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Περίληψη 
 

Οι διαδικασίες logistics είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα στο ανασφαλές, 

ασταθές και μη προβλέψιμο οικονομικό σημερινό περιβάλλον. Η σημαντικότητα 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι καθορίζει τον βέλτιστο τρόπο  για τον προγραμματισμό, την 

αποθήκευση, και την μεταφορά των προϊόντων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 

κόστους. Λόγω του μεγέθους του όγκου των προϊόντων που διακινούνται είναι αδύνατον 

να συνυπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Εκείνες που θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος 

της εταιρείας αλλά παράλληλα θα βοηθήσουν στην ομαλοποίηση των διαδικασιών χωρίς 

την χρήση των νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Με τη χρήση αυτών 

των συστημάτων δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει τις διαδικασίες 

μεταφοράς των προϊόντων μέχρι και την αποθήκευση τους.. Τα κυριότερα ωστόσο 

προβλήματα που ανακύπτουν ακόμα και με την χρήση των συστημάτων αυτών, είναι η 

μη συμβατή χρήση των συστημάτων της εταιρείας με αυτό των προμηθευτών, καθώς και 

τα μη προβλέψιμα προβλήματα που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον και τον 

ανθρώπινο παράγοντα Η κάλυψη της χρονικής και γεωγραφικής απόστασης των 

σημείων παραγωγής των προϊόντων μέχρι αυτό της κατανάλωσης τους αποτελεί μια 

σημαντική διαδικασία, ιδίως όταν τα προϊόντα προέρχονται από τρίτες χώρες. Εξαιτίας 

πρωτίστως της μεγάλης απόστασης ανάμεσα στα δυο σημεία (παραγωγής και ενδιάμεσης 

αποθήκευσης) ή/ και διαφόρων κοινωνικοπολιτικών παραγόντων (χαμηλό επίπεδο 

μόρφωσης, έλλειψη διαδικασιών, πολέμων , ασταθές πολιτικό περιβάλλον) σε 

συνδυασμό πάντα με το σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό σκηνικό κάνουν την 

επίτευξη του τελικού στόχο υ όλων των εταιριών του κλάδου , αυτόν του χαμηλο ύ 

κόστους και της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών ακόμη πιο δύσκολο . Η εταιρία 

της μελέτης περίπτωσης που αναλύεται στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας 

κατάφερε να αποκωδικοποιήσει όλους τους παράγοντες που δημιουργούν σκοπέλους στη 

διαδικασία ροής των αγαθών από τις χώρες εισαγωγής τους. Με την εγκατάσταση ενός 

σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και τη διαρκή 

παραμετροποίηση/παρακολούθηση του κατάφερε όπως ο χρόνος τουλάχιστον έχει δείξει 

να είναι από τις πρωτοπόρες εταιρίες του κλάδου των ειδών υγιεινής.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα , εφοδιαστικη αλυσίδα, εισαγωγές 

οργανωτικές αλλαγές, διαδικασίες 
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Abstract  

Logistics operations are very important nowadays due to the rapid changes that 

occur in the economic environment which has become quite unsure. The importance of 

these operations lie on the fact that optimal design of the business on scheduling, 

warehousing and transportation of products, lead to minimization of cost. Due to the 

magnitude of products flows that are handled, it is impossible to subsist.the appropriate 

operations which will minimize the cost of a firm and in the same time they will help to 

normalize the procedures without using new technologies and information systems. By 

using new technologies and information systems the firm can control the procedures of 

product transporting till the product storing. Yet, most of the problems that rise, concern 

the incompatibility of informational systems that may occur between the business and the 

cooperating partners, but the most important category of non-predictable problems are 

those related to the external environment or the human factor.The cover of temporal and 

geographical distance from the production area to the consumption area consists a high 

importance procedure especially when the income products are from third countries. All 

the above combined with the competion among businesses do the achievement of the 

final goal (low cost- quality service) more difficult. The firm of our case study which we 

analyze in the fifth chapter managed to decode all those factors that create difficulties in 

the procedures of product flow from the import county. With the installation of a modern 

Information system and the constant configuration managed, at least as the time prove to 

become an import leader of their industry.  

 

Keywords: Information Systems, logistics, imports,organizational changes, 

procedures 
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Εισαγωγή 

Πολλές πρόσφατες παγκόσμιες μελέτες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων φανερώνουν την αξία και τη κρισιμότητα της τεχνολογίας της 

πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπος άμεσα και 

έμμεσα. Ειδικότερα η επιστήμη της τεχνολογίας και των πληροφοριών παρέχει στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα της επιτυχούς διαχείρισης των πολύπλοκων οργανωτικών 

διαδικασιών και προσφέρει στους οργανισμούς επεκτασιμότητα, καθώς και σύγχρονα 

και αποτελεσματικά επιχειρησιακά μοντέλα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τόσο η 

ακαδημαϊκή όσο και η κοινότητα των επαγγελματιών, κάνουν προσπάθειες να 

κατανοήσουν και να μοντελοποιήσουν τον τρόπο με το οποίο η ορθή εφαρμογή 

κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την 

πορεία των επιχειρήσεων και σε ποιό βαθμό.  

Σε αυτή τη βάση τη τελευταία δεκαετία δημιουργήθηκαν δύο τάσεις σκέψης. 

Αφενός μεν υπάρχουν οι ολοκληρωτικοί οπαδοί των πληροφοριακών συστημάτων οι 

οποίοι υποστηρίζουν πως τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μοναδικό και 

αδιαμφισβήτητο παράγοντα επιτυχίας και κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 

επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά ωστόσο υπάρχει ένα άλλο σύνολο υποστηρικτών της 

άποψης ότι η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών είναι μεν απαραίτητη για μια 

επιχείρηση αλλά χωρίς να υπάρχει εμφανής και συστηματική σχέση μεταξύ των 

επενδύσεων της επιχείρησης σε πληροφοριακά συστήματα και στην επίδοση – ή την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο αποτέλεσε γρίφο για τους περισσότερους 

ερευνητές και συνεχίζει εν μέρει να προβληματίζει μέχρι και σήμερα τη διεθνή 

κοινότητα είναι ο βαθμό ς στον οποίο μια επιχείρηση μπορεί τελικά να επωφεληθεί 

τελικά από την εντατική εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας για να πετύχει τη 

διαφοροποίηση από τις ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, να επιτύχει τους 

στρατηγικούς στόχους της, να ανταπεξέλθει και να αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η απάντηση δίνεται από τον επιστημονικό 

κλάδο με ένα μεγάλο σύνολο ερευνών (τόσο βιβλιογραφικών όσο και με μελέτες 

περιπτώσεων) και είναι θετική, καθώς ένα μεγάλο πλήθος αναλυτών συνηγορούν στην 
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θετική επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 

πρωτίστως επηρεάζοντας τη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας.  

