληλένδετη με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και περιλαμβάνει διάφορες μορφές πληρωμής, όπως χρέωση 

πιστωτικής κάρτας, χρήση ψηφιακού χρήματος (digital currency), ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια (e-wallets), έξυπνες κάρτες (smart cards).

Το ψηφιακό χρήμα καταχωρείται σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς 

λογαριασμούς, και χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές αγορές. Απευθύνεται σε 

άτομα που διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις ή και φόβο σχετικά με τις 

ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Το ψηφιακό πορτοφόλι περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με χρέωση 

διαφόρων λογαριασμών, καρτών, επιταγών. Καταγράφει όλες τις συναλλαγές και 

επιτρέπει στον κάτοχο του να παρακολουθεί άμεσα τις οικονομικές του 

συναλλαγές.

Οι έξυπνες κάρτες έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώσουν πλήθος 

πληροφοριών που αφορούν για παράδειγμα τραπεζικά δεδομένα η ιατρικό 

ιστορικό. Χαρακτηριστική εφαρμογή τους είναι στα αυτοκίνητα, για αυτόματη 

χρέωση των κατόχων τους κατά την διάβαση τους από διόδια ή όταν εντοπίζονται 

από ηλεκτρονικά μέσα να ξεπερνούν κάποιο όριο ταχύτητας.
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Εκτός από τις εμπορικές συναλλαγές, η οικονομική πληρωμή αφορά 

συστήματα μισθοδοσίας, φορολόγησης, ή συναλλαγές με το δημόσιο, 

χρηματιστήρια, οικονομικά ιδρύματα κλπ.

3.7.1. Απαραίτητα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής

Ασφάλεια

Είναι επιβεβλημένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων από την 

ηλεκτρονική υποκλοπή και η παρεμπόδιση πλαστογραφίας.

Αξιοπιστία

Τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη τη 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Ευελιξία

Τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής πρέπει να προσαρμόζονται στις 

απαιτήσεις των πελατών και στις σύγχρονες επιταγές των καιρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ηλεκτρονικό εμπόριο και Εφοδιαστική αλυσίδα

4.1. Διαμόρφωση e-business φιλοσοφίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί μία δυναμική και σύνθετη 

σχέση μεταξύ διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της σύγχρονης 

τεχνολογίας. Οι σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες εντάσσουν την τεχνολογία της 

πληροφορικής σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την 

παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με στόχο την βέλτιστη εκμετάλλευση των 

ανταγωνιστικών ικανοτήτων των μελών τους που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση 

των αναγκών των πελατών, στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και την 

μεγιστοποίηση του κέρδους.

Αν συγκρίνουμε μια σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα που αναπτύσσει την 

φιλοσοφία e-business, με την παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα, εντοπίζουμε 

σημαντικές διαφορές στη διαχείριση της πληροφορίας, στο τεχνολογικό
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υπόβαθρο, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάπτυξη και έλεγχο 

των διαφόρων διαδικασιών.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και 

της e-business εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και διάφορες τάσεις που 

αναπτύσσονται στη διοίκηση της τελευταίας.

Παραδοσιακή εφοδιαστική 
αλυσίδα

e-business εφοδιαστική 
Αλυσίδα

Υποδομή Ιδιωτικά Δίκτυα (LAN) Παγκόσμια Δίκτυα (WAN)
Πληροφορία Κατανεμημένη μόνο μέσα στην 

επιχείρηση με ιδιαίτερο κόστος
Οπουδήποτε απαιτείται 
πρόσβαση, σε οποιονδήποτε 
έχει ελεγχόμενη πρόσβαση

Ανθρώπινο
Δυναμικό

- Ενδοεπιχειρησιακές ομάδες, όχι 
εύκολα προσβάσιμες από νέα 
άτομα

- Τυποποιημένα προβλήματα 
διοίκησης

Διεπιχειρησιακές ομάδες με 
παγκόσμια μέλη που έχουν 
τη δυνατότητα να 
προσχωρούν και να φεύγουν 
γρήγορα και με ασφάλεια

Έλεγχος Φυσικά ελεγχόμενη πρόσβαση με 
σύνδεση με το εσωτερικό δίκτυο, 
χρήση κωδικού πρόσβασης και 
password

Ελεγχόμενη πρόσβαση από 
οπουδήποτε στον κόσμο με 
υψηλή ασφάλεια για 
πιστοποίηση ταυτότητας και 
εξουσιοδότησης

Διαδικασία - Φυσικά μοντέλα
Προσωπικές συναντήσεις, με 
περιορισμούς τόσο στις 
μετακινήσεις όσο και στη ροή 
της πληροφορίας

Virtual μοντελοποίηση 
προϊόντων και ταυτόχρονη 
κατασκευή χρησιμοποιώντας 
“state of the art” τεχνολογίες 
(τηλεδιάσκεψη, Internet 
phones links, visual notes)

Πίνακας 4.1 Λ: Σύγκριση μεταξύ της παραδοσιακής και της e-Business δομής 

της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Πηγή: IBM
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Η τάση της παγκοσμιοποίησης της πληροφορίας φαίνεται τόσο στην υποδομή, 

αφού τα τοπικά δίκτυα τείνουν να αντικατασταθούν από δίκτυα που συνδέουν 

διάφορες επιχειρήσεις, όσο και στη δράση του ανθρώπινου δυναμικού και στην 

ανάπτυξη των διαδικασιών γενικότερα. Η επιχειρησιακή ολοκλήρωση 

πετυχαίνεται με την σύσταση διεπιχειρησιακών ομάδων και η επικοινωνία 

ενισχύεται με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Η αξία της οργάνωσης και 

αποτελεσματικής διαχείρισης της πληροφορίας δεν περιορίζεται στα πλαίσια μόνο 

της κάθε επιχείρησης αλλά σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αλυσίδας. 

Ερωτήματα όπως: ποια είναι η κατάλληλη ποσότητα αποθεμάτων, είναι αρκετή η 

δυναμικότητα για να καλύψει την είσοδο ενός νέου προϊόντος, έχει παραδοθεί η 

παραγγελία στον πελάτη κ.α, αντιμετωπίζονται με διαφάνεια των επιπέδων των 

αποθεμάτων μεταξύ όλων των συνεργατών, κοινές προβλέψεις πωλήσεων, κοινή 

προσπάθεια κατά την εισαγωγή νέων προϊόντων. Περιορίζεται με τον τρόπο αυτό 

το φαινόμενο “bullwhip effect” (Lee, 1997), σύμφωνα με το οποίο, ακόμα και 

μικρές αλλαγές στη ζήτηση από την πλευρά των διαδικασιών downstream, μπορεί 

να προκαλέσει μεγάλες διακυμάνσεις στις διαδικασίες upstream της εφοδιαστικής 

αλυσίδας.

Οι αλλαγές που επέφερε η τεχνολογία του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

αναγνωρίζονται από τον Άλαν Γκρίνσπαν, ο οποίος σε κάποια ομιλία του τον 

Μάρτιο του 2000, δήλωσε: “Σε ένα πρωταρχικό επίπεδο, η ουσιώδης προσφορά 

της τεχνολογίας της πληροφορίας, είναι η επέκταση της γνώσης ή αλλιώς ο 

περιορισμός της αβεβαιότητας. Πριν από αυτό το τεράστιο βήμα στη 

διαθεσιμότητα της πληροφορίας, οι περισσότερες επιχειρηματικές αποφάσεις 

περιβάλλονταν από ένα πέπλο αβεβαιότητας. Οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένη 

γνώση των αναγκών των πελατών, των επιπέδων των αποθεμάτων και της θέσης 

των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία. Σε αυτό το περιβάλλον, ο 

διπλασιασμός αποθεμάτων και προσωπικού, ήταν απαραίτητη ενέργεια για να 

αντιμετωπιστούν τα πιθανά λάθη στις επιλογές. Οι αποφάσεις στηρίζονταν σε 

πληροφορίες με ισχύ μερικών ωρών, ημερών ή ακόμα και εβδομάδων. Το
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τεράστιο κύμα όμως της διαθεσιμότητας έγκυρων πληροφοριών, επέτρεψε στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων να αποφύγει την δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων 

αποθεμάτων ασφαλείας”.

Η διαμόρφωση της e-business φιλοσοφίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια. Το πρωταρχικό στάδιο, αφορά τις 

διαδικασίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης των υποψήφιων πελατών και τις 

δραστηριότητες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών. Στο δεύτερο στάδιο, 

αναπτύσσονται οι απαραίτητες διαδικασίες υποστήριξης ολοκληρωμένων 

εμπορικών συναλλαγών, υπερβαίνοντας έτσι το επίπεδο της απλής ενημέρωσης. 

Οι προμηθευτές και οι πελάτες, με κοινή εκμετάλλευση των πληροφοριακών τους 

συστημάτων, προβαίνουν σε συναλλαγές, με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των 

εσωτερικών τους κυκλωμάτων. Η μείωση του χρόνου και του κόστους 

συναλλαγής είναι τα πρώτα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται στα πρώτα αυτά 

στάδια.

Στο επόμενο στάδιο, τα δύο μέρη προβαίνουν σε συναλλαγές, με ταυτόχρονη 

ενημέρωση των εσωτερικών τους κυκλωμάτων. Στο τέταρτο και τελευταίο 

στάδιο, οι διάφορες ενέργειες της μίας από τις δύο συναλλασσόμενες πλευρές, 

δημιουργούν αντίστοιχες ενέργειες στις εσωτερικές διεργασίες της άλλης. Η 

τοποθέτηση για παράδειγμα μιας παραγγελίας από ένα πελάτη, επηρεάζει τη ροή 

της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ συγχρόνως συμμετέχει στον προσδιορισμό του 

σχεδιασμού του διαγράμματος παραδόσεων, κάποιας άλλης μεταφορικής 

εταιρίας.

4.2. Προσέγγιση e-business και εφοδιαστικής αλυσίδας

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει, σε δύο διαστάσεις, τη διαμόρφωση e- 

business φιλοσοφίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πρώτη 

διάσταση αφορά το βαθμό ολοκλήρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία 

μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά ολοκλήρωσης και συνεργασίας μεταξύ
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των κρίκων της σε όλο το μήκος της, ή σε ορισμένα μόνο τμήματα. Η δεύτερη 

διάσταση σχετίζεται με τη δομή της πληροφορίας που μπορεί να είναι 

περιστασιακή (ad hoc) και λειτουργική, ή δομημένη και με στρατηγική σημασία.

Πληροφορία

Στρατηγική
προσέγγιση

Εταιρίες 4PL 
(UPS)

Smart

Λεαουργιχή
προσέγγιση Amazon Nike

Μερική
ολοκλήρωση

Καθολική
Ολοκλήρωση

r εφοδιαστικής αλυσίδας

Σχήμα 4.2.α: Διαστάσεις προσέγγισης e-business και εφοδιαστικής αλυσίδας 

Πηγή: Van Hoek Remko

Η εφοδιαστική αλυσίδα για παράδειγμα, του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου 

Amazon, αξιοποιεί πληροφορίες που προέρχονται από τις πωλήσεις και από 

ορισμένες λειτουργίες logistics που αφορούν κυρίως υπηρεσίες παράδοσης. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν ολοκληρώνονται κατά μήκος της συνολικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας, με συνέπεια την έλλειψη απαραίτητων δομών για αντιμετώπιση 

ελλείψεων και γενικά, συχνή αδυναμία αντιμετώπισης της ζήτησης. Η χρήση των 

πληροφοριών έχει λειτουργικό χαρακτήρα, με στόχο την εξυπηρέτηση 

ανεξάρτητων παραγγελιών ή οργάνωση αποστολών, χωρίς να πετυχαίνεται 

σημαντική στρατηγική εκμετάλλευση τους.
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Στην περίπτωση των εταιριών fourth-party logistics (4PL), όπως για 

παράδειγμα η εταιρία UPS Worldwide Logistics, η ροή της πληροφορίας αποκτά 

στρατηγική σημασία, αλλά η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

περιορίζεται και πάλι σε ορισμένα τμήματα, αυτά της αποθήκευσης, των 

μεταφορών και διανομών, χωρίς να περιλαμβάνει τα επιμέρους παραγωγικά 

στάδια.

Στο αντιδιαμετρικό άκρο του διαγράμματος, βλέπουμε την εταιρία Nike, η 

οποία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ 

προμηθευτών και εμπόρων-πελατών. Το Ευρωπαϊκό κέντρο διανομών, 

ενημερώνεται για την ακριβή χρονική στιγμή αναχώρησης των εμπορευμάτων 

από τους προμηθευτές και την άφιξη στο κέντρο. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι στην 

αλυσίδα έμποροι, ενημερώνονται με χρονική σειρά για τις προγραμματισμένες 

αφίξεις των εμπορευμάτων. Η επικοινωνία και διαφάνεια μεταξύ των μελών της 

αλυσίδας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, ενώ σημαντικές προσπάθειες 

καταβάλλονται για την ακόμα μεγαλύτερη επίδραση των πληροφοριών σχετικά με 

τις πωλήσεις, τις παρατηρούμενες τάσεις και τις προβλέψεις των τελικών και 

ενδιάμεσων εμπόρων, στον προγραμματισμό παραγωγής των προμηθευτών.

4.3. E-business και logistics

Με πρωτοπόρους τα προϊόντα όπως βιβλία, περιοδικά, υλικά υπολογιστών, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο εξαπλώθηκε διεθνώς και δημιούργησε νέες ανάγκες και στις 

διαδικασίες logistics. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρία Arthur Andersen (2000), 

σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για τις αγορές τους, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται 

παράγοντες που αφορούν τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ζητούμενα 

προϊόντα συχνά παραδίδονται με μεγάλη καθυστέρηση ή δεν υπάρχουν 

αποθέματα από τα ζητούμενα υλικά. Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται 

συχνά είναι ότι η ιστοσελίδα του προμηθευτή δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες
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σχετικά με την αγορά, επιβεβαίωση ή ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται η παραγγελία.

Συνηθέστερα προβλήματα ηλεκτρονικών 

αγορών
Ποσοστό

Παράγοντες

προβλήματος

Έλλειψη αποθέματος για το ζητούμενο είδος 64 Logistics

Μη έγκαιρη παράδοση του προϊόντος 40 Logistics

Υπερβολική χρέωση για την παράδοση 38 Logistics-Πωλήσεις

Προβλήματα ηλεκτρονικής σύνδεσης 36
Τεχνολογική

υποδομή

Έλλειψη επιβεβαίωσης και ενημέρωσης για την 

πορεία της αγοράς του προϊόντος
28 Logistics-Πωλήσεις

Περιορισμένες επιλογές αγοράς 27 Μάρκετινγκ

Μη φιλικό περιβάλλον ιστοσελίδας 26
Τεχνολογική

υποδομή

Έλλειψη απαραίτητων για την αγορά του 

προϊόντος πληροφοριών από την ιστοσελίδα
25 Logistics-Πωλήσεις

Μη ανταγωνιστικές τιμές 22 Μάρκετινγκ

Έλλειψη ποικιλίας προτάσεων αγορών 16 Μάρκετινγκ

Πίνακας 4.3. ί: Τα δέκα μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με τις αγορές μέσω 

διαδικτύου

Πηγή: Arthur Andersen (2000)

Η δημιουργία ενός φιλικού προς τον πελάτη, web περιβάλλοντος αγορών, 

απέχει πολύ από την διαχείριση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου 

στα πλαίσια μιας ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας (e-supply chain). Ο 

πελάτης ο οποίος έχει την δυνατότητα να ζητήσει μία παραγγελία μέσα σε λίγα
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λεπτά από μία φιλική ιστοσελίδα, περιμένει να παραλάβει τα προϊόντα που 

ζήτησε σε ανάλογα μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις σε ευκολία και ταχύτητα, μεταφέρονται από 

τον τρόπο τοποθέτησης της παραγγελίας στον τρόπο εκτέλεσής της. Το σύνολο 

των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, φέρουν την ευθύνη 

ικανοποίησης των αυξανόμενων απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη.

Η οργάνωση και ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας στην οποία είναι 

συνδεδεμένη κάθε επιχείρηση, δημιουργεί προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

στρατηγικού πλεονεκτήματος της e-business επιχείρησης. Η αποδοτικότητα όμως 

της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν επιτυγχάνεται με την εφαρμογή απλώς νέων 

τρόπων επικοινωνίας ή με προβολή των επιχειρήσεων της αλυσίδας στο 

διαδίκτυο. Η πιθανή επιτυχία της αλυσίδας, προϋποθέτει την αναδιοργάνωση (re- 

enginnering) του υπάρχοντος οργανωτικού και τεχνολογικού πλαισίου κάθε 

επιχείρησης-μέλους και τον σχεδίασμά μακροχρόνιων στρατηγικών 

επιχειρηματικών στόχων. Πολλές φορές, ορισμένες επιχειρήσεις δημιούργησαν 

ζήτηση την οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν, είτε γιατί δεν είχαν την 

κατάλληλη τεχνολογία για διαχείριση μεγάλου αριθμού παραγγελιών, είτε γιατί 

δεν είχαν την οργάνωση να εξασφαλίσουν την ποιότητα και το επίπεδο 

εξυπηρέτησης που υπόσχονταν.

4.4. Ανάλυση περίπτωσης (Case study) αυτοκινήτου “smart”

Η ιδέα για την ανάπτυξη του αυτοκινήτου smart προέκυψε από τα 

κυκλοφοριακά προβλήματα που κυριαρχούν στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις και 

από την ανάγκη για συνεχή και εύκολη μετακίνηση. Το αυτοκίνητο είναι φιλικό 

στο περιβάλλον, καθώς χρησιμοποιεί ένα μικρό σχετικά σε ανάγκες καυσίμου 

κινητήρα και καλύπτει το μισό από το χώρο στάθμευσης ενός συνηθισμένου 

αυτοκινήτου. Για να μειωθούν οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, 

χρησιμοποιήθηκαν εύκολα ανταλλάξιμα υλικά, που αυξάνουν το χρόνο ζωής του
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αυτοκινήτου και προκαλούν μικρότερη ρύπανση, αφού είναι πλήρως 

ανακυκλώσιμα.

Το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας που αναπτύχθηκε ξεφεύγει από τις 

συνηθισμένες τακτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας: Οι πελάτες συμμετέχουν στην 

τελική μορφή του αυτοκινήτου, οι ενδιάμεσοι χρόνοι (lead times) μεταξύ των 

διαφόρων τύπων αυτοκινήτου μειώνονται δραστικά, οι προμηθευτές συμμετέχουν 

με δικές τους επενδύσεις και προσφέρουν ενεργά στην τελική κατασκευή.

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να παραγγείλει ηλεκτρονικά το smart ή 

ακόμα και να προσαρμόσει ορισμένα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου με βάση 

τις προτιμήσεις του (customization), χρησιμοποιώντας εργαλεία πολυμέσων στις 

εκθέσεις smart centers. Ανάλογα με τις απαντήσεις του σε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που αφορούν το χρώμα, το επίπεδο πολυτέλειας, επιπλέον αξεσουάρ 

κ.α, “σχεδιάζει” το προσωπικό του smart το οποίο στη συνέχεια προβάλλεται σε 

οθόνη μπροστά του. Η εταιρία MCC που παράγει το smart, επιδιώκει μελλοντικά 

να καθορίζει ο πελάτης ακόμα και το προσωπικό του σύνολο απαραίτητων 

υλικών (BOM - Bill Of Materials) στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο.

Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται άμεσα στα κεντρικά γραφεία της 

εταιρίας όπου καθορίζεται το διάγραμμα παραγωγής. Οι προμηθευτές 

ανταλλακτικών και τμημάτων του smart λαμβάνουν στη συνέχεια ηλεκτρονικά τις 

παραγγελίες, με συνέπεια ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα να συγχρονίζεται 

στο συγκεκριμένο σενάριο παραγωγής.