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια ανάλυση και καταγραφή των διαδικασιών 

logistics στις εισαγωγές προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα πληροφοριακά 

συστήματα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες διαδικασίες. Πιο 

συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 1 θα γίνει η βιβλιογραφική ανασκόπηση των γενικότερων 

εννοιών της παρούσας εργασίας. Στα κεφάλαιο 2, 3 και 4 ακολουθεί η ανάλυση των 

βασικών εννοιών logistics, με σκοπό την αποσαφήνιση τους οι οποίες θα οδηγήσουν 

στην καλύτερη κατανόηση της μεταξύ τους σχέση. Θα παρουσιαστούν τα λογισμικά και 

οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες μεταφοράς, αποθήκευσης και 

διαχείρισης των προϊόντων τόσο σε ενδο-εταιρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εταιρείας 

– τελωνείου, ενώ παράλληλα θα γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά την μεταφορά προϊόντων. Θα παρουσιαστούν και θα 

αναλυθούν σε μεγαλύτερο βάθος οι βασικές επιχειρησιακές τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται σε μια αποθήκη logistics ενώ τέλος στο Κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της εταιρίας Λακιώτης Α.Ε. από τη παραμετροποίηση 

της εφαρμογής(SAP R/3), την εισαγωγή νέων διαδικασιών και πως αυτές επέδρασαν στη 

λειτουργία της εταιρίας αλλά και πως η βιβλιογραφία που αναφέρθηκε στα προηγούμενα 

τέσσερα κεφάλαια βρίσκει εφαρμογή στην πραγματικότητα. 

 

Συνεισφορά 

Μέσα από την εργασία προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ότι η επιλογή ενός 

πληροφοριακού συστήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιτυχία του είναι ο συνδυασμός αρκετών συντελεστών. Οι σωστές απαιτήσεις από 

το σύστημα μας, ,η ακριβής παραμετροποίηση αλλά πάνω από όλα η ανθρώπινη 

εμπειρία είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας όπως αποδεικνύεται και από τη μελέτη 

περίπτωσης που αναλύουμε παρακάτω. Μπορεί οι μηχανισμοί αυτοματοποίησης, να 

συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση του λάθους , οι διαδικασίες όμως και η συνεχής 

παρακολούθηση των μοντέλων πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται από τα Πληροφοριακά 

Συστήματα βοηθούν στην ορθή πρόβλεψη εισαγωγών, παρ’ όλους τους αστάθμητους 

παράγοντες.. 
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1 Κεφάλαιο 1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Βασικών Εννοιών 

των Πληροφορικών Συστημάτων και της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας.  

1.1 Βασικές έννοιες πληροφοριακών συστημάτων 
Με τον όρο πληροφοριακό σύστημα μπορεί να οριστεί τεχνικά ως ένα σύνολο 

αλληλένδετων στοιχείων που συλλέγουν (ή ανακτούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν 

και διανέμουν τις πληροφορίες με σκοπό την υποστήριξη των αποφάσεων και τον έλεγχο 

ενός οργανισμού. Εκτός από την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, τον συντονισμό και τον 

έλεγχο, τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους διαχειριστές 

και τους εργαζομένους να αναλύσουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στου 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, να προβούν στην οπτικοποίηση περίπλοκων θεμάτων 

και στη δημιουργία νέων προϊόντων.( Jin Woo, and Soung Hie Kim. , 2000) 

Μια σύγχρονη ομάδα συστημάτων αποτελούν τα πληροφοριακά και 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα τα οποία πλέον αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης 

επιχείρησης είτε αυτά χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές διαδικασίες είτε στον κύκλο 

ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών (Αρσένης, 2006). Συνδυάζοντας τους ορισμούς 

της «πληροφορίας» και του «συστήματος» καταλήγουμε στην κατανόηση της έννοιας 

πληροφοριακό σύστημα.  

Επίσης, τα πληροφοριακά συστήματα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με 

σημαντικούς πόρους της επιχείρησης, τόπους και στοιχεία μέσα στον οργανισμό ή στο  

περιβάλλον γύρω από αυτό. (Laudon & Laudon, 2006). 

Όπως όλα τα συστήματα, έτσι και το πληροφοριακό σύστημα εκτός από τα 

βασικά στοιχεία που το αποτελούν χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο διαδικασιών και 

λειτουργιών οι οποίες καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του. Οι βασικές λειτουργίες 

ενό ς πληροφοριακού συστήματος είναι η εισαγωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή 

πληροφοριών.  

 

1.2 Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις  
Τα πληροφοριακά συστήματα ως ένα «όπλο» ανταγωνιστικότητας βοήθησαν 

αρκετά τις επιχειρήσεις στην εξέλιξή τους. Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τον ρόλο 
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των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των logistics και γενικότερα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολλοί ερευνητές επισήμαναν την αξία των πληροφοριακών 

συστημάτων ενώ διερευνήθηκε η σχετική συνεισφορά στις αρχές-στρατηγικές του Porter 

(Parsons, 1983; Portet & Millar, 1985; Porter, 1990) 

• Cost leadership (Αφορά στην μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας 

της επιχείρησης) 

• Product differentiation (Αφορά στην διαφοροποίηση και γενικότερα στην 

διακριτοποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας από άλλα αντίστοιχα 

προϊόντα/υπηρεσίες) 

• Niche marketing (Αφορά στο συγκεκριμένο target group που στοχεύει η 

εταιρεία) 

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όσο ν 

αφορά στον διαμοιρασμό της πληροφορίας σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και άρα στις διαδικασίες logistics. Η σημαντικότητα της ροής 

πληροφορίας είναι ισάξια με αυτή της ροής προϊόντων σε όλα τα κανάλια logistics. Η 

συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει αναδείξει την 

πεποίθηση πως η πληροφορία μπορεί να υποκαταστήσει σε έναν βαθμό την έννοια του 

αποθέματος όπως την γνωρίζουμε. Επίσης έχει υποστηριχτεί πως η χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων από τις επιχειρήσεις μπορεί να την θέσει ένα βήμα 

μπροστά από τους ανταγωνιστές της (Manthou et al, 2004). Η συγκεκριμένη τεχνολογία 

έχει προωθηθεί  ως ένα μέσο σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση μπορεί να εγγυηθεί την 

μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στο μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας της 

επιχείρησης.  

1.3 Βασικές έννοιες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics  
Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) είναι πολυσύνθετη αφού 

περιέχει αρκετές διαδικασίες που αφορούν στην παραγωγή, αποθήκευση και τέλος στην 

διανομή των προϊόντων στον καταναλωτή. Αν μπορούσε η εφοδιαστική αλυσίδα 

(αλυσίδα αξίας, αλυσίδα ζήτησης) να δοθεί με έναν ορισμό τότε αυτός θα ήταν 

(Christofer & Peck, 2004): 

«Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι το δίκτυο των εμπλεκόμενων εταιρειών οι οποίες 

μέσω διαφορετικών διαδικασιών παράγουν το προϊόν ή την υπηρεσία με τελικό σκοπό την 

κατανάλωσή του από τον καταναλωτή.» 
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Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί όσον αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό 

συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχουν πολλά συστήματα παραγωγής μεταφοράς 

αποθήκευσης και έτσι υπάρχουν διαφορετικού τύπου εφοδιαστικές αλυσίδες ανάλογα με 

τις ανάγκες του καθενός προϊόντος ή της αντίστοιχης εταιρείας. Έτσι γίνονται 

προσπάθειες από τους ειδικούς για έναν ενιαίο ορισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Gibson et al, 2005). Η προηγούμενη διαδικασία γίνεται με φορά κατεύθυνσης τόσο από 

την παραγωγή (π.χ. εργοστάσιο) προς τον τελικό κόμβο που είναι ο καταναλωτής 

(downstream), όσο και προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή από τον κόμβο του 

καταναλωτή προς την παραγωγή (upstream).  

 Οι συντελούμενες διαδικασίες παραγωγής (production), μεταφοράς 

(transportation), πρόβλεψης (forecasting), αποθήκευσης και τήρησης αποθεμάτων 

(warehousing & inventory management) ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο μέσα 

στο οποίο κινούνται οι διάφοροι συμμετέχοντες όπως οι εταιρείες 3PL (3rd

Για την πιο αποδοτική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ακόλουθοι 

κόμβοι θεωρούνται πως λειτουργούν σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο: 

 Party 

Logistics), οι προμηθευτές (suppliers) κ.α.  

• Προμήθεια (παροχή πρώτης ύλης) 

• Κατασκευή (εργοστάσια) 

• Αποθήκευση (αποθήκες) 

• Διανομή (κέντρα διανομής) 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση, τα προϊόντα παράγονται και διανέμονται: 

• Στις σωστές ποσότητες 

• Στο σωστό τόπο 

• Την σωστή και συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Επίσης σύμφωνα με την προηγούμενη θεώρηση, το συνολικό κόστος λειτουργίας 

μειώνεται σημαντικά ενώ επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν η μεγαλύτερη εξυπηρέτηση  των 

πελατών.  

Εκτός από την γενική δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας και επικεντρώνοντας 

συγκριμένα σε κάθε μία από τις συντελούμενες διαδικασίες (ξεκινώντας από την 

παραγωγή δηλαδή την αρχή κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας) διακρίνονται τα ακόλουθα 

συστήματα: 

• Συστήματα ώσης (Push systems) (Egbelu, 1987): Σύμφωνα με τα 

συστήματα αυτά, τα οποία έχουν επικρατήσει στα περισσότερα 
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συστήματα παραγωγής, οι προβλέψεις για την παραγωγή αφορούν σε 

μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι ζήτησης. Οι παραγγελίες των 

εργοστασίων για τις πρώτες ύλες γίνονται στους προμηθευτές. Τα 

συστήματα αυτά αν και ευρέως διαδεδομένα δεν είναι καθόλου ευέλικτα 

(agile). Σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να συμπορευτούν με τα 

μεταβαλλόμενα μοτίβα ζήτησης. Σε αυτά τα συστήματα παραγωγής, τα 

αποθέματα μπορεί να απαρχαιωθούν πολύ σύντομα αν η ζήτηση μειωθεί 

αισθητά. Βάσει όλων των προηγουμένων, ο χρόνος απόκρισης 

(response/lead time) αυξάνεται αρκετά και έτσι δεν δύναται η έγκαιρη 

παράδοση των προϊόντων με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ελλείψεις. 

Με βάση την συγκεκριμένη θεώρηση, οποιαδήποτε διακύμανση στην 

ζήτηση (μικρή ή μεγάλη) μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο του 

μαστιγίου (Bullwhip effect, Lee et al, 1997). Επίσης η αύξηση της 

διακύμανσης της ζήτησης μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα 

τόσο στην εξυπηρέτηση πελατών, αφού μειώνεται το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών (service level) ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και 

το κόστος διατήρησης αποθέματος. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε 

αναποτελεσματικότητα τις παραγωγικές μονάδες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αυτό συμβαίνει διότι η ζήτηση δεν μπορεί να καθοριστεί με 

βάση ένα διακριτό μέτρο (μέση - μέγιστη ζήτηση). Επίσης εγείρεται και 

το πρόβλημα μεταφορά (του τρόπου και της ποσότητας) εφόσον δεν είναι 

σαφώς καθορισμένη η ζήτηση. Είθισται να χρησιμοποιούνται στην 

βιομηχανία αυτοκινήτων.  