Η στρατηγική σημασία της πληροφορίας που παράγεται από κάθε παραγγελία, 

αποδεικνύεται από την καταγραφή της, με στόχο την ανάπτυξη συμπερασμάτων 

που θα επηρεάσουν την μελλοντική παραγωγή νέων μοντέλων. Η χρήση της 

πληροφορίας ως πηγή έμπνευσης και καινοτομίας φαίνεται στο σλόγκαν της 

εταιρίας: “Νιώσε ελεύθερος να σχεδιάσεις το δικό σου αυτοκίνητο και να 

επηρεάσεις τις δίκες μας προσπάθειες για καινοτομία”. Η προσέγγιση της 

ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής αλυσίδας, όπως προκύπτει από το πετυχημένο 

πρότυπο του αυτοκινήτου smart, όχι μόνο περιορίζει το κόστος που προέρχεται
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από το φαινόμενο bullwhip του Forrester, αλλά προσφέρει και μοναδική ευκαιρία, 

για επανασχεδιασμό της αλυσίδας με έμφαση στις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε 

μέλους της.

Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και η 

συναρμολόγηση γίνεται σε σταθμούς που σχηματίζουν το σχήμα σταυρού, σε 

κάθε πλευρά του οποίου τοποθετούνται διάφορα μέρη από διαφορετικούς 

προμηθευτές. Υπάρχουν επτά άμεσοι συνεργάτες-προμηθευτές που είναι 

υπεύθυνοι για την προμήθεια του 70-80% του όγκου ενός αυτοκινήτου ή του 30- 

40% της τελικής του αξίας. Δεκαέξι ακόμα δευτερεύοντες προμηθευτές 

προσφέρουν ένα 20% του όγκου του αυτοκινήτου στην MCC ή στους βασικούς 

προμηθευτές, ενώ το υπόλοιπο 10% του όγκου ενός αυτοκινήτου συμπληρώνεται 

από τυποποιημένα μικρά υλικά τα οποία διαχειρίζεται μια τρίτη εταιρία η οποία 

ανανεώνει την γραμμή παραγωγής με σύστημα kanban. Ολόκληρο το 

πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει λειτουργίες παραγωγής και logistics 

ανήκει και χρησιμοποιείται από εταιρία 3PL. Οι παραδόσεις των αυτοκινήτων 

γίνονται απευθείας στα κέντρα smart, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση 

των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται. Η ποιότητα του συνόλου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στηρίζεται σε σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών 

που έχει αναπτύξει η εταιρία MCC.

Οι εκθέσεις smart centers είναι εγκατεστημένες σε πολυσύχναστα σημεία 

διαφόρων Ευρωπαϊκών πόλεων και μεταφέρουν τις παραγγελίες άμεσα μέσω 

δορυφόρων στο κέντρο παραγωγής στην πόλη Hambach στη Γαλλία. 

Απομακρύνεται με τον τρόπο αυτό η ανάγκη για ύπαρξη ενός ενδιάμεσου 

επιπέδου στην εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο συνιστούν οι εθνικοί εισαγωγείς σε 

κάθε χώρα. Τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας του smart είναι ελαστικότητα, 

άμεση απόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών, καινοτομία, ποιότητα, 

μειωμένοι ενδιάμεσοι χρόνοι (lead-times), εμπιστοσύνη μεταξύ των 

συναλλασσόμενων μελών, δίκαιη κατανομή των ευθυνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η τεχνολογία της πληροφορίας στη διάθεση των e-logistics

5.1. Ο ρόλος της τεχνολογίας της πληροφορίας

Η τεχνολογία της πληροφορίας (Information Technology) εδώ και αρκετά 

χρόνια, παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία στρατηγικού πλεονεκτήματος. 

Αρχικά, αναπτύχθηκαν εφαρμογές που αφορούσαν την μισθοδοσία ή την 

τιμολόγηση με κύριο στόχο την παρουσίαση συγκεντρωτικών αναφορών.

Με την πάροδο του χρόνου, η ανάπτυξη του λογισμικού σε συνδυασμό με την 

αλματώδη αύξηση της υπολογιστικής δύναμης, επέτρεψαν την χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων σε πιο σύνθετες λειτουργίες της επιχείρησης και 

μετέβαλλαν το ρόλο τους σε εργαλεία επιχειρησιακού σχεδιασμού. Όσο η 

πληροφορία γινόταν περισσότερο ακριβής, διαθέσιμη και σε μορφή που να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τόσο 

μεγαλύτερη γινόταν η συμβολή τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
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5.2. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. Προϋπόθεση επιτυχίας

Βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής εφαρμογής ενός πληροφοριακού 

συστήματος είναι η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, η οποία πρέπει να 

αντιληφτεί τα πιθανά οφέλη από την εφαρμογή του και να επιδιώξει την 

ενημέρωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, για τις αλλαγές και τα 

πλεονεκτήματα που θα προκόψουν. Η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη 

σύγχρονη τεχνολογία προϋποθέτει αλλαγή συμπεριφοράς και αντιμετώπιση των 

πληροφοριακών συστημάτων ως επένδυση για την επιχείρηση.

5.3. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των πόρων της 

επιχείρησης: ERP

‘Ένα σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning Systems), είναι ένα 

σύνολο λογισμικού που εξασφαλίζει την συνεχή ολοκλήρωση των πληροφοριών 

μέσα στην επιχείρηση- οικονομικών, λογιστικών, ανθρωπίνων πόρων, 

προμηθειών, πελατών” (T.J. Davenport, Harvard Business Review, Ιούλ.- Αύγ., 

1998).

Το βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων ERP είναι ότι παρέχουν άμεση και 

σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωση για όλες τις λειτουργικές μονάδες μιας 

επιχείρησης. Οι διάφοροι παράμετροι των συστημάτων ERP ρυθμίζονται με βάση 

τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Οι πληροφορίες καταγράφονται 

μία φορά και είναι διαθέσιμες με ακρίβεια και τυποποίηση σε όλα τα τμήματα 

της επιχείρησης.

Η οργάνωση της πληροφορίας επιτρέπει την παρακολούθηση υλικών, 

διαδικασιών, όπως επίσης και την ανάλυση με στόχο τον μελλοντικό σχεδιασμό. 

Οι διαδικασίες εκτελούνται με τρόπο που να ωθούν την επιχείρηση να 

χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρακτικές. Με λίγα λόγια, τα συστήματα ERP 

συνδυάζουν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο
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που ενισχύει την βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων και την αποφυγή των 

επαναλήψεων στην αποθήκευση και εκμετάλλευση τους.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρουν τα συστήματα ERP 

είναι:

• Επιτρέπουν την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών μόνο μέσα από 

συγκεκριμένες βέλτιστες διαδικασίες που έχουν προδιαγράφει από την 

επιχείρηση

• Η πληροφορία εισάγεται μόνο μία φορά στο πληροφοριακό σύστημα

• Προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (customisation)

• Βασίζονται σε αξιόπιστη δομή αποθήκευσης αρχείων

• Παρέχουν λειτουργικότητα για συνεργασία με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν: συντήρηση εξοπλισμού, 

διαχείριση ροής εργασιών, έλεγχος ποιότητας / διασφάλιση ποιότητας 

διαχείριση Έργων (Project Management), διαχείριση διεργασιών παραγωγής 

(Process Management).

• Παρέχουν εργαλεία για δημιουργία τυποποιημένων και μη, αναφορών

• Ελαχιστοποιούν την πιθανότητα για λάθη και καθυστερήσεις στη διάθεση 

της πληροφορίας

• Ενθαρρύνουν τη συνεργασία και επιτρέπουν την δημιουργία κοινού 

στρατηγικού οράματος μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας

• Μειώνουν συνολικά την πολυπλοκότητα και το κόστος, γιατί η 

ολοκλήρωση είναι ενσωματωμένη και δεν απαιτούνται πολύπλοκες και 

μεγάλου κόστους διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών επιμέρους συστημάτων

Η επιλογή ενός συστήματος ERP θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες, το μέγεθος και τον προσανατολισμό της εταιρίας. Για το
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λόγο αυτό απαιτείται σωστός σχεδιασμός των προδιαγραφών από ομάδα 

αξιολόγησης, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο.

Η επιτυχία της υλοποίησης εγκατάστασης ενός συστήματος ERP εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από τη δέσμευση της διοίκησης, την εξασφάλιση διαθεσιμότητας 

των βασικών εμπλεκόμενων στελεχών, την πληρότητα της εκπαίδευσης των 

τελικών χρηστών, την αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων, την εξασφάλιση 

χρηματοδοτικών πόρων, το λειτουργικό οργανόγραμμα έργου, το ρεαλιστικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και την αποτελεσματική διοίκηση του έργου.

5.4. Erp και e-Logistics

Τα συστήματα ERP τυποποιούν και ενοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα, απλοποιούν την επικοινωνία και διευκολύνουν 

την υλοποίηση νέων βέλτιστων προγραμμάτων και μεθόδων των επιχειρήσεων.

Οι δημιουργοί των πληροφοριακών συστημάτων ERP, προκειμένου να 

καλύψουν περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνδέουν στα 

συστήματα αυτά, επιπλέον εφαρμογές που αφορούν για παράδειγμα, τη 

διαχείριση ροής εργασιών ή τον προγραμματισμό συντήρησης εξοπλισμού. 

Προκειμένου να συνδέσουν μεταξύ τους επιχειρήσεις της ίδιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας, δημιουργούν αμφίδρομα δίκτυα επικοινωνίας για άμεση 

παρακολούθηση των συναλλαγών, αλλά και για πρόβλεψη του επιπέδου 

αποθεμάτων σε κάθε κόμβο της αλυσίδας, με σκοπό το κοινό όφελος.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών συνδέεται 

άμεσα με τον όρο e-logistics, μια έννοια που θα μπορούσε να οριστεί ως η 

εκτέλεση των διαδικασιών logistics με χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας 

πληροφορικής και επικοινωνιών, με σκοπό την στρατηγική ανάπτυξη τόσο σε 

επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.
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5.5 Πιθανά προβλήματα στην ολοκλήρωση της πληροφορίας (Information 
Gap)

Η αποτελεσματική διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της αλυσίδας. Οι 

παραγωγοί χρειάζονται πληροφόρηση για το ύψος των προβλεπόμενων πωλήσεων 

και του αποθέματος στα σημεία διανομής. Τα σημεία πωλήσεων χρειάζονται 

πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα σε προϊόντα από τους παραγωγούς καθώς και 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες αφίξεις παραγγελιών. Ο 

συγχρονισμός και η ακρίβεια στην ανταλλαγή των παραπάνω πληροφοριών θα 

έχει οφέλη για όλα τα μέλη της αλυσίδας καθώς και για τον τελικό καταναλωτή.

Παρότι οι περισσότερες εταιρίες έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την 

κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της πληροφορίας σε πλαίσιο εταιρικό, μένουν 

ακόμα κάποιες δυσκολίες στην ολοκλήρωση της πληροφορίας μεταξύ δύο 

συνεργαζόμενων εταιριών.

Μι βασική δυσκολία είναι τεχνικά προβλήματα που περιλαμβάνουν 

προβλήματα συμβατότητας μεταξύ νέων και παλαιότερων πληροφοριακών 

συστημάτων που καλούνται να αλληλεπιδράσουν, καθώς και η απουσία επίσημων 

προτύπων ανταλλαγής εμπορικών μηνυμάτων. Σημαντικές είναι βέβαια οι 

προσπάθειες οργανώσεων όπως η “RosettaNet” και “Open Applications Group 

(OAG)”, για την καθιέρωση προτύπων.

Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, επιπλέον δυσκολίες για την ολοκλήρωση 

της πληροφορίας μεταξύ επιχειρήσεων, προκύπτουν και από την έλλειψη 

απολύτου εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ τους. Είναι προφανές ότι δεν 

έχει εκλείψει το φαινόμενο κατά το οποίο οι επιχειρήσεις επηρεάζουν την 

προσφορά και τη ζήτηση προς το δικό τους συμφέρον, αδιαφορώντας συχνά για 

το κοινό όφελος της αλυσίδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Logistics και στρατηγική επιχείρησης

6.1. Ο ρόλος των logistics στη διαμόρφωση της στρατηγικής της 

επιχείρησης

Μία κλασική προσέγγιση σχηματισμού στρατηγικής που αφορά τις 

διαδικασίες logistics, είναι η συσχέτιση της με τη γενική επιχειρησιακή 

στρατηγική της κάθε εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες που 

περιλαμβάνονται στο κύκλωμα των logistics, αποτελούν εργαλείο υποστήριξης 

των στρατηγικών ενεργειών της επιχείρησης.

Οι διαδικασίες logistics, προσφέρουν επίσης ένα ευρύ πεδίο στρατηγικής 

δράσης, εφόσον βέβαια η επιχείρηση υπερβεί την παραπάνω κλασική θεώρηση 

και προσπαθήσει να αναπτύξει στρατηγικές διαδικασίες logistics (strategic 

logistics) αντί για στρατηγική logistics (logistics strategy).

Η ανάπτυξη στρατηγικών διαδικασιών logistics, αφορά το σχεδίασμά και 

εφαρμογή ενεργειών, το θετικό αποτέλεσμα των οποίων στηρίζεται στην
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επιτυχημένη εφαρμογή των λειτουργιών logistics. Τα logistics επομένως της 

επιχείρησης αντιμετωπίζονται ως πιθανό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ή ως ένα 

μέσο επηρεασμού των κανόνων μιας συγκεκριμένης αγοράς.

Logistics strategy Strategic logistics

Ρόλος των διαδικασιών 

logistics

Υποστήριξη

στρατηγικής

Θεμέλιο της

επιχειρησιακής

στρατηγικής

Επίδραση στην 

επιχείρηση

Βελτίωση, εξέλιξη 

επιχείρησης

Αλλαγή, μεταμόρφωση 

της επιχείρησης

Πίνακας 6.1 Λ : Διαφορά μεταξύ Logistics strategy και Strategic logistics

Πηγή : Waters, Donald

Οι δύο παραπάνω θεωρήσεις και η σχέση γενικότερα μεταξύ logistics και 

στρατηγικής επιχείρησης, οδηγεί σε απειρία συνδυασμών, ανάλογα με τον τρόπο 

με τον οποίο η επιχείρηση αξιοποιεί τα logistics.

6.1.1. Στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης των Logistics

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει διάφορους στρατηγικούς άξονες 

ανάπτυξης των Logistics
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Στρατηγικοί άξονες Logistics strategy Strategic logistics

Ηγεσία κόστους Μείωση κόστους διαδικασιών 
logistics

Μείωση συνολικού 
κόστους της επιχείρησης 
διαμέσου των logistics

Διαφοροποίηση Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
όπως π.χ ποιότητα στις 
υπηρεσίες logistics

Τα logistics παράγοντας 
διαφοροποίησης

Καινοτομία Καινοτομία στις διαδικασίες 
logistics

Τα logistics πηγή 
καινοτομίας για την 
επιχείρηση

Ανάπτυξη
συμμαχιών

Προσαρμογή logistics στις 
συνθήκες μιας συμμαχίας

Τα logistics πηγή 
ανάπτυξης συμμαχιών

Ανάπτυξη Προσαρμογή Logistics για 
ανάπτυξη της επιχείρησης

Ανάπτυξη Logistics ως 
νέο “προϊόν”

Διαποικίλιση Προσαρμογή Logistics για 
διαποικίλιση δραστηριοτήτων

Τα logistics πηγή 
εμπλουτισμού των 
δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης

Πίνακας 6.1.1. i: Στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης των Logistics 

Πηγή : Πηγή : Waters, Donald

6.1.2. Παραδείγματα υιοθέτησης επιχειρησιακών στρατηγικών σε σχέση 

με Logistics

Ηγεσία κόστους

Logistics strategy: Η Γαλλική αλυσίδα λιανικής Carrefour, στην προσπάθεια 

της να μειώσει τα κόστη που προκύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, σταμάτησε 

να προμηθεύεται προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της και προτίμησε 

την προμήθεια μέσω αποθηκών που διαχειρίζονται τρίτες εταιρίες.

Strategic logistics: Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Renault και PSA κατάφεραν να 

μειώσουν το συνολικό κόστος παραγωγής, επιλέγοντας την προμήθεια από
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λιγότερους προμηθευτές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την ποιότητα τους, 

εξαλείφοντας την ανάγκη για διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων κατά 

την παραλαβή.

Διαφοροποίηση

Logistics strategy: Βελτιώνοντας τις διαδικασίες logistics, οι εταιρίες Bull, 

Xerox, Hewlett-Packard, βελτίωσαν την απόδοση τους σε επίπεδο ποιότητας και 

εξυπηρέτησης πελατών.

Strategic logistics: Οι όμιλοι εταιριών PSA και Renault, όπως σχεδόν όλες οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες, ανέπτυξαν ένα αποτελεσματικό σύστημα “just in time”, 

που τους επιτρέπει την παραγωγή αυτοκινήτων που ανταποκρίνονται σε ποικίλες 

επιθυμίες και διαφοροποιήσεις των πελατών τους. Για παράδειγμα το μοντέλο 

Clio της Renault παραδίδεται με 80 διαφορετικές εκδόσεις κινητήρων, 20 

διαφορετικά κιβώτια ταχυτήτων, 5 διαφορετικούς σκελετούς και με πολλές άλλες 

επιλογές, ανεβάζοντας κατά πολύ τον αριθμό των θεωρητικών συνδυασμών με 

τους οποίους μπορεί να παραγγελθεί.

Καινοτομία

Logistics strategy: Η αμερικάνικη Levis, προσφέρει υπόσχεται παράδοση σε 

οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ, παντελονιών τα οποία παραγγέλνονται μέσω 

διαδικτύου σε οποιοδήποτε μέγεθος ζητηθεί

Strategic logistics: Η IBM, έχει αναπτύξει ένα σύστημα EDI, που της 

επιτρέπει παράδοση υλικών από τους προμηθευτές της μέσα σε 48 ώρες. Έχει 

πετύχει με τον τρόπο αυτό την μείωση του κύκλου των προϊόντων της και έχει την 

ικανότητα να εκμεταλλεύεται άμεσα όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, αφού δεν 

είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει προϊόντα που έχει σε stock και είναι ήδη 

ξεπερασμένα.
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Ανάπτυξη συμμαχιών

Logistics strategy: Στην προσπάθεια της να αποκτήσει στενές σχέσεις με τους 

προμηθευτές της και να εκμεταλλευτεί από τις υποχρεώσεις τους σε θέματα 

παραδόσεων, ο όμιλος PSA, έχει μεταφέρει τεχνογνωσία σε ορισμένους από 

αυτούς, σε σημείο που να έχουν μετατραπεί σε λειτουργικούς προμηθευτές- 

συνεργάτες.

Strategic logistics: Η εταιρία UPS, προκείμένου να εξαπλωθεί στη Γαλλία, 

εξαγόρασε την εταιρία Prost, μια μικρή εταιρία παραδόσεων που όμως είχε 

αναπτύξει καινοτόμες ιδέες στον τομέα μεταφορών και εντοπισμού πακέτων.

Ανάπτυξη

Logistics strategy: Η εταιρία Andre, γαλλική εταιρία διανομών υποδημάτων 

ενδυναμωμένη από τις διαδικασίες logistics που εφάρμοσε, κατάφερε να 

εξαγοράσει τις εταιρίες ενδυμάτων Kookai, Caroll, Creeks.

Strategic logistics: Για τις εταιρίες Otis, DEC, Dassault, Eurocopter, ο τομέας 

των after-sales logistics, είναι πλέον περισσότερο επικερδής από την πώληση των 

προϊόντων τους.

Διαποικίλιση

Logistics strategy: Αρκετές εταιρίες διανομών, έχουν εξειδικευτεί στην 

παροχή υπηρεσιών logistics που αφορούν ομάδες προϊόντων με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά: Η TFE για φρέσκα προϊόντα, η Salvesen για κατεψυγμένα 

προϊόντα, η NFC και Excel, έχουν εξειδικευτεί στην τροφοδοσία, μεγάλων 

κέντρων διανομών.

Strategic logistics: Η εταιρία Philips-Eclairage, εκμεταλλευόμενη την 

αυτοματοποίηση των αποθηκών της, επεκτάθηκε στην παροχή υπηρεσιών
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παραδόσεων πακέτων σε όλη τη Γαλλία. Η εταιρία παραδίδει επίσης και προϊόντα 

άλλων εταιριών με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν είναι ανταγωνίστριες εταιρίες.

6.2. Κατευθύνσεις ανάπτυξης των e-logistics

Ένα σημαντικό όφελος που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 

εξάπλωση του διαδικτύου σήμερα, είναι η δυνατότητα που προσφέρεται ακόμα 

και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν τους 

αναγκαίους πόρους, να εκμεταλλευτούν τις πλήρεις δυνατότητες της αγοράς. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα, προσφέρει ευκαιρίες σχετικές με υπηρεσίες 

logistics, σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες τους.

Αν και το μεγαλύτερο κόστος από τις υπηρεσίες logistics προέρχεται από τις 

μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρίες, ένα σημαντικό ποσοστό του παραπάνω κόστους 

προέρχεται από το σύνολο των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών στις Η.Π.Α, οι εταιρίες που καλύπτουν 

το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εξόδων, είναι αυτές που 

συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη Fortune 500, όμως και στις μεσαίες και μικρές 

επιχειρήσεις αναλογεί ένα αξιοσέβαστο ποσό που πλησιάζει τα $10 εκατομμύρια 

(Elliff Scott, Logistics Management and Distribution report, 2001). To 

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί στον συγκεκριμένο τομέα όπως και στους 

υπόλοιπους τομείς των logistics να βοηθήσει τις εταιρίες αυτές, να επιλέξουν 

καλύτερες υπηρεσίες τόσο από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς ποιότητας.

Σημαντικά οφέλη από το ηλεκτρονικό εμπόριο θα προκόψουν και για την 

πλευρά των επιχειρήσεων που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες. Στο 

παράδειγμα των μεταφορικών υπηρεσιών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα 

ποσοστά αξιοποίησης του μεταφορικού στόλου, με τη βοήθεια πληροφοριακών 

συστημάτων. Σε ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών αποστάσεων που 

διανύουν τα μεταφορικά μέσα διεθνώς, ταξιδεύουν χωρίς φορτίο, δημιουργώντας 

κόστος χωρίς οικονομικό όφελος. Οι τεχνικές του ηλεκτρονικού εμπορίου
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επιτρέπουν καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης με 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των μέσων και μείωση των συνολικών εξόδων. 

Επίσης ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία των διαφόρων εταιριών του 

συγκεκριμένου τεμαχισμένου κλάδου.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για βελτίωση του 

συνόλου των διαδικασιών logistics, όπως αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, 

συγκέντρωση και εκτέλεση παραγγελιών, διανομή. Οι ευκαιρίες που 

προσφέρονται σε όλες πλέον τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ποικίλουν, 

από εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού, πλειστηριασμούς και μειοδοτικούς 

διαγωνισμούς σε πραγματικό χρόνο, μέχρι την συνεργασία με εταιρίες που 

παρέχουν υπηρεσίες logistics, γνωστές ως Internet Logistics Operators".

Βασικό κριτήριο για τη λήψη κάποιας απόφασης που αφορά διαδικασίες 

logistics, είναι η μορφή της πιθανής λύσης που θα υιοθετηθεί. Μπορεί να έχει 

μακροπρόθεσμη προοπτική και να στηρίζεται σε κάποια συμβόλαια, οπότε 

απαιτείται ένα σημαντικό κεφάλαιο επένδυσης ή να στηρίζεται σε ανεξάρτητες 

κάθε φορά ενέργειες, ανάλογα με τις συνθήκες που εμφανίζονται σε κάθε 

περίπτωση. Το πάγιο κόστος της δεύτερης προσέγγισης συνήθως είναι μικρότερο 

αλλά τα συνολικά έξοδα αυξάνουν αναλογικά με την αύξηση των μεμονωμένων 

κινήσεων της εταιρίες.

Ένα κριτήριο που αφορά την επιλογή συνεργάτη για θέματα logistics, είναι το 

επίπεδο προσφερόμενης συνεργασίας. Πολλές εταιρίες προσφέρουν λύσεις που 

υποστηρίζουν απλώς την επιχείρηση, ενώ κάποιες άλλες αναλαμβάνουν πλήρως 

την ευθύνη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προσφερόμενες ευκαιρίες με βάση τα 

δύο παραπάνω κριτήρια.
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Μορφή της 
προσφερόμενης 

λύσης

Επίπεδο προσφερόμενης συνεργασίας

Υποστήριξη, συνεργασία Ανάληψη ευθύνης

Βασιζόμενη σε 
κάποιου είδος 

συμβόλαιο

• Σύμβουλοι 
επιχειρήσεων

• Πληροφοριακά 
συστήματα

• Κατάλληλη στελέχωση

• Δίκτυα διανομών
• Ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε 
τρίτη εταιρία

Περιστασιακή, 
ανάλογα με την 

περίσταση

• Ηλεκτρονικές αγορές, 
διαγωνισμοί

• Συνεργασία για 
βελτίωση 
συγκεκριμένων 
διαδικασιών

• Εταιρίες παροχής 
υπηρεσιών logistics 
μέσω διαδικτύου 
(Internet Logistics 
Operators - ILO)

Πίνακας 6.2..1: Κατευθύνσεις ανάπτυξης των e-logistics

Πηγή : Elliff Scott, Logistics Management and Distribution report, 2001

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Οι προσεγγίσεις που στηρίζονται σε κάποιας μορφής συμβόλαιο, 

περιλαμβάνουν καταρχήν την συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων. Οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται, βοηθούν την εταιρία να βελτιώσει τις διάφορες 

πρακτικές που εφαρμόζει και να αξιοποιήσει με αποδοτικότερο τρόπο τους 

πόρους της.

Ειδικότερα, στον τομέα των logistics, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων συμβάλουν 

στα παρακάτω:

□ Δημιουργία διεύθυνσης και τμήματος logistics, και γενικότερα ανάπτυξη 

φιλοσοφίας logistics

□ Διαμόρφωση στρατηγικών στόχων του κυκλώματος logistics
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□ Βελτιστοποίηση του κυκλώματος logistics της επιχείρησης και καθορισμός

απαιτούμενου εξοπλισμού

□ Βελτίωση της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της επιχείρησης (Change

Management)

Πληροφοριακά συστήματα

Τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν εργαλεία για 

καλύτερη εσωτερική οργάνωση της πληροφορίας, όπως είναι τα συστήματα ERP, 

αλλά και λογισμικό για βέλτιστη επιλογή μεταφορικών μέσων, διαδρομών, για 

βελτίωση δικτύων αποθηκών, συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των 

παραγγελιών και εντοπισμός φορτίων που βρίσκονται σε κίνηση.

Κατάλληλη στελεχωση

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η κατάλληλη στελέχωση της εταιρίας με 

προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο σε θέματα logistics. Η γνώση και η εμπειρία 

αναβαθμίζει τις ικανότητες της εταιρίας, ειδικά όταν αφορά ανώτατα στελέχη.

Δίκτυα διανομών

Η συνεργασία με κάποια εταιρία μεταφορών και διανομών γενικότερα, ανήκει 

επίσης στην κατηγορία λύσεων με κάποιας μορφής συμβόλαιο, μόνο που στην 

περίπτωση αυτή, η συνεργαζόμενη εταιρία αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 

διανομή ή την μεταφορά των προϊόντων. Το όφελος και για τις δύο πλευρές 

πηγάζει από τις οικονομίες κλίμακας που πετυχαίνει η εταιρία που εξειδικεύεται 

στις παραπάνω δραστηριότητες.
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Ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτη εταιρία

Εκτός από τη διανομή ή την μεταφορά, μπορεί να γίνει ανάθεση όλων των 

δραστηριοτήτων logistics σε 3PL ή 4PL εταιρίες οι οποίες μπορούν να 

προσφέρουν από πληροφοριακά συστήματα μέχρι και εγκαταστάσεις ή 

εξοπλισμό.

Το βασικό χαρακτηριστικό των παραπάνω προτάσεων είναι ότι απαιτείται 

δέσμευση σε πόρους και σε χρόνο. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, συχνά δεν έχουν 

τόσο τα απαραίτητα κεφάλαια, όσο και το διαθέσιμο χρόνο ώστε να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά τις παραπάνω πρακτικές.

Εκτός από τις παραπάνω προτάσεις που αφορούν τις μεγαλύτερες μόνο σε 

μέγεθος εταιρίες, έχουν αναπτυχθεί επιπλέον ευκαιρίες χαμηλότερου κόστους, τις 

οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμα και οι μικρότερες εταιρίες χωρίς να 

δεσμεύονται από πλευράς χρόνου.

Ηλεκτρονικές αγορές, διαγωνισμοί

Η επιλογή της μεταφορικής εταιρίας για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης 

μεταφοράς μπορεί να γίνει πλέον μετά από εξέταση των προσφορών που θα λάβει 

η εταιρία ηλεκτρονικά, μετά από αίτηση στις ιστοσελίδες των προσφερόμενων 

εταιριών. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της 

συγκεκριμένης αγοράς, είναι ταχύτερη σε χρόνο σε σχέση με τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος και συχνότητα 

συναλλαγών επιθυμεί ο πελάτης.

Εξειδικευμένες εταιρίες, προσφέρουν επίσης έτοιμους συγκριτικούς πίνακες 

τιμών για μεταφορές σε προκαθορισμένους προορισμούς ανάλογα και με το είδος 

του φορτίου, απαλλάσσοντας έτσι τις διάφορες εταιρίες από την σύγκριση και 

αξιολόγηση προσφορών.
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Συνεργασία για βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών

Στην ίδια κατηγορία ευκαιριών ανήκει και η συνεργασία με τρίτες εταιρίες με 

σκοπό την βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, με βάση τις καλύτερες 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι καλύτερες εταιρίες στο συγκεκριμένο χώρο.

Βασική προϋπόθεση για επιτυχία των παραπάνω λύσεων είναι η ανάπτυξη 

ενός μεγάλου σχετικά δικτύου εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες και πελατών, 

ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και σημαντική γεωγραφική κάλυψη 

εξυπηρέτησης. Οι παραπάνω λύσεις βέβαια δεν χειρίζονται απόλυτα την ευθύνη 

των συναλλαγών, καθώς δεν καλύπτουν με σαφήνεια θέματα όπως 

παρακολούθηση εξέλιξης μεταφοράς, ασφάλιση των μεταφερόμενων προϊόντων 

κ.α.

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics μέσω διαδικτύου 

(Internet Logistics Operators - ILO)

Τα κενά που δημιουργούνται έρχονται να καλύψουν οι εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών logistics μέσω διαδικτύου (Internet Logistics Operators - ILO). Οι 

εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν με τρόπο προσιτό ακόμα και σε μικρότερες 

επιχειρήσεις, την ευθύνη υπηρεσιών διανομών, μεταφορών, διαχείρισης 

αποθέματος. Στηρίζονται στην εμπειρία τους, στη χρήση προηγμένων 

πληροφοριακών συστημάτων που ολοκληρώνουν τις λειτουργίες και τις ανάγκες 

διαφόρων πελατών τους και στις οικονομίες κλίμακας.

6.3. Η διοίκηση των Logistics μιας επιχείρησης σε διεθνή επίπεδο

Η προσέγγιση ενός συστήματος ERP, στηρίζεται στην οργάνωση των 

πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση με στόχο την αξιοποίηση των πόρων 

της. Το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών και των πληροφοριών που
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αφορούν την επιχείρηση ολοκληρώνονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα, το 

οποίο προσφέρει διαφάνεια όσον αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών πόρων.

Η γενικότερη τάση της παγκοσμιοποίησης και της ταχύτατης διάδοσης της 

πληροφορίας, ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τις μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρίες, να 

επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές. Αποτέλεσμα του διεθνή ανταγωνισμού, 

είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών μοντέλων για τη διοίκηση των 

διαδικασιών logistics, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της 

μίας χώρες.

Η επέκταση των συστημάτων ERP, σε νέα συστήματα που αξιοποιούν τους 

πόρους μιας επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον αρκετά διαδεδομένη. 

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια “παγκόσμια επιχείρηση” 

σχετίζονται με δεδομένα όπως:

■ Φυσική γεωγραφική τοποθέτηση και σύνδεση των επιχειρησιακών 

μονάδων της επιχείρησης

■ Διαφορετικά επιχειρησιακά πρότυπα που οφείλονται στη α) διαφορετική 

κουλτούρα μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης σε διαφορετικές περιοχές ή 

β) σε διαφορετικούς κανονισμούς και νομοθεσία

■ Διαφορετική γλώσσα

■ Διαφορετικό νόμισμα και λογιστικά πρότυπα

■ Δημογραφικές, οικονομικές, πολιτιστικές, ηθικές και άλλες διαφορές 

ανάμεσα στις χώρες δραστηριοποίησης της εταιρίας

■ Χρησιμοποίηση διαφορετικής τεχνολογίας επικοινωνίας και διαχείρισης 

των πληροφοριών

Ο όρος “Παγκόσμια Διοίκηση Logistics” (Global Logistics Management- 

GLM, Holland and Light, 1999; Ernst, 1998), αναφέρεται σε “ένα καθολικό 

επιχειρησιακό σύστημα διοίκησης παγκόσμιας διανομής, σχεδιασμού προϊόντων, 

ικανοποίησης πελατών, παραγωγής, προμηθειών και όλων των διαδικασιών
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logistics”. Ένα σύστημα GLM, στοχεύει “στον εντοπισμό και την κατάλληλη 

αντίδραση των αλλαγών της παγκόσμιας αγοράς, στον περιορισμό των 

επιχειρησιακών ρίσκων και των ρίσκων αποθεμάτων, στον περιορισμό του 

κόστους, στην απλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην 

αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς”.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος GLM, είναι:

■ Ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μετάδοσης εγγράφων και πληροφοριών 

μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης αλλά και μεταξύ προμηθευτών και 

διανομέων των προϊόντων ή υπηρεσιών της.

■ Τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες (Standard Operational 

Procedures-SOP), για αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τμημάτων σε 

διάφορα τμήματα του πλανήτη

■ Αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου των εργασιών

■ Διεθνή επαγγελματική στελέχωση, με κατάλληλη στήριξη σε κάθε χώρα, 

από το εγχώριο προσωπικό που έχει βαθύτερη γνώση και εμπειρία στις 

τοπικές νομοθεσίες, συνήθειες, λογιστικά συστήματα κ.λ.π.

■ Οικονομική δυνατότητα

■ Ολοκλήρωση της πληροφορίας σε κοινές φόρμες και χρησιμοποίηση 

κατάλληλου εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η έννοια “Collaboration” στη διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας

Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει τεράστια συνολικά 

κεφάλαια σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πόρων ERP. Τα συστήματα 

αυτά εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών και την ενιαία 

διαχείριση της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα της κάθε επιχείρησης.

Η εξάλειψη όμως των φραγμών, στην μετακίνηση της πληροφορίας μεταξύ 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αποτελεί έννοια που εισήγαγε η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM). Με το παραπάνω μοντέλο, συνδέεται άμεσα ο 

όρος “Advanced Planning and Scheduling” (APS), που περιλαμβάνει την 

πρόβλεψη των αναγκών των πελατών σε υλικά και υπηρεσίες καθώς και της ίδιας 

της επιχείρησης από πλευράς προμηθειών, διαδικασιών και πόρων. Η 

αποτελεσματική πρόβλεψη των παραπάνω αναγκών, απαιτεί σε επίπεδο 

εφοδιαστικής αλυσίδας, την σύμπραξη (collaboration), μεταξύ των 

συναλλασσόμενων μερών.
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Οι πληροφορίες που φτάνουν σε μία επιχείρηση, μπορούν να αναλυθούν με 

διάφορους τρόπους, στην προσπάθεια των υπευθύνων για αναγνώριση των 

τάσεων στην αγορά και για εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μεγάλη πληθώρα των πληροφοριών και των 

πεπερασμένων οικονομικών πόρων των επιχειρήσεων, περιορίζουν την 

δυνατότητα για πλήρη κατανόηση των προτιμήσεων και διαθέσεων της αγοράς 

στόχου καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη.

Επιπλέον, τα παραπάνω στοιχεία, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των 

προβλέψεων για το ύψος των απαραίτητων προμηθειών και αποθήκευσης. Το 

αποτέλεσμα είναι η ανεπιτυχής συχνά συσχέτιση προσφοράς και ζήτησης με τις 

επακόλουθες οικονομικές και μη, συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις για βέλτιστη πρόβλεψη της ζήτησης κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:

• Μετάδοση των πληροφοριών (παραγγελιών, ύψους αποθεμάτων κλπ) σε 

πραγματικό χρόνο

• Ταυτόχρονη μετάδοση των πληροφοριών σε όλο το μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας

• Έγκυρη και ασφαλής μετάδοση των πληροφοριών

Η συνεργασία-σύμπραξη (collaboration), μεταξύ των επιχειρήσεων, 

αναδεικνύει την χρησιμότητα της ανάλυσης των πληροφοριών, που 

συγκεντρώνουν οι επιχειρήσεις μίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ορατότητα των 

διαδικασιών και η μείωση των λαθών, ωφελούν καταρχήν τους τελικούς 

καταναλωτές. Το επίπεδο και ο χρόνος εξυπηρέτησης αναβαθμίζονται. Οι 

επιθυμίες των πελατών γίνονται mo γρήγορα κατανοητές.

Οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για σύμπραξη, ωφελούν επίσης τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις, καθώς μειώνονται τα έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν: επιπλέον 

έξοδα αποθήκευσης ή κόστη ευκαιρίας από κακό προγραμματισμό αποθεμάτων
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καθώς και περιττά έξοδα διοικήσεως. Επιπλέον οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι ο 

αποτελεσματικότερος έλεγχος των διαδικασιών, η μείωση του κύκλου 

αποθεμάτων, η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων σε διαδικασίες που προσθέτουν 

αξία, η αξιοποίηση ευκαιριών της αγοράς (opportunity windows).

7.1. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)

Η οργάνωση VICS (Voluntary Inter-Industry Commerse Standards), 

πρόσφατα εισήγαγε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προάγει την 

αναδιοργάνωση των σχέσεων και των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. Το 

μοντέλο προτείνει ότι η πρόβλεψη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα, 

γίνεται περισσότερο ακριβής, όταν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (παραγωγός, 

μεταφορέας, πωλητής) συμμετέχουν σε αυτήν.

Το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο μεταφέρει τον ανταγωνισμό που υπάρχει 

σήμερα σε επίπεδο επιχειρήσεων σε επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Αρχικοί υποστηρικτές του νέου μοντέλου, ήταν οι εταιρίες Walmart 

και Heineken.

7.2. Περίπτωση εταιρίας Hewlett-Packard

Ο κύκλος ζωής των μοντέλων εκτυπωτών της εταιρίας είναι σχετικά μικρός, 

καθώς αντικαθίστανται πολύ σύντομα από νέα μοντέλα που παρουσιάζει η 

εταιρία στην αγορά. Τα προϊόντα που παραμένουν σε κάποιο σημείο της αλυσίδας 

μετά την παρουσίαση των νέων μοντέλων, επιστρέφουν και συγκεντρώνονται 

στην εταιρία. Η επιτυχής πρόβλεψη της ζήτησης, περιορίζει το φαινόμενο αυτό, 

καθώς και την αντίθετη περίπτωση, όπου παρατηρούνται χαμένες πωλήσεις, λόγω 

ελλείψεων. Η εφαρμογή ενός πιλοτικού μοντέλου CPFR, έχει συνεισφέρει 

σημαντικά στο σωστό προγραμματισμό της παραγωγής.
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Η Hewlett-Packard χρησιμοποίησε ειδικό λογισμικό προβλέψεων με βάση τις 

πωλήσεις και το ύψος αποθεμάτων του κάθε διανομέα της. Οι προβλέψεις, 

εκτιμώνται στη συνέχεια από τους διανομείς, οι οποίοι κάνουν τις κατάλληλες 

διορθώσεις με βάση τα σχέδια τους για προώθηση των προϊόντων ή άλλα στοιχεία 

που θα επηρεάσουν τη μελλοντική ζήτηση. Οι τελικές αυτές προβλέψεις 

αποτελούν τις πραγματικές παραγγελίες.

Η επικοινωνία της εταιρίας με τους διανομείς, όσον αφορά προβλέψεις 

πωλήσεων και επίπεδο αποθεμάτων γίνεται με χρήση τεχνολογίας EDI. Η 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων CPFR γίνεται μέσω internet. Το επίπεδο 

ασφαλείας της βάσης αυτής, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ χρησιμοποιούνται 

τεχνικές firewall και encryption.