• Συστήματα ώθησης (Pull systems): Σύμφωνα με τα συστήματα αυτά η 

ζήτηση κινείται αντίστροφα από την φορά παραγωγής (δηλαδή από την 

μεριά του καταναλωτή προς την παραγωγή). Η συγκεκριμένη τακτική αν 

και λιγότερο δαπανηρή λόγω του μειωμένου διατηρούμενου αποθέματος 

εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες εφοδιαστικές αλυσίδες που συνήθως 

έχουν να κάνουν με τον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τα συστήματα παραγωγής τύπου ώθησης, 

έχουν το χαρακτηριστικό πως είναι πλήρως εναρμονισμένα με την 

πραγματική ζήτηση των πελατών. Για την επίτευξη όμως του 
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συντονισμού ζήτησης – παραγωγής, χρειάζεται επαρκής πληροφόρηση 

(data) πο υ ξεκινά από  τα σημεία πώλησης (Point Of Sale, POS). Με 

αυτή την τακτική ο πωλητής και ο αγοραστής είναι σε θέση να γνωρίζουν 

τον εκτιμώμενο χρόνο εκπλήρωσης της παραγγελίας. Έτσι γίνεται πιο 

αποδοτική η διαδικασία παραγωγής – διανομής ενώ ραγδαίες 

διακυμάνσεις δεν οδηγούν σε αλλαγή του μοντέλου παραγωγής, 

επομένως δεν σημειώνονται εύκολα ελλείψεις προϊόντων.  

• Υβριδικά συστήματα ώθησης/ώσης (hybrid push/pull systems)( 

Karmarkar, 1991): Αυτά τα συστήματα συνήθως χρησιμοποιούνται όταν 

επιχειρείται να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα της κάθε μιας 

πολιτικής παραγωγής όταν εφαρμόζεται χωριστά. Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο παραγωγής που δανείζεται στοιχεία και από τα δυο 

προαναφερθέντα μοντέλα παραγωγής, στα πρότερα στάδιο 

συναρμολόγησης εφαρμόζεται η τακτική ώθησης. Τα δεδομένα ζήτησης 

που λαμβάνονται υπόψη στις προβλέψεις είναι αθροιστικά και αυτό γιατί 

παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με την πρόβλεψη μεμονωμένων 

παρατηρήσεων. Η καλύτερη πρόβλεψη οδηγεί σε μείωση της 

αβεβαιότητας και ακολούθως μειώνονται και τα διατηρούμενα αποθέματα 

μειώνοντας το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Η περαιτέρω 

συναρμολόγηση των προϊόντων σε μεταγενέστερα στάδια γίνεται με βάση 

της προτιμήσεις του καταναλωτή. Το χρονοδιάγραμμα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας προσδιορίζει και το σύνορο ώθησης – ώσης (push – pull 

boundary) όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 1).  

 

 

 
Γράφημα 1: Υβριδικό μοντέλο ώθησης – ώσης (Karmarkar, 1991). 
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2 Κεφάλαιο 2 Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

2.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών 

που συντελούνται σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Τα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (κόμβοι) είναι όλες εκείνες οι εγκαταστάσεις και οι λειτουργίες που πρέπει να 

διενεργηθο ύν για την μεταφορά και την αποθήκευση των προϊό ντων με έμφαση στην 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.  

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων (ΠΣ), είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με την χρήση σύγχρονων προγραμμάτων, 

τόσο οι εταιρείες όσο και οι προμηθευτές, έχουν πρόσβαση στην πληροφορία κάτι το 

οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως στις περιπτώσεις όπου για την κατασκευή ενός 

προϊόντος πολλά από τα μέρη δίνονται σε τρίτους (outsourcing). Μια τέτοια περίπτωση 

είναι και αυτή της κατασκευής αυτοκινήτων, όπου τα διάφορα μέρη (σασί, ελαστικά 

πλαστικά μέρη) ενδέχεται να κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες που 

συνεργάζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία. Για να γίνει αντιληπτή η σημαντικότητα 

της χρήσης προγραμμάτων στην λειτουργία της επιχείρησης μέσα στο ολοένα και πιο 

ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον παρατίθενται το ακόλουθο παράδειγμα: 

Σε μια αποθήκη που χρησιμεύει ως σταθμός αποθήκευσης, ενώ έχει και τον ρόλο 

του κέντρου διανομής διατηρείται απόθεμα προϊόντων (inventory) έτσι ώστε να 

μειώνεται ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται ένα προϊόν για να σταλεί στον πελάτη ή στην 

αντίστοιχη αγορά. Επειδή οι ποσότητες που διατηρούνται δεν είναι άπειρες και 

μειώνονται με την συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης ενός προϊόντος ή των προϊόντων, το 

επίπεδο αποθέματος (inventory level) μειώνεται. Στην περίπτωση όπου το επίπεδο 

αποθέματος, ξεπεράσει ένα όριο τότε γίνεται η παραγγελία. Το προαναφερθέν αυτό όριο 

εξαρτάται από δυο παράγοντες: 

• Αν το επίπεδο που απομένει επαρκεί για να εξυπηρετήσει την ζήτηση των 

προϊόντων. 

• Τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει η καινούργια παραγγελία 

(replenishment time). 
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Σε ένα πραγματικό παράδειγμα, ο αριθμός των διαχειριζόμενων προϊόντων 

(stock keeping units, SKUs) μπορεί να αντιστοιχεί σε εκατοντάδες έως και χιλιάδες 

διαφορετικά προϊόντα. Έτσι χωρίς την χρήση κάποιου συστήματος για την τήρηση των 

αποθεμάτων της αποθήκης αλλά και της καταγραφής της ζήτησης των προϊόντων, 

μπορεί να προκύψουν αρκετά προβλήματα με κύριο αυτό της έλλειψης (stockout). 

Ανάλογα με τον κλάδο πο υ ευαισθητοποιείται η επιχείρηση (τρόφιμα, ένδυση, 

ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη κ.α.) η έλλειψη δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο στην αγορά 

όλων των προϊόντων. Στα super-market για παράδειγμα, μια έλλειψη ενός προϊόντος 

μπορεί να επιφέρει μόνιμη μείωση στην ζήτηση του προϊό ντο ς αυτο ύ μέχρι και 2 0 % 

(Corsten & Gruen 2004). Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ 

σοβαρά προβλήματα είναι το φαινόμενο του μαστιγίου (Bullwhip effect). Σύμφωνα με 

το φαινόμενο αυτό, η επιχείρηση παράγει πολλά περισσότερα προϊόντα από αυτά που εν 

τέλει χρειάζεται η αγορά με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτεται η ζήτηση των προϊόντων. Σε 

αυτή την περίπτωση η επιχείρηση επιβαρύνεται και αρκετό κόστος όπως: το κόστος 

αποθήκευσης των προϊόντων, το  κόστο ς μεταφο ράς καθώς και το κόστος μη-πώλησης 

και μεταφοράς πίσω στην επιχείρηση (backorder).  

Οι επιχειρήσεις, βελτιώνουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, βελτιώνοντας τις 

διαδικασίες που συντελούνται ή αλλάζοντας ένα από τα παρακάτω στοιχεία : (Al-

Mashari, M., & Al-Mudimigh, A,2003) 

• Δομές οργάνωσης 

Ένα μοντέλο οργάνωσης το οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις 

διαδικασίες logistics είναι αυτό της ευέλικτης σχεδίασης (agililty). Σύμφωνα με αυτό, η 

παραγωγή, η αποθήκευση και η μεταφορά των προϊό ντων γίνεται με γνώμονα την 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Σε αυτό το μοντέλο, οι επιχειρήσεις μέσω ολοένα 

και καλύτερης πρόβλεψης παράγουν και διανέμουν εκείνες τις ποσότητες προϊόντων έτσι 

ώστε να μειώνεται το φαινόμενο της επιστροφής προϊόντων.  

• Εταιρικές σχέσεις 

Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών αναθέτουν την 

περαιτέρω επεξεργασία ή κατασκευή μερών των προϊόντων τους σε άλλες επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτής της εξω-εταιρικής συνεργασίας, μπορεί να υπάρξουν αρκετά 

προβλήματα και αυτό γιατί συνήθως δεν υπάρχει μια ενιαία αρχή διαμοιρασμού 

πληροφοριών. Στην ουσία πολλές επιχειρήσεις δεν μοιράζονται μια ενιαία πλατφόρμα 

ανταλλαγής πληροφοριών. Τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε αυτή την 
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περίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας εταιρίας, μπορούν να αποφευχθούν αν η 

εταιρεία διακόψει τις σχέσεις με αφερέγγυους προμηθευτές ή τρίτους συνεργάτες, και 

αναλάβει την παραγωγή ή την επεξεργασία στους χώρους της. Με αυτό  τον τρόπο  

ωστόσο αυξάνεται το κόστος λειτουργίας όμως ανακτάται η αξιοπιστία της εταιρείας 

απέναντι στον πελάτη της.  

• Διασύνδεση πληροφορίας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Μια εταιρεία μπορεί να έχει μια ή ακόμα και περισσότερες από μια εφοδιαστικές 

αλυσίδες μέσα από τις οποίες να γίνεται η διανομή των προϊόντων της. Μέσα από όλα 

αυτά τα κανάλια διανομής, απαιτείται η διάχυση της πληροφορίας και η πρόσβαση στην 

ίδια πληροφορία μέσω όλων των καναλιών. Το  μο ντέλο  παραγωγής της επιχείρησης 

παίζει βαρύνοντα ρόλο στην βελτίωση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Στην 

περίπτωση του μοντέλου ώσης (push system), η εταιρεία παράγει χωρίς να επηρεάζεται 

από την ζήτηση. Σε αυτά τα συστήματα συνήθως, το προϊόν μπορεί με κατάλληλη 

επεξεργασία να επαναχρησιμοποιηθεί. Αντίθετα το μοντέλο ώθησης (pull system), η 

παραγωγή γίνεται σύμφωνα με την ζήτηση του προϊόντος. Σε αυτό το μοντέλο ωστόσο, 

απαιτείται η κατάλληλη μέθοδος πρόβλεψης της ζήτησης, μέσω σύγχρονων στατιστικών 

μεθόδων. Η ζήτηση παλαιότερα καθορίζονταν από τις εταιρείες με βάση ιστορικά 

δεδομένα κάτι που δεν ταιριάζει πλέον στην σύγχρονη στοχαστική ζήτηση.  

• Επικοινωνία 

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται προς τα εμπρός δηλαδή από την φορά της 

παραγωγής προς τον καταναλωτή (forward) ή αντίστροφα (backwards). Σύμφωνα με 

την πρώτη, η επικοινωνία γίνεται μεταξύ των κό μβων αλλά και εντός των κρίκων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και στον πωλητή 

(εταιρεία) οικοδομείται πάνω στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή 

νέων προϊόντων ή την βελτίωση των υπαρχόντων, ενώ πληροφορίες σχετικά με την 

ζήτηση καθώς και την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα, 

μεταφέρονται αντίθετα και από τον πελάτη προς την επιχείρηση.  

• Στρατηγική παραγωγής κατόπιν παραγγελιών 

Στην συγκεκριμένη στρατηγική, ένα προϊόν παράγεται αν και μόνο γίνει 

παραγγελία (Built to Order, BTO). Είθισται οι αυτοκινητοβιομηχανίες καθώς και 

εταιρείες που εμπορεύονται ηλεκτρονικά είδη να επιλέγουν αυτού του τύπου παραγωγής. 

Αν και ευέλικτο, αυτό το μο ντέλο παραγωγής μπορεί πολύ εύκολα να αποτύχει. Ένας 

από τους κυριότερους λόγους είναι η εξωτερική κατασκευή μερών ενός προϊόντων κάτι 



 21 

που κάνει την παραγωγή να μην είναι αξιόπιστη. Επίσης η μη-έγκυρη παράδοση των 

προϊόντων ωθεί τους πελάτες να μην επιλέξουν ξανά το συγκριμένο προϊόν. Το γεγονός 

πως οι καταναλωτές έχουν αλλάξει την στάση τους και δεν επιλέγουν επώνυμα προϊόντα 

(brand loyal customers), ελαχιστοποιεί τους χρόνους όπου το προϊόν είτε είναι βασικό 

(τρόφιμα, ένδυση) είτε όχι (αυτοκίνητο, υπολογιστής), είναι διαθέσιμο.  

• Διαχείριση αποθεμάτων 

Η έννοια του αποθέματος είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εφοδιαστική αλυσίδα 

καθώς και σε όλες της λειτουργίες logistics μιας εταιρείας. Το απόθεμα είναι μια 

ιδιαίτερα καλή μορφή όπου η εταιρεία μπορεί να μεγιστοποιήσει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών της. Ωστόσο η διατήρηση αποθεμάτων κοστίζει αρκετά στην 

εταιρεία και για αυτό τον λόγο οι εταιρείες προσπαθούν να μετακινήσουν το απόθεμα σε 

κάποιον επό μενο κόμβο στην εφο διαστική αλυσίδα. Με αυτόν το ν τρόπο, η εταιρεία 

ελαφρύνεται από αυτό το κόστος που συνήθως επιβαρύνονται τρίτοι συνεργάτες (third 

party). Μια τάση που έχει αναπτυχθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι η μεταφορά των 

προϊόντων σε αποθήκες κοντά στα σημεία πώλησης. 