7.2.1. Μεθοδολογία εφαρμογής μοντέλου CPFR

Καθημερινά, οι πωλήσεις και τα αποθέματα φτάνουν μέσω EDI στη βάση 

δεδομένων CPFR. Στο τέλος της εβδομάδας, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται 

στη δημιουργία προβλέψεων για τις προσεχείς εβδομάδες.

Στην αρχή κάθε εβδομάδας, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού της εταιρίας αξιολογούν 

τις προβλέψεις και ελέγχουν αν τα αποθέματα κατά μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας καθώς και η δεδομένη παραγωγική ικανότητα επαρκούν, ώστε να 

καλύψουν την πιθανή ζήτηση. Στη συνέχεια, οι τελικές προβλέψεις, (μετά από 

σύμπραξη- collaboration), για την επόμενη εβδομάδα και ανά διανομέα, 

δημιουργούν νέες παραγγελίες, με ταυτόχρονη ενημέρωση του SAP της εταιρίας.

Η σύμπραξη (collaboration), επιτυγχάνεται με αξιολόγηση των προβλέψεων 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τους διανομείς, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ημερών της εβδομάδας. Οι ζητούμενες ποσότητες στα διάφορα 

μοντέλα, προσαρμόζονται ανάλογα με τις τάσεις της κάθε μέρας, με κατάλληλη 

δικαιολόγηση. Τα νέα δεδομένα, με τους κατάλληλους κωδικούς αιτιολόγησης 

και πιθανά σχόλια, εισάγονται στη βάση CPFR.
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Όλες οι αλλαγές επεξεργάζονται το βράδυ από κατάλληλο λογισμικό, και 

αποστέλλονται με μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος στους υπεύθυνους 

σχεδιασμού. Την επομένη, οι υπεύθυνοι αξιολογούν τα νέα δεδομένα και 

αποφασίζουν εάν απαιτείται αλλαγή στο πρόγραμμα παραγωγής της εταιρίας.

7.2.2. Εμπιστοσύνη μεταξύ εταιρίας και διανομέων

Η βασική αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνεργατών της 

ήταν η αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Προσφέροντας στους 

διανομείς της διαφάνεια σχετικά με την παραγωγική ικανότητα αλλά και το 

μέγεθος των αποθεμάτων κατά μήκος της αλυσίδας, η HP εμπνέει περισσότερη 

εμπιστοσύνη και δίνει έμφαση στη σημασία της ακρίβειας των στοιχείων που 

συγκεντρώνει από τον κάθε διανομέα ξεχωριστά.

Η όλη διαδικασία που αφορά την σύμπραξη (collaboration), έχει διευκολυνθεί 

με τη χρήση εργαλείων διαδικτύου, επικοινωνίας EDI, καθώς και σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων, με αποτέλεσμα οι εταίροι να εστιάζουν 

περισσότερο στην προώθηση των πωλήσεων και σε διαδικασίες που προσφέρουν 

αξία στις επιχειρήσεις τους.

Οι υπεύθυνοι παραγωγής και πωλήσεων των διαφόρων μοντέλων προϊόντων, 

για τα οποία στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν διαφορετικά σχέδια παραγωγής και 

άλλα κανάλια διανομής, χρησιμοποιούν πλέον κοινή βάση πληροφοριών για από 

κοινού διαχείριση αποθεμάτων και αυτόματο ανεφοδιασμό των διανομέων.

Τα επί μέρους τμήματα σχεδιασμού, μοιράζονται πλέον την ίδια βάση 

δεδομένων για καλύτερη οργάνωση της παραγωγής με βάση στοιχεία που 

αφορούν τη ζήτηση σε επίπεδο εταιρίας.

Βασική προϋπόθεση βέβαια, για την επιτυχία της εφαρμογής του μοντέλου 

CPFR, είναι η υποστήριξη της προσπάθειας από όλους τους συνεργάτες της 

εταιρίας. Επιπλέον ζητούμενα είναι βέβαια, η εξασφάλιση της ασφαλούς 

μετάδοσης των δεδομένων, ο έλεγχος της αξιοπιστίας των διανομέων καθώς και 

άλλα τεχνικά (συμβατότητα με legacy systems), νομικά και διοικητικά θέματα.
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Η εφαρμογή του πιλοτικού μοντέλου είχε σημαντική επιτυχία, με αποτέλεσμα 

την επέκταση του και σε επιπλέον κανάλια διανομής καθώς και σε επιπλέον 

γραμμές παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, οι υπεύθυνοι της 

εταιρίας συγκέντρωναν και εφάρμοζαν κατάλληλες διορθώσεις με στόχο την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας.

Οι εταιρίες που συνεργάστηκαν με τη HP, προσφέροντας τεχνογνωσία και 

υπηρεσίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του πιλοτικού μοντέλου ήταν οι 

SAP, i2, Manuigistics, Red Pepper, Cisco.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ο ρόλος των Logistics στη διοργάνωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων

8.1. Ολυμπιακοί αγώνες και Logistics

Σημαντικός είναι ο ρόλος των Logistics στη διοργάνωση σημαντικών 

αθλητικών δραστηριοτήτων, με αποκορύφωση τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 

αγώνων, γεγονός με τεράστιες οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 

διαστάσεις. Οι διοργανωτές των αγώνων συνεργάζονται με κορυφαίες εταιρίες 

logistics, οι οποίες συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της 

συνολικής διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας την παροχή και προμήθεια των 

απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αυτές ξεκινούν κατά την περίοδο προετοιμασίας των αγώνων, 

συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια τους και ολοκληρώνονται με την λήξη των 

αγώνων οπότε γίνεται και το τελικό ξεκαθάρισμα των υλικών. Περιλαμβάνουν 

την προετοιμασία, προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση και
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μετακίνηση, εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού, επίπλων, τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού, υπολογιστών. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται φυσικά η 

μεταφορά αθλητών, δημοσιογραφικών ομάδων, συντελεστών, επισκεπτών μεταξύ 

των αθλητικών χώρων και των χώρων διανομής.

Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων “Αθήνα 2004”, 

ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού της διοργάνωσης θα είναι δαπάνες 

που σχετίζονται με υπηρεσίες Logistics. Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 

(ξενοδοχειακός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνίες, συστήματα πληροφορικής, 

αθλητικός εξοπλισμός, διατροφή συμμετεχόντων, οπτικοακουστικά μέσα, αλλά 

και όλων των υπόλοιπων απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών αναδεικνύουν την 

διοργάνωση σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς διακίνησης αγαθών και 

υπηρεσιών στη χώρα μας, για την επόμενη διετία.

Ενδεικτικοί είναι οι υπολογισμοί της Διεύθυνσης προμηθειών και 

εφοδιασμού της διοργάνωσης, για τις μεταφορές που αφορούν μόνο σε αθλητικά 

είδη. Με μια εκτίμηση που αφορά ένα μέγεθος ειδών της τάξης του ενός 

εκατομμυρίου, συνολικού προϋπολογισμού 6 δισ. δρχ., θα απαιτηθούν 2.000 

containers μέσω θαλάσσης, 5.000 containers με οδικές μεταφορές, που θα 

απαιτήσουν ένα στόλο 400-600 φορτηγών, ενώ επιπλέον 1.000 τόνοι θα 

μεταφερθούν αεροπορικώς. Τα αθλητικά αυτά είδη απαιτούν για την προσωρινή 

αποθήκευση τους, χώρους 25.000 τ.μ. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα 

χρησιμοποιούνται περίπου 400-600 φορτηγά οχήματα διαφόρων τύπων για τον 

εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με διάφορα είδη.

Με βάση την εμπειρία, έχει υπολογιστεί ότι θα απαιτηθούν στεγασμένες 

αποθήκες 50.000-100.000τ.μ, ενώ ίδιες περίπου θα είναι οι ανάγκες και σε 

υπαίθριες αποθήκες. Μόνο για τη διαχείριση των φορτίων θα απασχοληθούν 

περίπου 100 υπάλληλοι του “Αθήνα 2004”, 500 εθελοντές και 2000 υπάλληλοι 

των εξωτερικών συνεργατών.
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8.2. Παράγοντες επιτυχίας των Ολυμπιακών Αγώνων σε επίπεδο Logistics

Αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχημένη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 

αγώνων είναι η πρόβλεψη και προσαρμογή των παρεχόμενων πόρων, υπηρεσιών 

και προϊόντων στην υπάρχουσα ζήτηση (capacity planning). Ο όρος περιλαμβάνει 

βέβαια και τη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων (capacity plans) για την 

αντιμετώπιση ζήτησης πέραν της προβλεπόμενης, όπως συνέβη με τους 

πετυχημένους κατά κοινή ομολογία Ολυμπιακούς αγώνες του Σίδνεϋ. Εκεί 

εμφανίστηκαν με τον εξοπλισμό τους, μερικές χιλιάδες δημοσιογράφοι 

περισσότεροι από τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι 

προσαρμόστηκαν στις νέες απαιτήσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για 

επιπλέον μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και διατροφή.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τα logistics, αφορά τον 

καταμερισμό και τη διανομή των πόρων στα διάφορα σημεία διεξαγωγής των 

αγώνων. Οι διαθέσιμοι πόροι περιλαμβάνουν ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμούς, 

οικονομικούς πόρους, αθλητικά και άλλα είδη, είδη διατροφής (recourse 

allocation). Ο καταμερισμός των πόρων γίνεται με διαδικασία που λαμβάνει 

υπόψη της με διαφορετική βαρύτητα κριτήρια όπως προτεραιότητες, σύγκριση 

εσόδων, βεβαιότητα προβλεπόμενης ζήτησης.

8.3. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αποτελεσματική διοργάνωση των 
αγώνων

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφορικής και υπολογιστών, έχουν επιτρέψει 

τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτίωση διαδικασιών οργάνωσης, 

την εγκυρότερη πρόβλεψη σε ζήτηση, την στρατηγική ανάλυση εναλλακτικών 

σεναρίων (capacity plans) και την επίλυση πιθανών προβλημάτων. Προγράμματα 

προσομοίωσης, δημιουργούν μοντέλα και αξιολογούν πιθανά σενάρια, με στόχο 

την αποφυγή λαθών, τη μείωση του κόστους και την τελική επιτυχή διοργάνωση 

των αγώνων.
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Το πρόσφατο παράδειγμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Salt 

Lake City των Η.Π.Α, έδειξε τη μεγάλη σημασία και τα πλεονεκτήματα από τη 

χρήση εργαλείων προσομοίωσης. Η εταιρία που ανέλαβε την εφαρμογή 

προγραμμάτων προσομοίωσης (Promodel Corporation) έδωσε τη δυνατότητα 

στην οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, να αξιολογήσει σενάρια που αφορούσαν 

ποικιλία θεμάτων, από τον αριθμό των θυρών στις εγκαταστάσεις και τη 

μεταφορά των θεατών, μέχρι την βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού, τη 

μείωση αναμονής στους χώρους στάθμευσης και τα πλάνα εκτάκτου ανάγκης.

Ο οργανωτικός σχεδιασμός των Ολυμπιακών Αγώνων της ΑΘΗΝΑ 2004, 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση πρωτοποριακής τεχνολογικής εφαρμογής με το 

όνομα PLATO (Process Logistics Advance Technical Optimizer), σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το 

οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί και εμπορικά, στους Αγώνες του Πεκίνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Logistics στην εποχή του διαδικτύου

9.1. Ηλεκτρονικές αγορές (E-Marketplaces)

Είναι γνωστή η άποψη ότι η επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 

επιχειρήσεων (Β2Β), θα προκύψει από τη βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση των 

εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών και τη συνεργασία και αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εταίρων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι διαδικασίες 

logistics πρέπει να συντονιστούν με τρόπο που να αποφέρουν αξία, τόσο στους 

συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και στους τελικούς καταναλωτές.

Ο συντονισμός και η ολοκλήρωση όμως των διαδικασιών, μεταξύ όλων των 

προμηθευτών και αγοραστών αποτελεί μια επίπονη και δαπανηρή υπόθεση, αν 

λάβει κανείς υπόψη του, το πλήθος των επιχειρήσεων και την ποικιλία των 

πληροφοριακών συστημάτων που περιέχονται σε μία εφοδιαστική αλυσίδα

Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces) επιτρέπουν στους προμηθευτές και 

στους αγοραστές να πραγματοποιήσουν εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο
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μέσω καλά οργανωμένων εμπορικών web sites, με μηχανισμούς που 

αυτοματοποιούν και ισχυροποιούν τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρηματικών 

εταίρων σε όλες τις φάσεις των συναλλαγών τους. Το αποτέλεσμα είναι οι 

συναλλαγές να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενώ δημιουργείται 

οικονομική αξία σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς.

Σύμφωνα με μια περισσότερο κοινωνική θεώρηση, τα e-marketplaces είναι 

εικονικές κοινότητες, στις οποίες οι διάφοροι συμμετέχοντες (αγοραστές, 

πωλητές, ενδιάμεσοι) έχουν συγκεκριμένους ρόλους, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Αυτές οι κοινότητες θα δημιουργήσουν νέες μορφές συνεργασίας 

μεταξύ των επιχειρήσεων και θα έχουν καταλυτική επίδραση στην οικονομία και 

την κοινωνία.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των αγορών είναι η διαφάνεια της 

αγοράς, η ανεμπόδιστη και άμεση ροή της πληροφορίας και η αυξημένη 

συνεργασία και ολοκλήρωση μεταξύ των εμπορικών εταίρων κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.

9.1.1. Οφέλη από τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ένα e-marketplace

Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται στα πλαίσια των παραδοσιακών 

εφοδιαστικών αλυσίδων, συναντούν διάφορα προβλήματα που αφορούν κυρίως 

την πληροφόρηση και συνεργασία μεταξύ τους. Η έλλειψη διαφάνειας και η 

ανεπαρκής πληροφόρηση αφορούν τις διαθέσιμες ποσότητες και τιμές των 

προϊόντων, όπως επίσης και τις εναλλακτικές επιλογές τόσο σε προμηθευτές όσο 

και σε προϊόντα.

Βασικό πρόβλημα σε σχέση με τις εξελίξεις της αγοράς είναι επίσης η 

έλλειψη κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία παρέχουν 

πληροφόρηση και βοηθούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων σε πιθανές αλλαγές 

στις συνθήκες της αγοράς.
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Τα κυριότερα οφέλη από τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ένα e- 

marketplace είναι τα εξής:

■ Άμεση αντίδραση στις απαιτήσεις της αγοράς

■ Διαφάνεια σε τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων

■ Πληροφόρηση και δυνατότητα επιλογής από πλήθος προμηθευτών

■ Προβολή της επιχείρησης σε νέους δυνητικούς πελάτες

■ Ενδυνάμωση των σχέσεων και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών

■ Μείωση λειτουργικού κόστους που προκύπτει από την αυτοματοποίηση 

των συναλλαγών και την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων

Ο ρόλος της κάθε επιχείρησης σε ένα e-marketplace, έχει σχέση με τη 

λειτουργία που επιτελεί μέσα στο e-marketplace. Οι ιδιοκτήτες του e-marketplace 

και οι εταιρίες που προσφέρουν τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν τον πιο 

ουσιαστικό ρόλο, αφού χαράζουν με τις αποφάσεις τους την πορεία του e- 

marketplace.

Σημαντικός είναι επίσης και ο ρόλος των τακτικών πελατών και των 

επιχειρήσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες outsourcing logistics, διαχείρισης 

έργου, χρηματοδότησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τέλος, υποστηρικτικός 

είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων που προσφέρουν την κατάλληλη υποδομή, 

εξοπλισμό και υπηρεσίες για τη λειτουργία του e-marketplace.

Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ένα e-marketplace 

βασίζονται κατά κύριο λόγο στη συνεργασία (collaboration) μεταξύ τους, τόσο 

όσον αφορά καθιερωμένα προϊόντα, όσο και κατά το σχεδίασμά νέων.

9.1.2. Σύγχρονες τάσεις που αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μία καινούρια σχετικά μορφή 

ηλεκτρονικού εμπορίου με προοπτικές συνεχούς εξέλιξης. Αρκετοί αναλυτές
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υποστηρίζουν ότι οι παρακάτω τάσεις θα επηρεάσουν άμεσα τη μορφή των 

ηλεκτρονικών αγορών.

Στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ διαφορετικών ηλεκτρονικών αγορών

Οι στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες μεταξύ ηλεκτρονικών αγορών, 

είναι μία πιθανή στρατηγική των εμπλεκόμενων με τις αγορές αυτές 

επιχειρήσεων, στην προσπάθεια τους να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας 

και από τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων. Η συνεχής 

ανάπτυξη και το αυξημένο κόστος της τεχνολογικής υποδομής, θα αποτελόσουν 

ένα επιπλέον κίνητρο για συνεργασία μεταξύ των ηλεκτρονικών αγορών.

Μεγαλύτερη εξειδίκευση ή επικέντρωση σε μικρές αγορές

Η στρατηγική διαφοροποίησης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ως 

προς την αγορά στόχο, μπορεί να υιοθετηθεί με στόχο τη δημιουργία στρατηγικού 

πλεονεκτήματος. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι απαιτείται 

μεγάλο κόστος και προσπάθεια για να εκτελέσει με επιτυχία μία ηλεκτρονική 

αγορά, τις δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρο το μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ή να εξυπηρετήσει μία μεγάλη σε μέγεθος αγορά-στόχο.

Τάση δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών από συμμαχίες εταιριών του 

ίδιου κλάδου (industry controlled e-markets)

Οι αγορές αυτές, παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι στηρίζονται στην 

εμπειρία, την καταξίωση και το οικονομικό υπόβαθρο παραδοσιακών 

επιχειρήσεων κάθε κλάδου. Απέναντι στις αγορές αυτές υπάρχουν οι ιδιωτικές 

αγορές τρίτων εταιριών (third party e-markets)
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9.1.3. Ανάλυση περίπτωσης Ηλεκτρονικής Αγοράς ΩΝΙΑ-ΝΕΤ

Η ηλεκτρονική αγορά της εταιρίας ΩΝΙΑ-ΝΕΤ με δραστηριότητες στον 

κλάδο του λιανεμπορίου, αξιοποιεί το μοντέλο CPFR (Collaborative Planning, 

Forecasting & Replenishment), συνδέοντας σουπερμάρκετ με προμηθευτές.

Η εταιρία συνεργάστηκε αρχικά (Οκτώβριος 2001) με τον όμιλο 

σουπερμάρκετ Βερόπουλο και τις εταιρίες προμηθευτών ΕΛΓΕΚΑ, 

Procter&Gamble και Unilever, ενώ προγραμματίζεται και η συμμετοχή πολλών 

ακόμα εταιριών. Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει επίσης για την ηλεκτρονική αγορά 

της ΩΝΙΑ-ΝΕΤ και άλλοι όμιλοι σουπερμάρκετ.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς ΩΝΙΑ-ΝΕΤ 

περιλαμβάνουν:

■ Ενημέρωση της ηλεκτρονικής αγοράς με τον κατάλογο των προϊόντων 

του προμηθευτή.

Οι προμηθευτές ενημερώνουν με αυτοματοποιημένο τρόπο (EDI, XML, κλπ.) 

τον κατάλογο των προϊόντων τους στο marketplace της ΩΝΙΑ-ΝΕΤ, παρέχοντας 

οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν την προώθηση τους.

■ Διαχείριση και παρακολούθηση χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ο υπεύθυνος προγραμματισμού του ομίλου σούπερμάρκετ έχει τη 

δυνατότητα να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του ανά κατάστημα. 

Η ίδια δυνατότητα προσφέρεται και στον κάθε προμηθευτή, ο οποίος 

παρακολουθεί το σύνολο των προϊόντων του σε κάθε κατάστημα.

■ Παρακολούθηση πωλήσεων και εκτιμώμενου αποθέματος στο 

κατάστημα σε καθημερινή βάση.
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Οι πωλήσεις που καταγράφονται σε κάθε κατάστημα, όπως επίσης και το 

εκτιμώμενο ύψος των αποθεμάτων ανά κατάστημα, είναι διαθέσιμες σε όλους 

τους χρήστες του συστήματος. Οι πληροφορίες αυτές διευκολύνουν το βέλτιστο 

προγραμματισμό των παραγγελιών.

■ Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας στον προμηθευτή.

Ο κάθε προμηθευτής βασιζόμενος στις παραπάνω καταγεγραμμένες 

πληροφορίες, αλλά και σε παράγοντες όπως εποχικότητα και σχέδιο μάρκετινγκ, 

έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης προτεινόμενης παραγγελίας προς το κάθε 

κατάστημα. Το κατάστημα μπορεί να συμφωνήσει ή να τροποποιήσει την 

παραπάνω πρόταση, δημιουργώντας έτσι την παραγγελία που αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στον προμηθευτή.

■ Παρακολούθηση κατάστασης παραγγελίας.

Ο υπεύθυνος σε κάθε κατάστημα σούπερμάρκετ έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί την κατάσταση της παραγγελίας του μέχρι την τελική παράδοση.

■ Καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων και αναλύσεων.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες καταγράφονται, αναλύονται και 

παρουσιάζονται σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με τη μορφή που αυτός επιθυμεί.

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής αγοράς της ΩΝΙΑ-ΝΕΤ

Το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η ΩΝΙΑ-ΝΕΤ κάνει εκτενή 

χρήση της τεχνολογίας XML. Τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τα 

σούπερμάρκετ όσο και για τους προμηθευτές είναι:

■ Καλύτερος έλεγχος των ελλείψεων στα σημεία πώλησης

■ Μικρότερα αποθέματα

■ Αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διαδικασία παραγγελιοδοσίας
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■ Μείωση λειτουργικού κόστους

■ Αμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για προσφορές και ενημερωμένο 

κατάλογο προϊόντων

■ Υπηρεσίες ανάλυσης κατανάλωσης προϊόντων

9.2. Η γλώσσα προγραμματισμού του διαδικτύου XML (extensive 

Markup Language) σε σχέση με τα Logistics

Η γλώσσα XML (extensible Markup Language), αποτελεί υποσύνολο της 

γλώσσας Standard Generalized MarkUp Language (SGML) και σχεδιάστηκε από 

το World Wide Web Consortium (W3C) με σκοπό την βελτίωση της μεταφοράς 

των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για μια πρότυπη 

αναπαράσταση δεδομένων, τα οποία έχουν συγκεκριμένη δόμηση και 

εμφανίζονται με τη μορφή ενός εγγράφου. Δημιουργούνται και αναγνωρίζονται 

εύκολα, είναι απολύτως συγκεκριμένα και επεκτάσιμα. Τα δεδομένα και οι 

εφαρμογές μπορούν να μεταφερθούν και να εκτελεστούν με τη μορφή κειμένου, 

μέσω δικτύου, σε οποιοδήποτε λογισμικό περιβάλλον. Ένα λογισμικό πρόγραμμα 

(XML processor) αναλαμβάνει να διαβάσει τα έγγραφα XML και να παρέχει 

πρόσβαση στη δομή και στο περιεχόμενο τους, για λογαριασμό κάποιας 

εφαρμογής. Οι επεξεργαστές XML διατίθενται συνήθως ως εμπορικά πακέτα 

στην αγορά. Η γλώσσα XML χαίρει την υποστήριξη ακαδημαϊκών, 

επιχειρησιακών κύκλων καθώς και διεθνών οργανισμών.

Πολλές οργανώσεις και συμμαχίες εταιριών, έχουν ήδη αρχίσει να 

αναπτύσσουν μηνύματα σε XML, τα οποία επιτρέπουν στα προγράμματα 

περιήγησης στο internet (browsers) να αναγνωρίζουν διάφορους τύπους 

ηλεκτρονικών εμπορικών εγγράφων, όπως για παράδειγμα μία αίτηση για 

προσφορά, μία εντολή αγοράς, ή μια επιβεβαίωση παραγγελίας. Στον τομέα των 

logistics ειδικότερα, η XML επιτρέπει στον αποστολέα του εγγράφουν να
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χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σύμβολα (tags), τα οποία μόλις αναγνωριστούν από τον 

browser του αποδέκτη θα κατευθυνθούν προς επεξεργασία στην κατάλληλη 

εφαρμογή. Η XML επιτρέπει επίσης στις μεταφορικές εταιρίες ή τις εταιρίες 3PL, 

να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο για επικοινωνία και διευκόλυνση όλων των 

διαδικασιών Logistics.

Ένας από τους πρωτοπόρους στη χρήση της XML σε εφαρμογές logistics, 

ήταν η κοινοπραξία εταιριών (RosettaNet consortium), που ιδρύθηκε το 1998 

στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και αριθμεί περί τα 400 μέλη, τα οποία προέρχονται 

από την βιομηχανία ημιαγωγών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το δίκτυο 

Rosettanet, έχει εστιάσει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικασιών “partner 

interface processes” ή PIPs, με στόχο την τυποποίηση των διαδικασιών και την 

ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρχικά ασχολήθηκε με 

διαδικασίες προμηθειών και αργότερα επεκτάθηκε σε διαδικασίες μεταφοράς και 

διανομών. Στα μέλη της κοινοπραξίας συμπεριλαμβάνονται πρωτοπόρες 

σύγχρονες τεχνολογικά εταιρίες, όπως Motorola, HP, IBM,Texas Instruments, 

Cisco αλλά και οι εταιρίες FedEx και UPS. Τελευταία η κοινοπραξία έχει 

αναπτύξει μηνύματα κατάλληλα για εταιρίες 3PL.

Εκτός από το RosettaNet consortium, και άλλες συνεργασίες εταιριών έχουν 

αναπτύξει τα δικά τους XML πρότυπα, όπως για παράδειγμα η σύμπραξη 

εταιριών λογισμικού με το όνομα “The Open Application Group”, ή OAG. Η 

συνεργασία αυτή έχει αναπτύξει τα δικά της μηνύματα σε XML, για εφαρμογές 

ηλεκτρονικού εμπορίου που συμπεριλαμβάνουν και διαδικασίες logistics.

Η ύπαρξη βέβαια περισσοτέρων του ενός προτύπων μηνυμάτων XML για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και τα logistics δυσκολεύει τα πράγματα για πολλές 

εταιρίες, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών, οι οποίες συναλλάσσονται με 

εταιρίες που χρησιμοποιούν διαφορετικά πρότυπα XML. Απομένει να 

δημιουργηθεί ένα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο συναλλαγών με XML, το οποίο θα
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διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του συνόλου των εταιριών που χρησιμοποιεί 

τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

9.3. Πλεονεκτήματα της XML

Εύκολη διακίνηση και επαναχρησιμοποίηση εγγράφων

Τα αρχεία XML είναι ιδανικά για αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων, γεγονός 

που οφείλεται στην αντικειμενοστραφή και ιεραρχική δομή τους. Συνεργάζονται 

με οποιαδήποτε βάση δεδομένων ανεξαρτήτως λογισμικού (software) ή υλικού 

(hardware). Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 

εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων. Απομακρύνεται επίσης η ανάγκη 

τροποποίησης των βάσεων δεδομένων σε πιθανή αντικατάσταση κάποιου 

πληροφοριακού συστήματος. Έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν χωρίς 

ιδιαίτερες μετατροπές και από μελλοντικές εκδόσεις λογισμικού, ή τεχνικών 

προγραμματισμού.

Καλύτερος έλεγχος και ολοκλήρωση των δεδομένων

Τα στοιχεία που αποτελούν ένα έγγραφο σε XML είναι πλήρως καθορισμένα, 

γεγονός το οποίο καθιστά εύκολο τον χειρισμό τους. Στα αρχεία XML μπορούν 

να ενσωματωθούν πληροφορίες οι οποίες ενισχύουν την ασφάλεια των δεδομένων 

(καθορισμός για παράδειγμα, των ατόμων που έχουν πρόσβαση και του επιπέδου 

πρόσβασης του καθενός), αλλά και την αυτοματοποίηση της ροής της 

πληροφορίας, όπως για παράδειγμα η αυτόματη ενημέρωση δεδομένων κάποιας 

εφαρμογής κατά την εκτέλεση κάποιας άλλης εφαρμογής.
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Κοινή χρήση των δεδομένων

Η οποιαδήποτε απαραίτητη μεταβολή σε δεδομένα εγγράφων που 

χρησιμοποιούν διάφοροι χρήστες, εκτελείται χωρίς να υπάρχει ανάγκη να κρατά 

και να ενημερώνει το δικό του αντίγραφο, ο κάθε χρήστης.

Αξιοποίηση της πληροφορίας από διάφορα συστήματα και εφαρμογές

Με τη βοήθεια της XML οι πληροφορίες είναι δομημένες σε μορφή που 

επιτρέπει την εύκολη παρουσίαση τους υπό μορφή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 

αποθήκευση σε οπτικούς δίσκους ή σε βάσεις δεδομένων καθώς και την χρήση 

τους από πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης παραγωγής, διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, διαδικασιών logistics.

Έμφαση σε δραστηριότητες που προσφέρουν αξία στην επιχείρηση

Η κοινή δομή των εγγράφων και των πληροφοριών διευκολύνει την 

δημιουργία και τον χειρισμό τους καθώς οι ενδιαφερόμενοι χρήστες 

επικεντρώνονται στο περιεχόμενο και όχι την μορφοποίηση, με αποτέλεσμα να 

διαθέτουν περισσότερο χρόνο ώστε να ασχοληθούν με δραστηριότητες που 

προσφέρουν αξία στην επιχείρηση.

9.4. XML/EDI

Η γλώσσα XML χρησιμοποιήθηκε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 

ανοικτού και προσβάσιμου περιβάλλοντος ανταλλαγής εμπορικών ηλεκτρονικών 

δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο EDI (Open EDI), το προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα δυνατοτήτων για την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού περιβάλλοντος 

είναι η συμβατότητα με τις νέες τεχνολογίες και μηχανισμούς (π.χ πρωτόκολλα
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μεταφοράς διαμέσου internet: IP routing, HTTP, FTP, SMTP) και η ικανότητα 

επεκτασιμότητας σε μελλοντικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Οι κινητήριες δυνάμεις για το πέρασμα από την τεχνολογία EDI που 

στηρίζεται σε δίκτυο VAN, σε EDI βασιζόμενο στο internet συνοψίζονται ως 

εξής:

■ Φθηνότερη πρόσβαση στο δίκτυο μέσα από μισθωμένες γραμμές ή συνδέσεις 

dial-up διαμέσου εταιρίας παροχής υπηρεσιών internet (ISP), ο οποίος 

προσφέρει σε χαμηλότερο κόστος, πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρει 

και το παραδοσιακό δίκτυο VAN.

■ Επίπεδη χρέωση, ανεξαρτήτως του όγκου της πληροφορίας που μεταδίδεται.

■ Δημιουργία αποτελεσματικών και κοινώς αποδεκτών πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας, όπως το πρότυπο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ΜΙΜΕ 

(Multipurpose-Intemet-Mail-Extension).

Σημαντικό στοιχείο για το πέρασμα από το “VAN-based EDI” στο “internet 

based EDI”, αποτελεί το επίπεδο της παρεχόμενης ασφάλειας των συναλλαγών 

διαμέσου του διαδικτύου. Το επίπεδο αυτό καθορίζεται από τις μεθόδους 

κρυπτογράφησης και τις άλλες μεθόδους για την ασφάλεια που έχουν αναπτυχθεί 

και για πολλούς πλησιάζει το επίπεδο της ασφάλειας της EDI επικοινωνίας.

9.5. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του κογκρέσου των Η.Π.Α, το 75 των 

ανώτατων στελεχών των μεγαλύτερων αμερικάνικων επιχειρήσεων, διατηρούν 

επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου στις εμπορικές συναλλαγές. Οι 

πιθανές αδυναμίες του εστιάζονται σε σφάλματα λογισμικού, λειτουργικών 

συστημάτων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας, καθώς και σε προβλήματα ασφαλούς
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διαχείρισης του διαδικτύου. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα 

ακόμα θέμα το οποίο δεν εξασφαλίζεται απολύτως από τα περισσότερα 

πρωτόκολλα.

Η πιθανή λανθασμένη άρνηση ή καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών σε μία 

επιχείρηση, μπορεί να έχει ανεπανόρθωτα αποτελέσματα σε περίπτωση χρονικά 

ευαίσθητων διαδικασιών. Παράδειγμα αποτελούν οι διαδικασίες JIT, που 

υιοθετούν πολλές κατασκευαστικές εταιρίες, ιδιαίτερα στην βιομηχανία 

αυτοκινήτων.

Η ακεραιότητα των συναλλαγών απειλείται επίσης από ανεπιθύμητη 

πρόσβαση τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω 

διαδικτύου. Απειλή για μία επιχείρηση αποτελεί ακόμα η διοχέτευση εσωτερικών 

πληροφοριών και δεδομένων σε ανταγωνίστριες ή τρίτες εταιρίες. Αρκετές 

οργανώσεις, όπως η IETF (Internet Enginnering Task Force), η ISO (International 

Organisation for Standardisation), και η NIST (National Institute of Standards and 

Technology), έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για την ασφαλή διαχείριση 

επιχειρησιακών δεδομένων από πολλές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών καθώς και για το επίπεδο ασφάλειας των εφαρμοζόμενων μεθόδων 

κρυπτογράφησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία των e-Iogistics

10.1. Η διαχείριση της αποθήκευσης και διανομής σε σχέση με το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν - Warehouse and distribution management systems 

(WDMS)

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της τεχνολογίας επικοινωνιών 

και πληροφορικής διεθνώς, διαμορφώνουν τις παρακάτω τάσεις που αφορούν την 

ανάπτυξη των e-logistics, και ιδιαίτερα των διαδικασιών αποθήκευσης και 

διανομής.

Η διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων, 

οδήγησαν στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Ο αριθμός και η συχνότητα 

των παραγγελιών έχει μεγαλώσει, ενώ αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις για βελτίωση 

της ποιότητας εξυπηρέτησης.
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Η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης ενδεικτικά εκφράζεται με τους 

εξής τρόπους:

■ Δυνατότητα μεταβολής του όγκου και της ποιότητας της παραγγελίας,

μέχρι τη στιγμή πακεταρίσματος. Δυνατότητα ακύρωσης

■ Διαχείριση παραπόνων-Επιστροφές

■ Έγκαιρη παράδοση. Προγραμματισμένη παράδοση σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του πελάτη

■ Παρακολούθηση και ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη της

παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο

Οι κατασκευαστές συστημάτων ERP και πληροφοριακών συστημάτων 

αποθήκευσης και διανομής επιχειρούν να εισαγάγουν την σύγχρονη τάση στο 

χώρο των e-logistics: τη συνεργασία, σύμπραξη (collaboration), μεταξύ εταιριών. 

Τα συστήματα WDMS επεκτείνονται ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, ή συνδέονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα που 

ήδη υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες επικοινωνίας με τους πελάτες 

και προμηθευτές, τη λήψη και την επεξεργασία των παραγγελιών, την εκτέλεση 

των διαδικασιών logistics (επιλογή δικτύου αποστολής και κέντρου διανομής, 

συλλογή, συσκευασία, αποστολή παραγγελίας) και τη συνεχή ενημέρωση του 

πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο. Η ευελιξία και η 

ποιότητα χαρακτηρίζουν όλες τις παραπάνω διεργασίες, με στόχο την 

εξυπηρέτηση του πελάτη και την βελτίωση της θέσης των εταιριών που 

σχετίζονται με αυτές.

Η εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διαχείριση της αποθήκης (e- 

warehouse) και η ελαχιστοποίηση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα, 

ιδιαίτερα στους τομείς της συλλογής και ταξινόμησης προϊόντων, έχουν ως
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συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον 

περιορισμό των λαθών. Παράλληλα, η αξιοποίηση λύσεων αυτοματοποιημένης 

συλλογής και διακίνησης προϊόντων, επιτρέπουν την εκτέλεση μεγάλου αριθμού 

ή μικρού μεγέθους παραγγελιών στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η σημασία της αποθήκης στα πλαίσια της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, εξηγείται απλά, από την ύπαρξη μίας αποθήκης σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας. Όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα, η παράδοση στων 

προϊόντων στον τελικό καταναλωτή από τη μορφή ακόμα της πρώτης ύλης, 

συμπεριλαμβάνει τη μετακίνηση μεταξύ της αποθήκης σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας

Πρώτες ύλες
Προμηθευτής

Παραγωγή

Τελικός καταναλωτής Καταναλωτής

00" τ......©θ'

Διανομή

Σχήμα 10.1. a : Μια τυπική εφοδιαστική αλυσίδα 

Πηγή: www.logisticcases.com
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Πρώτες ύλες Προμηθευτής Παραγωγή

Σε όλες τις φάσεις της εφοβιαστκής αλυσίδας υπάρχει και μία αποθήκη

Σχήμα 10. ί.β: Μετακίνηση μεταξύ της κάθε αποθήκης μέσα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα

Πηγή: www.logisticcases.com

10.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος e-WDMS

Η πλήρης ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζεται άμεσα με τα 

συστήματα διαχείρισης αποθηκών και διανομών (WDMS). Ο τελικός 

καταναλωτής επιθυμεί να γνωρίζει αν υπάρχουν στην εταιρία, αποθέματα από τα 

προϊόντα που επιθυμεί να προμηθευτεί, ενώ πολύ χρήσιμη για αυτόν είναι, η 

ενημέρωση του για την εξέλιξη της παραγγελίας του, από τη στιγμή της 

δημιουργίας της μέχρι τη στιγμή της παράδοσης. Η δέσμευση των προϊόντων που 

αποτελούν κάθε παραγγελία, γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του πελάτη και μάλιστα σε προγραμματισμένο 

χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας παραγγελίας, το σύστημα ενημερώνει 

επίσης άμεσα το επίπεδο του αποθέματος. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 

μεταβάλλει την παραγγελία του μέχρι την τελευταία επιτρεπτή στιγμή, πριν 

δηλαδή το πακετάρισμα. Κατά τη δημιουργία βέβαια μίας παραγγελίας, το
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σύστημα WDMS ενημερώνεται για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη από 

ειδική εφαρμογή που ελέγχει το ιστορικό των πελατών.

Ένα ηλεκτρονικό σύστημα WDMS επιτρέπει την παρακολούθηση 

πολλαπλών κέντρων διανομής μιας επιχείρησης, τα οποία μπορεί να 

αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο. Ο υπεύθυνος για τα logistics, 

συγκεντρώνει και αξιοποιεί τελικά, το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν 

παραγγελίες, αποθέματα, εξέλιξη παραδόσεων, διάθεση μέσων μεταφοράς και 

διανομής.

Τα συστήματα WDMS αναπτύσσονται σήμερα σε γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο Internet, όπως η XML και η Java. Αποτελούνται από 

μικρότερα σε μέγεθος υποσυστήματα, για καλύτερο έλεγχο των διαφόρων 

λειτουργιών αλλά και την μελλοντική προσθήκη νέων.

Η χρήση της ασύρματης τεχνολογίας, των γραμμικών κωδίκων (bar codes) και 

η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή 

και μετάδοση της πληροφορίας την στιγμή εκτέλεσης οποιοσδήποτε συναλλαγής. 

Η πληροφορία μεταδίδεται μέσω διαφόρων δικτύων, που διαφέρουν ως προς τις 

δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και το γεωγραφικό εύρος κάλυψης.

10.1.2. Πλεονεκτήματα συστημάτων e-WDMS

• Σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση 

διαδικασιών ρουτίνας. Ο χρόνος που εξοικονομείται μπορεί να αφιερωθεί 

σε περισσότερο σημαντικές διαδικασίες της επιχείρησης.

• Ολοκλήρωση των διαδικασιών και συστημάτων σε μία τεχνολογική 

πλατφόρμα.

• Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας αποθεμάτων για την εταιρία 

ώστε να υπάρχει ταχεία εξυπηρέτηση της ζήτησης, χωρίς όμως να 

διατηρεί μεγάλο απόθεμα (μικροί κύκλοι ζωής προϊόντων).
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• Μείωση του χρόνου από τον προσδιορισμό της ανάγκης του καταναλωτή 

μέχρι την τελική εξυπηρέτησή του.

• Μείωση διαχειριστικών εξόδων

• Βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και της 

εξυπηρέτησης των πελατών και τέλος,

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.