 

2.2 Είδη ΠΣ/ΠΤ στα logistics 
Το λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και κατ’ επέκταση για την λειτουργία των logistics, είναι έτοιμες-εφαρμογές 

λογισμικών επιφορτισμένα να καταγράφουν και να διαχειρίζονται συγκριμένες 

διαδικασίες (tasks), στην διαχείριση logistics. Ένα από τα μειονεκτήματα στην χρήση 

έτοιμων-εφαρμογών είναι πως λόγω του γεγονότος πως στοχεύουν σε ένα ευρύτερο 

target group επιχειρήσεων, δεν λαμβάνουν υπόψη την λειτουργικότητα και τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα ενός 

customization της εφαρμογής στα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, ωστόσο είναι 

ιδιαίτερα δαπανηρό. Τα λογισμικά πάνω στα οποία βασίζονται οι εφαρμογές για την 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίζονται στις ακόλουθες δυο κατηγορίες 

(Shapiro, 2002).:  

• Λογισμικά συναλλαγών 

Στα λογισμικά συναλλαγών παρέχονται δεδομένα σχετικά με το παρελθόν της 

εταιρείες τα οποία και επεξεργάζονται. Συνήθως αυτού του τύπου τα λογισμικά είναι 

καθολικά και εγκαθίστανται στα σημεία πώλησης (Point of Sale, POS) για την 
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καταγραφή τριμηνιαίων δεδομένων πωλήσεων, αναφορών. Επίσης χρησιμοποιούνται 

ευρέως και για υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-commerce).  

• Αναλυτικά λογισμικά 

Αυτά τα συστήματα είναι επιφορτισμένα με την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

συστημάτων τα οποία παρέχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και βοηθούν στην λήψη αποφάσεων. Τέτοιου τύπου συστήματα είναι αυτά που 

αφορούν στον σχεδιασμό – προγραμματισμό των διαδικασιών παραγωγής, στην 

πρόβλεψη κ.α.  

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες λογισμικών διαφοροποιούνται στα ακόλουθα      

πέντε σημεία: 

1. Το χρονικό περιθώριο στο οποίο δουλεύουν. Τα λογισμικά συναλλαγών αφορούν 

σε παρελθοντικά ή τρέχοντα δεδομένα ενώ τα αναλυτικά σε μελλοντικά 

δεδομένα. 

2. Χρήση. Για μια απλή καταγραφή χρησιμοποιούνται τα λογισμικά συναλλαγών 

ενώ στην περίπτωση πρόβλεψης/λήψης αποφάσεων τα αναλυτικά λογισμικά.  

3. Την εταιρική σκοπιά. Στην περίπτωση που η εταιρεία χρησιμοποιεί μια μυωπική 

θεώρηση τότε χρησιμοποιούνται τα λογισμικά συναλλαγών. Αντίθετα στην 

περίπτωση όπου η επιχείρηση έχει μια ιεραρχική ή διαμήκη θεώρηση η χρήση 

των αναλυτικών λογισμικών.  

4. Χρόνος απόκρισης στα ερωτήματα. Πραγματικός χρόνος (λογισμικά 

συναλλαγών), πραγματικός χρόνος και μεγάλες παρτίδες επεξεργασίας 

(αναλυτικά λογισμικά). 

5. Επιπτώσεις στον ανθρώπινο παράγοντα της επιχείρησης. Η χρήση των 

λογισμικών συναλλαγής μειώνει την ανθρώπινη προσπάθεια ενώ η χρήση των 

αναλυτικών λογισμικών επιτρέπει την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. 

 

Από την σκοπιά της παραγωγής στην εφοδιαστική αλυσίδα επίσης υπάρχουν δυο 

ακόμα μεγάλες κατηγορίες λογισμικών: Οι εφαρμογές σχεδιασμού και οι εφαρμογές 

εκτέλεσης. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιεί αλγορίθμους που βελτιστοποιούν τους 

τρόπους κατά τους οποίους εκπληρώνεται μια παραγγελία. Η δεύτερη κατηγορία 

εφαρμογών χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν την φυσική κατάσταση των προϊόντων, 

την διαχείριση των υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του προϊόντος 
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καθώς και την οικονομική πληροφορία στην οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλα τα 

μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 2), φαίνεται πως η χρήση λογισμικών 

συναλλαγών χρησιμοποιούνται για επιχειρησιακούς σκοπούς (λειτουργίες χαμηλού 

επιπέδου στην εφοδιαστική αλυσίδα) ενώ καλύπτουν βραχυπρόθεσμες αποφάσεις 

(Shapiro, 2002).  

Αντίθετα τα αναλυτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται για τον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό και την διαχείριση της παραγωγής και του προγραμματισμού ενώ 

απευθύνεται σε μεγαλύτερα επίπεδα στην ιεραρχία της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 
 

Οι δυο μεγαλύτερες κατηγορίες διαδικασιών logistics αφορούν στην αποθήκευση 

και μεταφορά των προϊόντων. Στις διαδικασίες αποθήκευσης υπάγονται και αυτές της 

τήρησης αποθεμάτων. Τα λογισμικά διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management 

Systems, WMS) έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη. 

Επίσης καταγράφουν και τις κινήσεις μεταφοράς των εμπορευμάτων εντός της αποθήκης 

Αναλυτικά     

ΠΣ 

Σύστημα στρατηγικής βελτιστοποίησης 

Σύστημα τακτικής βελτιστοποίησης 

 

Στρατηγική ανάλυση 

Μακροπρόθεσμη 

τακτική ανάλυση 

Βελτιστοποίηση 

παραγωγής και 

προγραμματισμού 

 

Βελτιστοποίηση 

διαδικασιών 

Logistics 

Βραχυπρόθεσμη 

τακτική ανάλυση 

Βελτιστοποίηση 

προγραμματισμού 

παραγωγής 

Βελτιστοποίηση 

προγραμματισμού 

διανομής 

 

Επιχειρησιακή 

ανάλυση 

ΠΣ Συναλλαγών 

Γράφημα 2: Ανάλυση συστημάτων παραγωγής και διανομής (Shapiro, 2002). 
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ενώ ελέγχουν και το επίπεδο αποθέματος έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ελλείψεις σε 

κάποιο προϊόν (Ríos Ramírez, Diana,Polo Luis Ramírez, Barros Jimenez, Miguel, 

Bolaño Castro, Maldonado Lauren, et al 2013) .  

Μια άλλη σημαντική λειτουργία που συντελείται, είναι η εξαγωγή δεικτών όπως 

της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του συστήματος έτσι ώστε σε διαχειριστικό 

επίπεδο να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Αντίστοιχα με τα WMS τα 

συστήματα διαχείρισης μεταφοράς των προϊόντων (Transportation Management 

Systems, TMS) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την θέση των προϊό ντων κατά τη 

μεταφορά τους. Σε πολλά σύγχρονα συστήματα logistics, η πληροφορία αυτή είναι 

διαθέσιμη ακόμα και στον καταναλωτή. Τα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα αποθήκευσης είναι 

δυνατόν να βρίσκουν και πιθανούς διαδρομές που είναι γρηγορότερες από άλλες. Η 

προσθήκη ραδιοανιχνευτών RFID (Radio Frequency IDentification) στην είσοδο της 

αποθήκης μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ καλή λύση στην επικοινωνία των WMS και 

TSM συστημάτων (Carter, L., Crumbly, J. 2013).  

Οι RFID ανιχνευτές με κάθε πέρασμα ενός φορτηγού από την είσο δο της 

αποθήκης σκανάρουν τους κωδικούς που υπάρχουν σε κάθε ένα προϊόν του φορτηγού 

ενημερώνοντας αμέσως για το απόθεμα που υπάρχει, την θέση όπου μπορούν να 

αποθηκευθούν τα εισερχόμενα προϊόντα ενώ δίνουν πληροφορίες και για τις ποσότητες 

προϊόντων που θα παραληφθούν από τα φορτηγά.  

Πέραν των συστημάτων διαχείρισης αποθήκης και μεταφορών, υπάρχει ακόμα 

μια μεγάλη κατηγορία συστημάτων που επεξεργάζονται τον πυρήνα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, την παραγωγή. Πρόκειται για τα συστήματα διαχείρισης των πόρων της 

επιχείρησης (Enterprise Resource Planning, ERP). Τα συστήματα αυτά είναι 

κατασκευασμένα να ολοκληρώνουν όλες τις εφαρμογές μιας επιχείρησης σχετικά με το 

μάρκετινγκ, τα οικονομικά και λογιστικά μεγέθη, πωλήσεις, διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού και προγραμματισμού παραγωγής και logistics, σε μια ενιαία βάση 

δεδομένων(Graham, D., et al,2013).  

Στο Γράφημα 3, παρουσιάζονται όλα τα βασικά συστατικά (modules) ενός 

συστήματος ERP (Hsu & Chen 2002, O’Leary 2002, Al-Mashari 2003, Chang et al. 

2002). Αυτά τα συστατικά αφορούν σε κάποιες μεγάλες κατηγορίες διαδικασιών 

παραγωγής, προγραμματισμού, αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης της 

επιχείρησης.  
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Από το παραπάνω γράφημα αναγνωρίζονται τα εξής σημαντικά συστατικά ενός 

ERP συστήματος. Αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. Ο κύριος προγραμματισμός παραγωγής (Master Production Schedule, MPS). Οι 

παραγγελίες από το τμήμα πωλήσεων καθώς και οι προβλέψεις ζήτησης 

εισάγονται σε αυτό το υπό-σύστημα. Στην περίπτωση όπου το προϊόν 

περιλαμβάνει πιο περίπλοκες διαδικασίες για την κατασκευή του, τότε γίνεται 

ένας πρώτος έλεγχο ς για τη διαθεσιμότητα ό λων εκείνων των υλικών που 

Διαμορφωτής 

Τοποθέτηση 

παραγγελίας 

Διαμόρφωση 

προγράμματος 

λό  

Καταγραφή δομών 

προϊόντος (BOM) 

Κύριο Πρόγραμμα 

Παραγωγής (MPS) 

Παραγγελίες Προβλέψεις Πλάνο παραγωγής 

Προγραμματισμός 

Διανομής 

Προγραμματισμός 

δυναμικότητας 

Προγραμματισμός υλικών 

πόρων (MRP) Προγραμματισμός 

απαιτούμενης 

δυναμικότητας 

Καταγραφή 

αποθέματος 

Εργασία Αγορά 

υλικών 

Ανθρώπινο 

δυναμικό/Μισθοδοσία 

Τιμολόγια 

Γενικό 

λογιστήριο 

Λογιστική 

Γράφημα 3: Στοιχεία ενός ERP συστήματος. Πηγή (Hsu & Chen 2002, O’Leary 2002, Al-Mashari 2003, Chang et al. 2002) 
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χρειάζεται η κατασκευή του προϊόντος και στην συνέχεια παρέχεται ο χρόνος 

εκπλήρωσης της παραγγελίας.  

2. Το σύστημα MPS τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής ενώ το σύστημα 

διαθεσιμότητας υλικών (Material Resource Planning, MRP) δημιουργεί τις 

παραγγελίες για τους προμηθευτές ενώ τοποθετεί την παραγωγή του προϊόντος 

στα εργοστάσια ανάλογα πάντα με την δυναμικότητα, το ισχύων απόθεμα καθώς 

και την λίστα των απαιτούμενων υλικών (Bill-Of-Materials, BOM).  

3. Ενημερώνο νται τα επίπεδα ανάλογα με τις ποσότητες πο υ στέλνο νται από τα 

εργοστάσια καθώς και από τα επίπεδα των κατασκευασμένων προϊόντων.  

4. Τα οικονομικά μεγέθη όμοια διαχειρίζονται μέσα σε αυτό το ενιαίο σύστημα. Τα 

τιμολόγια στέλνονται στους πελάτες, ενώ γίνονται και οι πληρωμές των 

εργαζομένων και των τρίτων συνεργατών (προμηθευτές, μεταφορείς) ανάλογα με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο τέλος γίνεται μια καταγραφή των εσόδων και των 

εξόδων της επιχείρησης.  

Τα σύγχρονα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, επικεντρώνονται στην βελτιστοποίηση των μελλοντικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν  την 

παραγωγή, τον προγραμματισμό παραγωγής, καθώς και ενδο-εταιρικές τακτικές για την 

διαχείριση των υλικών όπως: τις προμήθειες, τις πωλήσεις, την μεταφορά και διανομή 

των προϊόντων.  