10.1.3. Αυτοματοποίηση αποθήκης. Περίπτωση αποθήκης της εταιρίας 

Europa Profil Αλουμίνιο ABE

Η εταιρία Europa Profil Αλουμίνιο ABE έχει παρουσία 20 χρόνων στον κλάδο 

του αλουμινίου, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της αγοράς, ενώ εμφανίζει επίσης 

και εξαγωγική δραστηριότητα. Η εταιρία πραγματοποίησε πρόσφατα μία 

σημαντική επένδυση, σε συνεργασία με την Γερμανική εταιρία Expert 

Enginnering, για τον εκσυγχρονισμό των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων.

Οι βέργες αλουμινίου, με ένα εύρος τριών χιλιάδων κωδικών, διακινούνται 

και αποθηκεύονται μέσα σε μεταλλικά πλαίσια, τα οποία μπορεί να περιέχουν 

διαφορετικό αριθμό βεργών ανάλογα με τον όγκο της κάθε βέργας. Το προϊόν 

απαιτεί πολύ προσεκτικό χειρισμό κατά τη διακίνηση και την αποθήκευση του 

γιατί είναι πολύ ευαίσθητο στα χτυπήματα και στην υγρασία.

Η παραγωγή της συγκεκριμένης βιομηχανικής εταιρίας όπως και άλλων του 

κλάδου, βασίζεται στις παραγγελίες, ενώ διατηρεί μόνο ένα στοκ ασφαλείας για 

την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Οι παραγγελίες που δέχεται είναι συχνές 

και μικρές σε μέγεθος καθώς αρκετοί πελάτες της είναι έμποροι μετάλλων, με 

μικρή αποθηκευτική ικανότητα.

Η εταιρία προχώρησε σε αυτοματοποίηση των αποθηκών της, βασιζόμενη 

στον κυψελοειδή σχεδίασμά (Honeycomb Store Station) ώστε να αντεπεξέλθει 

στις απαιτήσεις των πελατών αλλά και στις ιδιότυπες ανάγκες αποθήκευσης του
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προϊόντος. Ο σχεδιασμός αυτός, επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε όλα τα 

διαθέσιμα προϊόντα και αξιοποιεί βέλτιστα τον διαθέσιμο χώρο. Αντίστοιχο 

παράδειγμα κυψελοειδούς αποθήκης είναι το αυτόματο σύστημα στάθμευσης 

αυτοκινήτων, που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας από την εταιρία 

Θεοχαράκης ΑΕ (Robopark).

Ανάμεσα στις θέσεις αποθήκευσης, μπορεί να κινείται πάνω σε ράγες, ένα 

ρομποτικό σύστημα το οποίο κάνει αυτόματα την εισαγωγή και εξαγωγή 

(picking) των ειδικών πλαισίων. Ειδικοί ανιχνευτές laser, εντοπίζουν την ακριβή 

θέση αποθήκευσης, η οποία μπορεί να διαφέρει έστω και ελάχιστα από τις 

θεωρητικές γεωμετρικές συντεταγμένες κάθε θέσης, εξαιτίας διάφορων 

παραγόντων, όπως θερμοκρασία και φορτίο.

Το λογισμικό του συστήματος, χρησιμοποιεί αλγόριθμους για την 

χρησιμοποίηση της συντομότερης διαδρομής τόσο κατά την εισαγωγή των 

προϊόντων, όσο και κατά την συγκέντρωση των παραγγελιών. Η αποθήκη 

συνδέεται άμεσα με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας, ενώ το λογισμικό του 

συστήματος, ενσωματώνεται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 

πόρων της εταιρίας (ERP Atlantis).

Το σύστημα αυτό διαχείρισης της αποθήκης (warehouse management system), 

επιτρέπει την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, των κινήσεων της 

αποθήκης, του πραγματικού αποθέματος και των χρόνων συγκέντρωσης των 

παραγγελιών. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επέμβει και να ορίσει δικές του 

στρατηγικές, σε περίπτωση παραδείγματος χάριν επειγόντων παραγγελιών.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος είναι:

• μείωση των λαθών κατά τη διακίνηση του προϊόντος

• μείωση του scrap της αποθήκης

• μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των παραγγελιών
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• Ταχύτερη ροή του προϊόντος εντός της μονάδας.

• Καλύτερος έλεγχος του αποθέματος

• Κατάργηση των χρονοβόρων φυσικών απογραφών.

10.2. Δίκτυα LANs, PANs, WANs

10.2.1. Τοπικά δίκτυα LANs

Εκτός από τα τοπικά ενσύρματα δίκτυα επικοινωνίας φωνής, δεδομένων ή 

εικόνας, έχουν αναπτυχθεί και τοπικά ασύρματα δίκτυα που μπορούν να 

συνδέουν το γραφείο του υπευθύνου μιας αποθήκης με κινητές συσκευές που 

χρησιμοποιεί το προσωπικό, για εισαγωγή ή εξαγωγή παλετών ή μεμονωμένων 

προϊόντων, κατά τη συγκέντρωση κάθε παραγγελίας.

Τα συστήματα διαχείρισης αποθηκών μπορούν να βελτιώσουν τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές τόσο δραστικά, ώστε το κόστος της νέας επένδυσης 

σε υλικό και τεχνογνωσία να μπορεί να καλυφθεί σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης αποθήκης περιλαμβάνει την 

παραλαβή, αποθήκευση, και τον έλεγχο της φυσικής αποθήκης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Χρησιμοποιεί υλικά υψηλής τεχνολογίας, όπως ειδικούς ανιχνευτές 

για αναγνώριση και κωδικοποίηση υλικών με bar-codes, εκτυπωτές, PDAs, 

συστήματα καμερών, ασύρματων ανιχνευτών και ανιχνευτών bar-code για κάθε 

ράφι.

Τα οφέλη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αποθήκης για μία 

σύγχρονη βιομηχανική μονάδα, αποθήκη ή κέντρο διανομών, είναι πολύ 

σημαντικά ιδιαίτερα αν σχεδιαστεί με τρόπο που να συνδέεται άμεσα με το 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πόρων (ERP) που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση.
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Κατά την παραλαβή κάποιων προϊόντων από κάποιον προμηθευτή, 

χαρακτηρίζονται με τον κωδικό τους, ο οποίος περΛαμβάνει και πληροφορίες 

που αφορούν τη διαχείριση της αποθήκης, όπως για παράδειγμα η ακριβής θέση 

τοποθέτησης τους σε μορφή bar-code. Στη συνέχεια ξεκινά η πλήρως 

αυτοματοποιημένη διαδικασία τοποθέτησης τους στα ράφια: Ο υπάλληλος βλέπει 

στην οθόνη του τερματικού του μια τρισδιάστατη απεικόνιση της αποθήκης, όπου 

η θέση για κάθε νέο υλικό απεικονίζεται με χαρακτηριστικό τρόπο. Σε 

περιπτώσεις όπου οι αποθήκες είναι μεγάλες σε μέγεθος, υπάρχει η δυνατότητα 

γραφικής απεικόνισης της πιο σύντομης διαδρομής μέχρι το ράφι.

Μπροστά από κάθε συγκεκριμένη θέση αποθήκευσης, υπάρχει μόνιμα 

τοποθετημένος ανιχνευτής bar-code που ενημερώνει το κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα για την τοποθέτηση νέων υλικών. Πολύ σημαντική όμως είναι η 

συνεισφορά των ανιχνευτών αυτών στον εκμηδενισμό των λαθών κατά τις 

διαδικασίες της τοποθέτησης αλλά και της αφαίρεσης (picking) κάποιου 

προϊόντος. Αν ο υπάλληλος δοκιμάσει να τοποθετήσει κάποιο υλικό σε λάθος 

θέση, αμέσως κάποιο ηχητικό σήμα τον προειδοποιεί για το λάθος του.

Κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης κάποιου υλικού για τη συγκέντρωση των 

παραγγελιών, ενημερώνεται άμεσα το πληροφοριακό σύστημα, ενώ 

εκμηδενίζονται και πάλι τα παραπάνω σφάλματα. Οι αναγνώστες ετικετών bar 

codes, μπορούν να εγκατασταθούν ακόμα και σε φορτωτικά μέσα, η γερανούς 

που χρησιμοποιούνται στην αποθήκη.

Εικόνα 10.2.1. a : Παραλαβή νέων υλικών, χαρακτηρισμός τους με ετικέτες bar

code, έλεγχος και τοποθέτηση στα ράφια.
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10.2.1.1. Οφέλη από τα ασύρματα τοπικά δίκτυα και την χρήση bar codes.

• Εφόσον όλες οι ενέργειες καταγράφονται τη στιγμή που πραγματοποιούνται 

με ανίχνευση του bar-code, επιτυγχάνεται η ακρίβεια στις ποσότητες των 

αποθεμάτων και εκμηδενίζονται σχεδόν τα λάθη.

• Καταργείται η καταχώρηση στοιχείων, καταργούνται επίσης τα έντυπα.

• Η εισαγωγή δεδομένων για ανάληψη, επιλογή και μεταφορά είναι αυτόματη. 

Η ακρίβεια των ενεργειών επιτρέπει τον περιορισμό στο ελάχιστο στις 

ποσότητες του κάθε υλικού.

• Η φυσική απογραφή γίνεται πολύ απλά με τη χρήση των ασύρματων 

ανιχνευτών bar-code.

• Η ακριβής τοποθέτηση κάθε υλικού είναι γνωστή, μειώνεται ο χρόνος 

αναζήτησης.

• Ελαχιστοποίηση χρόνου αποθήκευσης των εμπορευμάτων.

• Η ακρίβεια στη διάθεση των προϊόντων επιτρέπει την ολοκλήρωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και 

πρόβλεψη παραγωγής.

10.2.2. Δίκτυα PANs. Τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth, που πρόσφατα χρησιμοποιείται και από τους 

μεγάλους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, είναι μία ασύρματη τεχνολογία 

που επιτρέπει την ασύρματη ζεύξη ψηφιακών συσκευών. Ένα δίκτυο PAN, δεν 

είναι τίποτα άλλο από ένα ασύρματο δίκτυο μέσα σε ένα άλλο δίκτυο. Σε ένα 

γραφείο, για παράδειγμα, ένας υπολογιστής συνδέεται στο δίκτυο της εταιρίας, 

ενώ συσκευές όπως οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής συνδέονται 

ασύρματα στον συγκεκριμένο Η/Υ. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει 

επιπλέον την κωδικοποίηση, κάνοντας ασφαλέστερη την επικοινωνία μεταξύ 

συσκευών.
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Σε μία αποθήκη, η ίδια τεχνολογία επιτρέπει στον εργαζόμενο να 

χρησιμοποιήσει ασύρματες συσκευές όπως bar code scanner ή φορητό εκτυπωτή 

με συνέπεια την απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

10.2.3. Δίκτυα WANs. Πέρα από τα σύνορα της επιχείρησης

Η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών τοπικών δικτύων κατά μήκους μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας ή ανεξαρτήτων επιχειρήσεων ενισχύεται με την ανάπτυξη 

των εκτεταμένων δικτύων (WAN). Προς το παρόν, μερικές μόνο μεταφορικές 

εταιρίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να εκμεταλλεύονται την τεχνολογία 

εντοπισμού της εξέλιξης των παραγγελιών με τη βοήθεια δορυφορικών 

συστημάτων. Μελλοντικά βέβαια είναι πολύ πιθανό, οι υπηρεσίες παγκόσμιου 

εντοπισμού θέσης (Global positioning system-GPS) καθώς και η τεχνολογία 

κυψελωτής επικοινωνίας, να είναι διαθέσιμες στην πλειοψηφία των εταιριών του 

κλάδου.

10.3. Σύγχρονη αποθήκη. Εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες

Η ασύρματη τεχνολογία επιτρέπει την διάθεση σε πραγματικό χρόνο, 

πληροφοριών που αφορούν τα αποθέματα και την εξέλιξη των παραγγελιών σε 

οποιονδήποτε είναι απαραίτητο, τόσο μέσα στην αποθήκη-εταιρία, όσο και κατά 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας:

1) Μέσω του δικτύου (Ethernet) της εταιρίας, οι πελάτες, οι προμηθευτές 

αλλά και οι υπάλληλοι από άλλα τμήματα, έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που παρέχει το σύστημα WMS.

2) Ο υπεύθυνος της αποθήκης ελέγχει τις διαδικασίες στο τοπικό δίκτυο της 

αποθήκης. Το σύνολο των πληροφοριών καταλήγει στον υπεύθυνο 

logistics, μέσω του ERP της εταιρίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 

σύνολο διαδικασιών logistics
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3) Φορητές συσκευές επιτρέπουν την δημιουργία δικτύων PAN, οπουδήποτε 

μέσα στην αποθήκη χρειαστεί.

4) Ασύρματες συσκευές στα ράφια μηδενίζουν την πιθανότητα σφαλμάτων

5) Δορυφορικά συστήματα GPS παρακολουθούν διαρκώς τα μέσα 

μεταφοράς

6) Οι πωλητές, αντιπρόσωποι, συνεργάτες έχουν άμεση πρόσβαση στα 

δεδομένα του συστήματος WMS

LAN >0-1—I

WAN

ΠωΛητής - 
Αντιπρόσωπος

Σχήμα 10.3.α -.Δίκτυα LAN, PAN, WAN

10.4. Δορυφορικά Συστήματα Διαχείρισης Στόλων Οχημάτων

Μεγάλες εταιρίες μεταφορών, έχουν ήδη στραφεί προς την τεχνολογία 

τηλεματικής για την καλύτερη διαχείριση του στόλου τους. Τα σύγχρονα 

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, περιλαμβάνουν συστήματα πλοήγησης, που 

βοηθάνε τον οδηγό του μεταφορικού μέσου, να εντοπίζει την ακριβή θέση 

παράδοσης στον πελάτη, συστήματα ενημέρωσης της θέσης των οχημάτων, που 

επιτρέπουν στους υπεύθυνους logistics να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την 

πραγματική θέση του συνόλου του μεταφορικού στόλου της εταιρίας τους καθώς
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και συστήματα ασφαλείας, τόσο για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα όσο για την 

ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων.

Το Ελληνικό τμήμα της εταιρίας παροχής συστημάτων ασφαλείας Wackenhut, 

ξεκίνησε να ασχολείται με την τηλεματική από την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης 

και διαχείρισης του στόλου της με στόχο την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών 

στους ευαίσθητους τομείς των χρηματαποστολών, των περιπολιών και της άμεσης 

επέμβασης.

Αρχικά η εταιρία στράφηκε στην μητρική εταιρία Wackenhut International 

Inc (WII), η οποία είχε πρόσβαση στη συγκεκριμένη τεχνολογία με εφαρμογές σε 

Αμερική και Ευρώπη. Οι διαφορές στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή της Ελλάδας 

σε σχέση με το εξωτερικό και το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων του στόλου του 

Ομίλου, καθιστούσαν δύσκολη την εφαρμογή ενός υπάρχοντος συστήματος. 

Αποφασίστηκε έτσι η σχεδίαση ενός νέου τηλεματικού συστήματος, με την 

επωνυμία TELEtracker, που θα συνδύαζε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων που 

ήδη εφαρμόζονταν.

Η εταιρία συνεργάστηκε με την Αγγλική Tracker Network, η οποία 

δραστηριοποιείται στα συστήματα εντοπισμού κλεμμένων οχημάτων και την 

Celestica, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής ηλεκτρονικών 

συστημάτων στον κόσμο, με εξειδίκευση στο Global Positioning System (GPS) 

και στο General Standard for Mobile communications (GSM).

Η εταιρία χρησιμοποίησε το σύστημα TELEtracker στον ιδιωτικό της στόλο 

και στη συνέχεια το διέθεσε στην ελληνική αγορά. Βασικό χαρακτηριστικά του 

συστήματος είναι ότι η μελλοντική του εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από το 

λογισμικό (software). Οι οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις είναι διαθέσιμες στους 

πελάτες της εταιρίας μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρία που χρησιμοποιεί το παραπάνω σύστημα εντοπισμού της θέσης 

στόλου, μπορεί να ελέγξει τη θέση των οχημάτων της σε πραγματικό χρόνο, από 

οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το σύνολο του
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εξοπλισμού και το απαραίτητο πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας Wackenhut, η οποία εξασφαλίζει τη συνεχή 

υποστήριξη όλων των συνδρομητών της και την αδιάκοπη αναβάθμιση του 

συστήματος.

Σχήμα 10.4.α: Αίθουσα ελέγχου πληροφοριακού συστήματος κινηματικής της 

εταιρίας Wackenhut - Εντοπισμός σε χάρτη της πραγματικής θέσης μεταφορικών 

μέσων (GPS)

Πηγή: Wackenhut

Το σύστημα καταγράφει και αξιοποιεί στοιχεία που αφορούν χρονική 

διάρκεια μέχρι την παράδοση του φορτίου στον κάθε πελάτη, διανυθέντα 

χιλιόμετρα, διάρκεια παράδοσης κ.α. Σύμφωνα με την εταιρία Wackenhut, τα 

οικονομικά οφέλη που προκύψουν από την εφαρμογή του συστήματος είναι 

περισσότερα από το απαραίτητο κόστος, που στην ουσία είναι μηνιαίο κόστος 

συνδρομής ανά όχημα. Στους πελάτες της εταιρίας ανήκουν και οι επιχειρήσεις: 

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Pegasus Μεταφορική, Καρέλιας, Veterin., πρεσβεία των 

Η.Π.Α, Καλπάκης-Διανομές BP, Wackenhut, Globus Medical.
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Συνοπτικά, τα οφέλη από εφαρμογή συστημάτων τηλεματικής, όπως έχουν 

εκφραστεί από πελάτες εφαρμογών (Wackenhut Telematics, Vodafone Fleet 

Manager, Link systems link2fleet κ.α) είναι:

• Μείωση του κόστους της επικοινωνίας με τους οδηγούς

• Αύξηση των συνολικών κερδών λόγω της καλύτερης διαχείρισης του 

στόλου, της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της βελτίωσης του 

προγραμματισμού

• Επέκταση πελατολογίου λόγω της δυνατότητας δέσμευσης και απόδειξης 

χρόνων παράδοσης και παραλαβής

• Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας στους οδηγούς

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών

• Περιορισμός άσκοπων εξόδων και ακριβέστερη τιμολόγηση, με πλήρη 

αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων του στόλου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Μελέτη περίπτωσης εταιρίας τσιμέντων Τιτάν

11.1. Η βιομηχανία τσιμέντου-Διεθνής επισκόπηση

Η βιομηχανία τσιμέντου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη 

συγκέντρωση και αντιπροσωπεύεται όλο και περισσότερο από πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έξαρση παρουσιάζουν τελευταία οι δραστηριότητες 

συγχώνευσης και εξαγορών. Η πρόσφατη εξαγορά της Blue Circle από τη 

γαλλική Lafarge έχει οδηγήσει την τελευταία στην ηγετική θέση παγκοσμίως 

στην αγορά του τσιμέντου.

Τα απαραίτητα κεφάλαια για δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής καθώς και 

οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί για τη δημιουργία των νέων λατομείων, ευνοούν 

τις πολυεθνικές ομάδες. Και αυτό βέβαια, παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

όγκου και του βάρους του τσιμέντου, που το καθιστούν ακριβό για μεταφορές σε 

μεγάλες αποστάσεις.
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Τα τελευταία χρόνια, οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν σε μια σειρά 

διαπραγματεύσεων, που είχαν σαν αποτέλεσμα την απορρόφηση των μικρότερων 

επιχειρήσεων από τις μεγαλύτερες εταιρίες. Στην αμερικάνικη αγορά, το ογδόντα 

τοις εκατό της προηγούμενα τεμαχισμένης βιομηχανίας αμερικανικού τσιμέντου, 

είναι τώρα σε χέρια επιχειρήσεων με συμφέροντα εκτός Η.Π.Α.

Μερικά από τα παραδείγματα της συγκέντρωσης που παρατηρείται στην 

βιομηχανία του τσιμέντου, είναι οι εξαγορές επιχειρήσεων των Η.Π.Α από τη 

Γαλλική Lafarge, την Ελβετική Holderbank, την Μεξικάνικη Cemex.

Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές του τσιμέντου είναι επίσης πιθανό να 

αυξηθούν. Ενώ το 80% του παραγόμενου τσιμέντου χρησιμοποιείται σε ακτίνα 

μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από την περιοχή παραγωγής, όλο και 

περισσότερες εγκαταστάσεις στοχεύουν στις αγορές εξαγωγών. Στην Πολωνία για 

παράδειγμα, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του παραγόμενου τσιμέντου 

εξάγεται, κυρίως στη Γερμανία αλλά και στη Σουηδία, την Τσεχία και την 

Ολλανδία.

Το πιο σημαντικό κίνητρο για μια επιχείρηση να ακολουθήσει μια στρατηγική 

εξαγορών παρά να επενδύσει σε νέες γραμμές παραγωγής είναι το κόστος. 

Συνήθως κοστίζει περίπου $150 ανά τόνο τσιμέντου για την δημιουργία ενός νέου 

εργοστασίου. Συγκριτικά, στην Ινδονησία, όπου υπάρχει ενδιαφέρον από όλες τις 

μεγάλες εταιρίες τσιμέντου, οι περισσότερες υπάρχουσες εταιρίες 

κοστολογούνται σε λιγότερο από $100 ανά τόνο.

11.1.1. Προοπτικές στην Ευρώπη

Πολύ καλές προοπτικές για το τσιμέντο στην Ευρώπη αυτή την περίοδο 

φαίνονται να υπάρχουν στο νότιο τμήμα της γηραιάς ηπείρου. Η Αγγλική Blue 

Circle έκανε δύο πρόσφατες αποκτήσεις στην Ελλάδα (Ηρακλής, Χαλκίδα), πριν 

εξαγοραστεί και η ίδια από τη Γαλλική Lafarge. Οι εταιρίες στο χώρο αυτό.
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διεκδικούν τα πλεονεκτήματα που θα προκόψουν από την μεταπολεμική 

αναδόμηση στην περιοχή των Βαλκανίων.

11.1.2. Η Ελληνική βιομηχανία τσιμέντου.

Στο εσωτερικό της Ελλάδας, αναμένεται συνεχής αύξηση της οικοδομικής 

δραστηριότητας εν όψει της Ολυμπιάδας, ενώ μεγάλη προβλέπεται να είναι και η 

ζήτηση για τσιμέντο από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην ελληνική περιφέρεια. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η είσοδος στη χώρα μεγάλων πολυεθνικών 

εταιριών και η οικονομική ενίσχυση της χώρας από το κοινοτικό πλαίσιο 

στήριξης.

Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη παρατηρηθεί από τα προηγούμενα χρόνια: 

Σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών), που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1997 με τίτλο Ή 

Ελληνική Βιομηχανία Τσιμέντου", η ετήσια ζήτηση σε τσιμέντο ήταν 7,2 

εκατομμύρια τόνοι το 1996, παρουσιάζοντας αύξηση 7% από το 1994. Η ετήσια 

κατά κεφαλή ζήτηση τη χρονιά εκείνη στην Ελλάδα ήταν 700 κιλά, ενώ ο μέσος 

όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μόλις 470 κιλά. Το τσιμέντο χύδην 

αντιπροσωπεύει το 68% της εγχώριας παραγωγής, ενώ το συσκευασμένο τσιμέντο 

το 32%. Η αγορά στην Ελλάδα είναι ολιγοπωλιακή με τις δύο μεγαλύτερες 

εταιρίες να κατέχουν πλέον πάνω από το 90% της εγχώριας παραγωγής. Οι άλλες 

δύο μικρότερες εταιρίες είναι η Χαλκίδα , που ελέγχεται από τον Ηρακλή και ο 

Χάλυψ που ελέγχεται από την Italcementi.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλεονεκτήματα της ελληνικής βιομηχανίας 

τσιμέντου σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι: επάρκεια και καλή ποιότητα 

πρώτων υλών, τοποθέτηση των εργοστασίων κοντά στη θάλασσα - των λατομείων 

κοντά στα εργοστάσια, γεγονός που μειώνει το μεταφορικό κόστος και οικονομίες 

κλίμακας που μειώνουν το κόστος παραγωγής.
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Σχήμα 11.1.2.a : Οι εξαγωγές των Ελληνικών βιομηχανιών τσιμέντου

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 2000

Σχήμα 11.1.2.β : Ετήσια παραγωγική ικανότητα των Ελληνικών βιομηχανιών 

τσιμέντου (Ηρακλής, Τιτάν, Χάλυψ). Δεν περιλαμβάνονται βέβαια 11 εκατ. τόνοι 

που είναι η παραγωγική δυναμικότητα του Τιτάνα στο εξωτερικό.
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Σχήμα 11.1.2. γ : Μονάδες παραγωγής και κέντρα διανομής στο εσωτερικό της 
χώρας.

Πηγή: Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος

11.2. Ο όμιλος Τιτάν

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1902 και μετέχει στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

από το 1912. Η οικονομική απόδοση της εταιρίας επηρεάζεται θετικά από την 

μεγάλη εγχώρια ζήτηση, τα θετικά αποτελέσματα του εργοστασίου στην Αίγυπτο 

και τις προοπτικές των δραστηριοτήτων της στην Αμερική και τα Σκόπια. Από 

την άλλη πλευρά η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει τον μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό, 

την αύξηση στις τιμές της ενέργειας και τα θέματα νομισματικών ισοτιμιών. Η 

νέα επένδυση στη Σερβία θα δώσει νέα ώθηση στην εταιρία, ιδιαίτερα λόγω του 

φθηνού αλλά υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού.
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Ο όμιλος Τιτάν δραστηριοποιείται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές του 

κόσμου:

□ την Ελλάδα (4 εργοστάσια στην Πάτρα, Ελευσίνα, Θεσ/νίκη και Καμάρι 

με συνολική παραγωγική ικανότητα 6 εκατομμυρίων τόνων),

□ τις Ανατολικές Η. Π. A (1 εργοστάσιο στο Roanoke, Virginia με 

παραγωγική ικανότητα 1,3 εκατομμυρίων τόνων, 1 εργοστάσιο στο 

Pennsuco, Florida με παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τόνων)

□ τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (1 εργοστάσιο στο Pleven, Βουλγαρία με 

παραγωγική ικανότητα 0,5 εκατομμυρίων τόνων, 1 εργοστάσιο στα 

Σκόπια με παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, 1 εργοστάσιο 

στο Kosjeric της Σερβίας, κοντά στα σύνορα με τη Βοσνία, με ετήσια 

παραγωγική ικανότητα 0,5 εκατομμυρίων τόνων)

□ και την Ανατολική Μεσόγειο (2 εργοστάσια στην Αίγυπτο με παραγωγική 

ικανότητα έκαστου 1,5 εκατομμυρίων τόνων ).
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Σχήμα 11.2. a :

® Μονάδες παραγωγής τσιμέντου

® Μονάδες διανομής 

Πηγή :Τιτάν

Στις 7ΐεριοχές αυτές κατέχει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου (κορμός του 

Ομίλου), 70 περίπου μονάδες ετοίμου σκυροδέματος, 10 λατομεία αδρανών 

υλικών, μονάδες παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων (ready-mix) και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες όπως μεταφορές, εξαγωγές και σχετικές με δομικά υλικά 

υπηρεσίες.
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11.2.1.Στρατηγική Τιτάν

Η στρατηγική που έχει χαράξει η εταιρία εδώ και δέκα περίπου χρόνια 

παραμένει ουσιαστικά αναλλοίωτη και συνοψίζεται ως εξής:

■ Ανάπτυξη κύριας δραστηριότητας (τσιμέντο) μέσω λειτουργικής 

βελτίωσης και περαιτέρω εξαγορών σε τρεις κυρίως περιοχές, τα 

Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αμερική. Οι κινήσεις αυτές 

μπορεί να γίνουν αυτόνομα ή με τοπικές συμμαχίες όπως στο παρελθόν. Ο 

χρόνος και το μέγεθος των κινήσεων αυτών θα εξαρτηθεί από την 

ελκυστικότητα των μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών.

■ Καθετοποίηση σε συναφή δομικά υλικά. Στόχος παραμένει η βελτίωση 

της κερδοφορίας, ενώ η επέκταση θα είναι επιλεκτική, και κυρίως σε 

χώρες όπου το ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν λειτουργεί εις βάρος των 

επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τους κανόνες που επιβάλλει η πάσης 

φύσεως νομοθεσία.

■ Διαρκής μείωση κόστους και αύξηση παραγωγικότητας.

■ Συνεχής ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.

11.2.2. Η μεγάλη κίνηση της Τιτάν στις Η.Π.Α

Η μεγάλη επιχειρηματική κίνηση του Τιτάνα στις Η.Π.Α ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2000 με την εξαγορά της αμερικανικής εταιρίας Tarmac America. 

Η Titan Cement Group υπέγραψε συμφωνία με την Anglo American Pic. Η Titan 

America ελέγχει στις Η.Π.Α, 2 εργοστάσια τσιμέντου, παραγωγικής ικανότητας 

2,3 εκατ. τόνων τσιμέντου, 11 σταθμούς διανομής, 2 λατομεία 8,5 εκατ. τόνων 

αδρανών υλικών, 45 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και 5 μονάδες 

τσιμεντόλιθων. Ο Τιτάνας μεταπώλησε στη Vulcan Materials Company
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ορισμένες λατομικές δραστηριότητες της Tarmac America που δεν είχαν 

στρατηγικό ενδιαφέρον για την ελληνική εταιρεία.

Άμεση προτεραιότητα του ομίλου είναι η επένδυση σε νέα γραμμή παραγωγής 

στο Pennsuco, η παραγωγική δυναμικότητα του οποίου θα αυξηθεί σε 1,8 από 1 

εκατομμύρια τόνους, με παράλληλη μείωση του κόστους. Σημαντική εξέλιξη 

είναι η έκδοση ομολογιακού δανείου 160 εκατ. δολ. για την Titan America από 

την τράπεζα Bank of America, το οποίο διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε 

θεσμικούς επενδυτές των Η.Π.Α, κυρίως αμερικανικές ασφαλιστικές. Με το 

δάνειο αυτό, ο όμιλος διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων, ενισχύοντας τη 

θέση του στη διεθνή αγορά.

Με τις κινήσεις αυτές ο Τιτάνας αναδεικνύεται σε μια από τις ισχυρότερες 

τσιμεντοβιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας τσιμέντου στις ανατολικές ακτές 

των Η.Π.Α.
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Σχήμα 11.2.2. a : Δραστηριότητες της εταιρίας Τιτάν στις Η.Π.Α. 

Πηγή: Τιτάν
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11.3. Ο ρόλος της πληροφορίας και των σύγχρονων τάσεων στο χώρο των 

logistics στην ανάπτυξη στρατηγικού πλεονεκτήματος για την εταιρία Τιτάν.

Οι θετικές προοπτικές για την εταιρία Τιτάν συνοψίζονται στην εξάπλωσή 

της σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, στη σταθερή εγχώρια ζήτηση, στην 

επάρκεια και καλή ποιότητα πρώτων υλών, στην μεγάλη εμπειρία και κερδοφορία 

και την καλή γεωγραφική τοποθέτηση των μονάδων παραγωγής και διανομής.

Ο ανταγωνισμός βέβαια στο χώρο των αδρανών, τσιμέντων και σκυροδέματος 

παγκοσμίως είναι μεγάλος, με συνέπεια την συνεχή ανάγκη για βελτίωση των 

διαδικασιών, μείωσης του κόστους, ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών 

και προσφοράς καλύτερων, ταχύτερων αλλά και επιπλέον υπηρεσιών.

Η βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση 

της σύγχρονης τεχνολογίας σε επίπεδο logistics, μπορούν να προσφέρουν 

επιπλέον αξία στο τελικό προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρει η μητρική 

εταιρία αλλά και οι θυγατρικές της στο χώρο των μεταφορών, διανομών, τόσο 

τσιμέντου όσο και έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων.

11.3.1. Οι προκλήσεις της εταιρίας στον τομέα των logistics

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στον τομέα των logistics, είναι:

■ Η ανάγκη για βελτίωση του επιπέδου της φυσικής διανομής σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό.

Σημαντικό είναι το στοιχείο, ότι από τη φύση του το έτοιμο σκυρόδεμα πρέπει 

να φτάσει στον πελάτη σε λιγότερο από μιάμιση ώρα Εξίσου σημαντικό αποτελεί 

επίσης το γεγονός ότι λόγο της σχέσης όγκου-βάρους του τσιμέντου, απαιτεί 

τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους, με τους αντίστοιχους εξοπλισμούς φόρτωσης 

και ζύγισης των σιλοφόρων αυτοκινήτων.

118

“Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση logistics,
e-logistics και e-commerce.
Πληροφοριακά συστήματα e-logistics” Ροδινός Παναγιώτης



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA

■ Η βελτιστοποίηση του επιπέδου των αποθεμάτων στις παραγωγικές 

μονάδες και στις μονάδες διανομής.

Τα αποθέματα αφορούν πρώτες ύλες, καύσιμες ύλες, υλικά και ανταλλακτικά 

εξοπλισμών και έτοιμου προϊόντος (τσιμέντο, αφού δεν νοείται αποθήκευση 

έτοιμου σκυροδέματος)

■ Η τυποποίηση των διαδικασιών παραγο>γής αλλά και διαδικασιών 

logistics μεταξύ των λειτουργικών μονάδων της εταιρίας παγκοσμίως.

Το παραπάνω στοιχείο θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους και την αύξηση 

της κερδοφορίας. Βασική προϋπόθεση είναι η συνεχής και άμεση επικοινωνία 

μεταξύ όλων των μονάδων της εταιρίας, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάχυση 

της γνώσης και τον καλύτερο έλεγχο και συντονισμό από πλευράς διοίκησης. Η 

άμεση επικοινωνία μεταξύ των μονάδων της εταιρίες θα επιτρέψει επίσης την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε εξυπηρέτηση παραγγελιών, σε ανταλλαγή 

ηλεκτρικής ισχύος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

■ Ο ανασχεδιασμός των συμβολαίων και των συμφωνιών με προμηθευτές.

Βασική είναι η κατηγοριοποίηση των προμηθευτών ανάλογα με το επίπεδο 

σημαντικότητας και η αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρονται για μείωση του 

χρόνου, κόστους και δυσκολίας εκτέλεσης καθημερινών και απλών διαδικασιών.

11.3.2. Κρίσιμες προϋποθέσεις για τον επιτυχή εκσυγχρονισμό των 

διαδικασιών logistics

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος εκσυγχρονισμού των 

διαδικασιών logistics είναι:
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■ Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 

προς μια οργανωσιακή αλλαγή. Απαραίτητη εκτός από την χρηματοδότηση 

της επένδυσης, είναι και η δημιουργία συναισθήματος συμμετοχής στους 

εργαζόμενους

■ Η υποστήριξη από εξειδικευμένες εταιρίες ανάπτυξης πληροφοριακών 

συστημάτων

■ Η υποστήριξη από συμβουλευτικές εταιρίες, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν 

χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης όπως και τεχνική benchmarking με σύγκριση με 

πρωτοπόρες εταιρίες από τον ίδιο αλλά και από παρεμφερείς κλάδους.

11.3.3. Οφέλη από την αξιοποίηση ευκαιριών από τις σύγχρονες τάσεις 

και τεχνολογία

Η καθετοποίηση της εταιρίας ευνοεί τη χρήση κοινής πλατφόρμας 

πληροφοριακών συστημάτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

εταιρία χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων (ERP), της 

εταιρίας SAP, στο οποίο ενσωματώνει με την υποστήριξη της IBM, το Plant 

Maintenance της εταιρίας SAP, το οποίο καταγράφει και αξιοποιεί ηλεκτρονικά 

όλες τις πληροφορίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία καθώς και τις 

διάφορες εργασίες συντήρησης, τις οποίες συνδέει άμεσα με την προμήθεια των 

απαραίτητων υλικών και την κοστολόγηση.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση επιπλέον χαρακτηριστικών e-business 

επιχείρησης για την εταιρία Τιτάν είναι:

■ Καλύτερη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας

■ Αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων
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■ Βελτίωση του επιπέδου διανομής, τόσο από πλευράς χρόνου όσο και 

από πλευράς κόστους

■ Καλύτερη εκμετάλλευση της συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες 

(collaboration)

■ Διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό

■ Περιορισμός λαθών που σχετίζονται με τις εντολές αγοράς των 

πελατών της εταιρίας με άμεση μείωση του τελικού κόστους

Σημαντική συνεισφορά στη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό, μπορεί να έχει η προσφορά επιπλέον υπηρεσιών σε 

πελάτες και εταιρίες που σχετίζονται με τον κλάδο των κατασκευών, των 

αδρανών υλικών και των τσιμέντων.

Στην προσπάθεια αυτή, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό 

marketplace, το οποίο εκτός από τοποθέτηση και έλεγχο παραγγελιών, μπορεί να 

αποτελέσει ένα ηλεκτρονικό σημείο συνάντησης για όσες εταιρίες και 

ενδιαφερομένους φορείς εμπλέκονται στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων τεχνικών 

έργων.

Στο ηλεκτρονικό αυτό marketplace, μπορούν να περιλαμβάνονται 

πληροφορίες σχετικές με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία, 

ώστε να αποτελέσει πόλος έλξης για επέκταση της πελατειακής βάσης.

Απαραίτητη είναι η δημιουργία άμεσων διαύλων επικοινωνίας τόσο μεταξύ 

των μονάδων της εταιρίας, όσο και μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η τυποποίηση των διαδικασιών και η διάχυση της πληροφορίας μεταξύ 

μονάδων στα διάφορα σημεία δραστηριοποίησης της εταιρίας στον κόσμο, θα 

μειώσουν το κόστος συντήρησης και διοίκησης. Η βελτίωση της συνεργασίας και 

επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων της εταιρίας σε διάφορες χώρες, θα 

βελτιώσει το παγκόσμιο προφίλ της εταιρίας. Το προφίλ αυτό μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο επιλογής της εταιρίας, ως προμηθευτή τσιμέντου και
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αδρανών για μία επιχείρηση που θέλει να επενδύσει σε χώρα που 

δραστηριοποιείται η εταιρία Τιτάν.

Σημαντική θα αποτελέσει και η ενημέρωση του προσωπικού με χρήσιμες 

πληροφορίες που αφορούν τον κλάδο είτε μέσα από έντυπα μέσα, είτε μέσω 

διαδικτύου. Η ενημέρωση αυτή θα τονώσει το ηθικό των εργαζομένων και θα 

ενδυναμώσει το ρόλο τους σε μια επιχείρηση που μαθαίνει και εξελίσσεται 

διαρκώς. Η ενημέρωση σε μεγαλύτερο βάθος σε θέματα logistics αφορά το 

εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο τμήμα και το οποίο 

θα πρέπει να είναι συνεχώς ενήμερο σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις.

11.3.4. Κατευθύνσεις ανάπτυξης των διαδικασιών logistics στην εταιρία 

Τιτάν

Όσον αφορά τις κατευθύνσεις ανάπτυξης των διαδικασιών logistics στην 

εταιρία, σημαντικό στοιχείο είναι η μεγάλη συχνότητα και το μέγεθος κινήσεων 

πρώτων υλών και ανταλλακτικών. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την 

μακροπρόθεσμη προοπτική των διαδικασιών, προσανατολίζουν προς την 

υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται σε κάποιου είδους συμβόλαιο.

Το επίπεδο της προσφερόμενης συνεργασίας μπορεί να περιορίζεται στην 

υποστήριξη και συνεργασία για τις πιο κρίσιμες διαδικασίες (στρατηγικά 

αποθέματα ανταλλακτικών και εξοπλισμών), ενώ μπορεί να επεκτείνεται και στο 

επίπεδο της πλήρους ανάθεσης για τις λιγότερο σημαντικές (εισαγωγή πρώτων 

υλών).

Όσον αφορά τις παραδόσεις τσιμέντου και σκυροδέματος, είναι σημαντική η 

διατήρηση μέχρι κάποιου βαθμού του ελέγχου από την εταιρία, εξαιτίας του 

πελατοκεντρικού χαρακτήρα των συγκεκριμένων διαδικασιών.
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11.3.5. Βασικές ενέργειες για βελτίωση των διαδικασιών Logistics 

■ Βελτιστοποίηση του επιπέδου αποθεμάτων.

Τα αποθέματα που είναι πολύ σημαντικά για την εταιρία, ιδιαίτερα από 

πλευράς κόστους, είναι τα αποθέματα σε ανταλλακτικά και υλικά εξοπλισμών. Η 

εταιρία αξιοποιεί προς την κατεύθυνση αυτή το ERP σύστημα R/3, της εταιρίας 

SAP, το οποίο προσφέρει όλες τις υπηρεσίες των συστημάτων διαχείρισης πόρων, 

όπως ο καθορισμός του ελάχιστου και του μέγιστου επιπέδου αποθέματος και η 

αυτόματη δημιουργία αιτήσεων ανταλλακτικών (Material Resource Planning - 

MRP). Στη συνέχεια, οι αιτήσεις εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

συντήρησης ή παραγωγής και αποστέλλονται στους προμηθευτές ακολουθώντας 

στη συνέχεια τη συνήθη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού. Επιπλέον 

κριτήρια βέβαια για την τελική επιλογή του προμηθευτή αποτελούν η ποιότητα, 

το επίπεδο εξυπηρέτησης, ο χρόνος παράδοσης, η συνέπεια του προμηθευτή κ.α. 

Σε σημαντικό βαθμό η εταιρία έχει επιτύχει τη σύναψη συμβάσεων με 

προμηθευτές και εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Σημαντική βελτίωση θα μπορούσε να αποτελέσει η παρακολούθηση του 

επιπέδου ορισμένων αποθεμάτων, απευθείας από τους προμηθευτές. Σε πρώτο 

στάδιο, τα υλικά αυτά θα είναι κοινά, μη κρίσιμα δηλαδή για την παραγωγική 

διαδικασία και τη συντήρηση του κυρίως ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Σε επόμενο στάδιο η διαδικασία μπορεί να επεκταθεί και σε 

ορισμένα ανταλλακτικά με μεγάλη συχνότητα προμήθειας, περιορίζοντας ακόμα 

περισσότερο το κόστος και τον απαραίτητο χρόνο για τις διαδικασίες που 

απαιτούνται από το τμήμα προμηθειών.

Η εταιρία στοχεύει στην ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του 

πληροφοριακού συστήματος Plant Maintenance, που ενσωματώνεται στην 

πλατφόρμα του SAP R/3, μέχρι το τέλος του έτους 2002. Η εταιρία που έχει 

αναλάβει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου είναι η IBM.
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Το σύστημα περιλαμβάνει την καταγραφή της δομής του κάθε εργοστασίου σε 

μορφή δενδρική, δημιουργώντας επίπεδα εξοπλισμών και λίστες υλικών (Bill of 

materials - BOM). Εκτός από τον καλύτερο προγραμματισμό της συντήρησης του 

εξοπλισμού, το σύστημα θα προσφέρει δυνατότητες καλύτερης διαχείρισης 

αποθεμάτων, καθώς θα παρέχει αθροιστικές πληροφορίες για το πλήθος των 

εξοπλισμών στα οποία χρησιμοποιείται κάθε συγκεκριμένο υλικό.

Οσον αφορά τα αποθέματα των πρώτων υλών, που αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα για τον προγραμματισμό της παραγωγής, σημαντική βελτίωση θα 

μπορούσε να προέλθει από την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας για την 

παρακολούθηση του επιπέδου τους. Οι πρώτες ύλες περιλαμβάνουν άνθρακα, 

λατομικά υλικά, ενδιάμεσο προϊόν σε δύο φάσεις (φαρίνα από την άλεση των 

λατομικών υλικών και κλίνκερ που είναι το προϊόν της έψησης σε κλιβάνους), 

πρόσθετα υλικά (ιπτάμενη τέφρα, ποζολάνη, γύψος) και τελικό προϊόν (τσιμέντο). 

Τα αποθέματα ορισμένων από τα υλικά αυτά παρακολουθούνται σήμερα με τη 

χρήση μετρητών στάθμης στα ειδικά σιλό, ενώ κάποιων άλλων υλικών με 

εμπειρικούς υπολογισμούς σε υπαίθριες και κλειστές αποθήκες.

Η εισαγωγή πλέον σύγχρονων μεθόδων μετρήσεων αποθεμάτων και η χρήση 

νέου πληροφοριακού συστήματος για συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση των 

πληροφοριών που αφορούν αποθέματα σε όλα τα στάδια παραγωγής, θα οδηγήσει 

σε σημαντική βελτίωση του προγραμματισμού παραγωγής, θα μειώσει 

μακροπρόθεσμα το κόστος παραγωγής ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος και θα 

διευκολύνει την εργασία των υπευθύνων παραγωγής.

Βασική κατεύθυνση της επιχείρησης για την ικανοποίηση των αναγκών της σε 

συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών για τα αποθέματα σε πρώτες ύλες 

αλλά και την ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών από κατάλληλο 

πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να είναι η συνεργασία με εξειδικευμένη 

εταιρία παροχής υπηρεσιών συμβούλων. Η εταιρία αυτή θα αναλύσει τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης και θα προτείνει σύγχρονες προτάσεις
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παρακολούθησης και ανάλυσης όλων των δεδομένων που αφορούν τα αποθέματα 

σε πρώτες ύλες.

■ Εκσυγχρονισμός των αποθηκών ανταλλακτικών των παραγωγικών μονάδων

Ο εκσυγχρονισμός των αποθηκών ανταλλακτικών, θα διευκολύνει την 

εργασία του προσωπικού και θα συντελέσει στην καλύτερη διαχείριση των 

αποθεμάτων. Θα συντελέσει αποφασιστικά στην καλύτερη διαφάνεια των 

αποθεμάτων και τον περιορισμό του ανθρώπινου λάθους.

Ιδιαίτερα σημαντική αποτελεί η άμεση καταγραφή της εξαγωγής των 

ανταλλακτικών από την αποθήκη, ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης 

αντιμετώπισης βλαβών. Τα ανταλλακτικά παραδίδονται κατά τη διάρκεια της 

ημέρας από το προσωπικό της αποθήκης, αφού συμπληρωθεί το απαραίτητο 

έντυπο με στοιχεία που αφορούν τα συγκεκριμένα υλικά. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθείται τις υπόλοιπες ώρες με ευθύνη του προϊσταμένου βάρδιας. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η λειτουργία των παραγωγικών μονάδων της 

εταιρίας σε εικοσιτετράωρη βάση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας 

ανθρώπινου λάθους (λανθασμένη καταγραφή και χρέωση κωδικού 

ανταλλακτικού, παράλειψη καταγραφής κλπ). Οι συνέπειες από τα παραπάνω 

λάθη μπορεί να αποβούν πολύ αρνητικές σε δεδομένη χρονική στιγμή, που θα 

προκύψει κάποιο έλλειμμα σε κάποιο ανταλλακτικό, το οποίο θεωρητικά ήταν 

διαθέσιμο στην αποθήκη σύμφωνα με το σύστημα ERP.

Ο εκσυγχρονισμός των αποθηκών των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητος 

ιδιαίτερα στα παλαιότερα εργοστάσια της εταιρίας, όπου τα παραπάνω 

προβλήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης.

Ο εκσυγχρονισμός των αποθηκών, περιλαμβάνει τόσο την βελτίωση της 

τοπογραφίας και του μεγέθους των αποθηκών, την χρήση ευέλικτων 

διαχωριστικών στα ράφια, την χρήση τεχνολογίας bar-code και την χρήση 

ασύρματων τερματικών συσκευών για την φυσική καταγραφή των αποθεμάτων
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ανταλλακτικών. Οι σύγχρονες αυτοί μέθοδοι θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες 

εκείνες ασφαλιστικές δικλίδες για τον μηδενισμό του ανθρώπινου λάθους.

Σημαντική προς την παραπάνω κατεύθυνση θα είναι η συνεισφορά ειδικών 

συμβούλων σε θέματα αποθηκών και logistics, ενώ απαραίτητη θα είναι και η 

εκπαίδευση συγκεκριμένων στελεχών ή πρόσληψη κατάλληλου ατόμου για τη 

διαχείριση των σύγχρονων αποθηκών

■ Βελτίωση του επιπέδου της Φυσικής διάνο mic

Η εταιρία έχει φροντίσει για την διασπορά των μονάδων παραγωγής 

σκυροδέματος αλλά και την εξαγορά μικρότερων επιχειρήσεων σκυροδέματος, 

ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες της στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Όσον αφορά 

την αποθήκευση τσιμέντου σε σιλό, προχωρά στην επέκταση τους σε όλα τα 

εργοστάσια της, επέκταση που συνδέεται με αύξηση του αριθμού φόρτωσης και 

ταυτόχρονης ζύγισης των σιλοφόρων αυτοκινήτων. Με την ολοκλήρωση των 

σχεδίων της, θα μπορεί να επιτυγχάνει ακόμα μικρότερους χρόνους φόρτωσης και 

αναμονής των σιλοφόρων αυτοκινήτων μέσα στα εργοστάσια.

Προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της, θα 

συντελούσε κατά πάσα πιθανότητα και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων 

τηλεματικής, για το στόλο ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων οχημάτων της 

εταιρίας, είτε πρόκειται για σιλοφόρα αυτοκίνητα, ή για αυτοκίνητα μεταφοράς 

σκυροδέματος καθώς και οχήματα για εκτόξευση σκυροδέματος και οχήματα 

μεταφοράς καυσίμων αλλά και πρώτων υλών από λατομεία.

Η τεχνολογία της τηλεματικής επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της 

παραγγελίας από τον πελάτη, γεγονός που του επιτρέπει καλύτερο 

προγραμματισμό των εργασιών του μέχρι την ακριβή στιγμή της παράδοσης της 

παραγγελίας. Η σημασία της πληροφόρησης αυτής είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο 

μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος του αντίστοιχου τεχνικού έργου του εκάστοτε 

πελάτη.
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Επίσης, η παρακολούθηση της θέσης των μέσων μεταφοράς, θα οδηγήσει σε 

οφέλη για την ίδια την εταιρία, εξαιτίας του καλύτερου προγραμματισμού 

παραδόσεων, ιδιαίτερα κατά τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης περισσοτέρων του 

ενός πελατών με μία αποστολή φορτίου.

■ Πλήρης αυτοματοποίηση me παραγωγικής διαδικασίας και εκσυγγοονισιιός 

των εργοστασίων

Η εταιρία προχωρεί σήμερα στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου στη 

Θεσσαλονίκη και σχεδιάζει άμεσα τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου στο 

Pensuco των Η.Π.Α. Ο εκσυγχρονισμός αυτός θα μειώσει το κόστος παραγωγής 

και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση πρότυπων 

διαδικασιών logistics, με προοπτική εφαρμογής σε ολόκληρο τον όμιλο.

■ Έικραση στην οργάνωση τοιιέα προμηθειών

Οι προμήθειες σε υλικά και ανταλλακτικά, είναι ένας τομέας που έχει 

παρουσιάσει βελτίωση μετά την εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος ERP 

της εταιρίας. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των προμηθειών κάθε 

μονάδας της εταιρίας, καταγράφονται μέσα στο σύστημα και είναι διαθέσιμες ανά 

πάσα στιγμή σε όλους τους χρήστες, σε όλα τα σημεία δραστηριοποίησης της 

εταιρίας.

Βασικός στόχος του ομίλου Τιτάν προς την κατεύθυνση υιοθέτησης 

σύγχρονων διαδικασιών logistics θα μπορούσε να αποτελέσει βέβαια και η 

άμεση ηλεκτρονική εισαγωγή και ενσωμάτωση στο σύστημα ERP των 

διαδικασιών που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς. Βασική προϋπόθεση είναι 

βέβαια η ηλεκτρονική διασύνδεση της εταιρίας με τους προμηθευτές της. Οι 

αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτούς και αφορούν οικονομικές προσφορές για
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υλικά και υπηρεσίες, καθώς και οι εντολές αγοράς, θα μπορούσαν να γίνονται με 

ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμα και μέσω διαδικτύου.

Η οργάνωση του τομέα των προμηθειών, περιλαμβάνει εκτός των άλλων, την 

αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του συνόλου των προμηθειών της εταιρίας, σε 

υλικά, ανταλλακτικά, πρώτες ύλες. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα βοηθήσει στη 

δημιουργία κρίσιμων συμπερασμάτων για πιθανές συμφωνίες με προμηθευτές 

αλλά και εταιρίες παροχής υπηρεσιών 3PL. Η εταιρία έχει ξεκινήσει την 

καταγραφή πληροφοριών με στόχο την κατηγοριοποίηση των ανταλλακτικών και 

εξοπλισμών μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα ΡΜ της 

εταιρίας SAP.

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση των στρατηγικών ανταλλακτικών από τα 

κοινά και τα αναλώσιμα αγαθά, για τα οποία, συμφωνίες με τοπικούς 

προμηθευτές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Η 

διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ανταλλακτικών από τοπικούς προμηθευτές, έχει 

περιορίσει το επίπεδο των αποθεμάτων τους και έχει εξασφαλίσει την άμεση 

παράδοση τους. Η εταιρία έχει συνάψει χρονοσυμβάσεις με τοπικούς 

προμηθευτές για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκεκριμένων 

κατασκευαστικών οίκων, όπως για παράδειγμα τις εταιρίες ηλεκτρολογικών 

υλικών Siemens, ABB, Telemecanique.

Σημαντική εξέλιξη στο τομέα των προμηθειών θα ήταν η εισαγωγή 

διαδικασιών σύμπραξης-συνεργασίας (collaboration), μεταξύ του ομίλου Τιτάν 

και προμηθευτών στα πλαίσια του μοντέλου CPFR. Ένα πρώτο βήμα θα 

μπορούσε να αποτελέσει, η αμοιβαία πρόσβαση της εταιρίας Τιτάν και κάποιου 

προμηθευτή σε δεδομένα που αφορούν αποθέματα και κινήσεις υλικών 

συγκεκριμένου οίκου. Οι δύο επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη 

συνέχεια σε από κοινού προγραμματισμό παραδόσεων των υλικών με στόχο την 

ανάθεση της αποκλειστικής ευθύνης για διαθεσιμότητα των υλικών αυτών στο 

συγκεκριμένο εργοστάσιο της εταιρίας Τιτάν. Βασικές προϋποθέσεις εκτός από
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την κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση των δύο εταιριών είναι η διάθεση για 

συνεργασία, η ειλικρίνεια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Οι προμήθειες ενός πολύ μεγάλου αριθμού ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

από αποκλειστικούς προμηθευτές του εξωτερικού, θα διευκολυνθούν σίγουρα από 

την από κοινού χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της μεξικάνικης εταιρίας Cemex, που ξεκίνησε την άνοιξη του 2002, 

την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικού καταλόγου με 120 προμηθευτές σε 

όλα τα εργοστάσια της.

Ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου Τιτάν στη Θεσσαλονίκη, παρέχει 

μοναδική ευκαιρία για την αξιοποίηση ηλεκτρονικών καταλόγων, αφού το σύνολο 

των χρησιμοποιούμενων εξοπλισμών και ανταλλακτικών παραδίδεται σε 

ηλεκτρονική μορφή. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα 

μέσα στο σύστημα ERP της εταιρίας, αρκεί να δεσμευτούν ανθρώπινοι πόροι οι 

οποίοι θα ασχοληθούν με την μετατροπή των πληροφοριών σε κατάλληλη μορφή 

για το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πόρων της εταιρίας.

11.3.6. Προγραμματισμός παραδόσεων φορτίων

Η εταιρία παραδίδει τσιμέντο χύδην και σκυρόδεμα τόσο σε τακτικούς όσο 

και σε μη τακτικούς πελάτες. Καθημερινά, οι υπεύθυνοι σε κάθε μονάδα διανομής 

επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους τακτικούς πελάτες στην περιοχή ευθύνης τους 

και συντάσσουν ημερήσιο πρόγραμμα διανομών, αφού λάβουν υπόψη τους και τις 

προγραμματισμένες από προηγούμενες μέρες παραδόσεις. Το σχέδιο 

συμπληρώνεται στη συνέχεια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα σε μεταφορικά 

μέσα από τις παραγγελίες από μη τακτικούς πελάτες. Ένα κατάλληλο 

πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει το ιστορικό παραδόσεων του κάθε μέσου 

και καθορίζει τις αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως κυκλικότητα και 

αξιολόγηση των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων.
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Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών παρουσιάζονται ορισμένα 

προβλήματα, εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα (κακή 

συνεννόηση με τον πελάτη κ.α).

Ο προγραμματισμός παραδόσεων φορτίων, είτε αφορά φορτία χύδην 

τσιμέντου, είτε έτοιμου σκυροδέματος, θα μπορούσε να είναι 

αποτελεσματικότερος με την ηλεκτρονική σύνδεση των αντίστοιχων εμπορικών 

υπηρεσιών με αποκλειστικούς και μη πελάτες. Η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε με 

τεχνολογία edi, είτε μέσω διαδικτύου, με ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Η σύνδεση με τους τακτικούς πελάτες, προϋποθέτει την χρήση από αυτούς, 

ειδικού λογισμικού που θα ενεργοποιεί στις εμπορικές υπηρεσίες της εταιρίας 

Τιτάν, κατάλληλους μηχανισμούς δημιουργίας παραγγελιών. Αρχικά, η 

παραγγελία θα επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από τον πελάτη. Στη συνέχεια, με 

βάση διάφορα κριτήρια, όπως περιοδικότητα παραδόσεων με βάση τη 

χιλιομετρική απόσταση του προορισμού, συνολική αξιολόγηση του μεταφορέα 

(οδηγού σιλοφόρου τσιμέντου ή σκυροδέματος) με βάση καθυστερήσεις, χρόνους 

παράδοσης κλπ, θα επιλέγεται το όχημα που θα παραδώσει το φορτίο.

Η ειδοποίηση του μεταφορέα που έχει επιλεγεί, μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους:

α) με τη βοήθεια τεχνολογίας τηλεματικής, μέσω ασύρματου δικτύου, που 

επιτρέπει επίσης την συνεχή και online παρακολούθηση του σιλοφόρου 

β) με ειδοποίηση του, μέσω δικτύου κυψελωτής τηλεφωνίας

Η σύνδεση με μη τακτικούς πελάτες μπορεί να γίνεται μέσα από την 

ιστοσελίδα της εταιρίας, ή μέσω τηλεφώνου. Η διαδικασία επιλογής και 

ειδοποίησης του μεταφορέα από το σημείο αυτό και στη συνέχεια μέχρι την 

τελική παράδοση μπορεί να είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για τους 

τακτικούς πελάτες.
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11.4. Έμφαση σε προγράμματα κοινωνικής δράσης και προστασίας του 

περιβάλλοντος

Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της 

επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση ισορροπιών στη φύση, αποτελούν 

παράδοση της εταιρίας. Η περιβαλλοντική μέριμνα σε κάθε επιχειρησιακή 

απόφαση και δραστηριότητα της εταιρίας μπορεί να αποτελέσει σημείο 

διαφοροποίησης από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Εκτός από την πρόληψη και καταστολή των εκπομπών και της ηχορύπανσης 

στις παραγωγικές μονάδες, υπάρχει διαρκής μέριμνα για τα διάφορα μεταφορικά 

μέσα που διακινούν τα προϊόντα, όπως:

■ Φορτηγά αυτοκίνητα εφοδιασμένα με σκέπαστρα

■ Έλεγχος καθαριότητας των ειδικών σιλοφόρων αυτοκινήτων για τη 

μεταφορά τσιμέντου πριν βγουν σε δημόσιο δρόμο

■ Έλεγχος αξιοπλοϊας των πλοίων της εταιρίας και επίσημη συμμόρφωση με 

τους κανόνες προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η εταιρία, έχει να επιδείξει εξαιρετική εμπειρία και αποτελέσματα σε θέματα 

αποκατάστασης περιβάλλοντος, με συνεχή δενδροφύτευση και ανάπλαση 

εξαντλημένων λατομείων.

Η εταιρία έλαβε μέρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την 

Κοινωνική Συνοχή από την ίδρυση του, καθώς και στο αντίστοιχο Ελληνικό 

Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης, με αποστολή την αναγνώριση, από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, της χρήσης 

των καλύτερων πρακτικών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής και 

της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
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