Υπάρχουν αρκετές σύγχρονες τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού 

(γραμμικός και μεικτός ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός) όπως και ευρετικοί 

αλγόριθμοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και στον προγραμματισμό των 

διαδικασιών (Kovacks & Panagelli, 2003). Το εύρος εφαρμογής των συστημάτων αυτών 

επεκτείνεται σε ζητήματα παραγωγής και προγραμματισμού σε μεγάλα δίκτυα. Τα 

κυριότερα λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο των 

logistics είναι τα ακόλουθα: 

• i2 

• Aspen Technology 

• SAP APO 

• Oracle 

• Manugistics 

• Logility 
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• Escalate 

• E3 

• Optum 

• Provia Software 

 

2.3 ΠΣ τελωνείων 
 Στα ελληνικά τελωνεία, το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται 

είναι το Integrated Customs Information System (ICIS) (http://www.gsis.gr). Η ανάγκη 

για ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων  των Ελληνικών τελωνίων, αλλά και η ορθή 

και γρήγορη ενημέρωση με τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε είδους μεταφοράς που 

εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χώρα μας δημιούργησε το ICIS- Integrated Customs 

Information System.  

Η INTRACOM, ήταν η εταιρία που της ανατέθηκε από το Υπουργείο 

Οικονομικών, η ανάπτυξη και η λειτουργία των απαραίτητων εξειδικευμένων 

εφαρμογών με τελικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης σε 

όλο το φάσμα της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Το 

συγκεκριμένο έργο εξελίχθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής σχετικά 

με τη μηχανογραφική κάλυψη Τελωνειακών διαδικασιών ανάμεσα στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από το 2001. 

Στόχος του ήταν και παραμένει: 

• Η βελτίωση της ποιότητας και διευκόλυνση του εμπορίου. 

• Η αποφυγή εκτροπής εμπορίου προς άλλες χώρες 

• Η μείωση της δασμοφοροδιαφυγής & αύξηση των εσόδων 

• Η αύξηση της παραγωγικότητας και η επιτάχυνση διαδικασιών 

• Η αυτοματοποίηση του υπολογισμού δασμών & φόρων, και 

• Η βελτίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων από την Τελωνειακή Διοίκηση 

Η εφαρμογή παρέχει εννέα διαφορετικά υποσυστήματα τα οποία παρατίθενται 

παρακάτω: 

• Διαχείριση Εμπορευμάτων - Έλεγχος Δηλωτικών 

Κυρίως διαχειρίζεται τα δηλωτικά έγγραφα εμπορευμάτων που υποβάλλονται 

έντυπα ή ηλεκτρονικά από τους εισαγωγείς ή τους πράκτορές τους. 

• Αποτίμηση Αξιών 
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Διαχειρίζεται την αποτίμηση της αγοραίας αξίας των εμπορευμάτων βάσει 

τιμοκαταλόγων, δελτίων ταξινόμησης οχημάτων, χρηματιστηριακών τιμών, τιμών 

συναλλάγματος, κλπ, καθώς επίσης βάσει μέσων τιμών τις οποίες καθορίζει το σύστημα 

βάσει στατιστικών δεδομένων από προηγούμενες εισαγωγές. 

• Ενιαίο Κοινοτικό Δασμολόγιο TARIC - Φορολογικές Επιβαρύνσεις & Νομοθεσία  

Χειρίζεται την λήψη και επεξεργασία των πληροφοριών δασμολογίου αγαθών 

που αποστέλλονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) καθώς επίσης και τη 

διάχυσή τους σε όλα τα κατά τόπους Τελωνεία. Επίσης, παρέχει on - line πληροφορίες 

σχετικές με το TARIC σε όλους το υς χρήστες του συστήματος έξω από το Υπουργείο 

καθώς επίσης και σε εξωτερικούς πράκτορες. 

• Εισαγωγές & Εξαγωγές 

Αποτελεί την καρδιά του συστήματος και διαχειρίζεται όλα τα διαφορετικά 

ισχύοντα πλαίσια για τις εισαγωγές και εξαγωγές, προβλέποντας επίσης όλες τους 

αυτόματους υπολογισμούς δασμών και φόρων με την εκμετάλλευση όλων των 

πληροφοριών που παρέχονται από το υποσύστημα TARIC. 

• Διαχείριση Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων 

Διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών σχετικών με ψευδείς δηλώσεις, 

δασμοφοροδιαφυγή, ή λαθρεμπόριο, μέσω της στοιχειοθέτησης και παρακολούθησης 

νομικών υποθέσεων για κάθε συμβάν. 

• Υποβοήθηση Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων (DSS) 

Υποστηρίζει τα άλλα υποσυστήματα για την πρόληψη Τελωνειακών παραβάσεων 

μέσω του καθορισμού κριτηρίων Ανάλυσης Κινδύνου, καθώς επίσης σχεδιάζει Πολιτικές 

Ελέγχου και Επιθεώρησης της Ανώτερης Διοίκησης του Υπουργείου. Επίσης, 

υποστηρίζει τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων προβάλλοντας τα 

αποτελέσματα όλων των μέτρων που πάρθηκαν από το Υπουργείο σε σχέση με 

συγκεκριμένες χώρες ή χώρες εισαγωγής. 

• Διαμετακόμιση /TIR/CARNET ATA  

Καλύπτει την παρακολούθηση του εμπορεύματος προς Διαμετακόμιση, από το 

τελωνείο-σημείο αναχώρησης σε αυτό της άφιξης μέσω όλων των ενδιάμεσων 

τελωνείων, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή EDIFACT μηνυμάτων (με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες), υλοποιώντας έτσι με ηλεκτρονικό τρόπο τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προς όλα τα κράτη-μέλη αναφορικά με τη Διαμετακόμιση. 

• Διαχείριση Ελέγχου Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
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Διαχειρίζεται τις Αποθήκες Φορολόγησης καθώς επίσης και τις συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται μεταξύ τους, όταν γίνεται ανταλλαγή αγαθών που εμπίπτουν σε 

ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως (προϊόντα καπνού, αλκοόλ, πετρέλαιο και 

αυτοκίνητα). 

• Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπίνων Πόρων (Προσωπικό –Μισθοδοσία) 

Διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σχετικές με προσωπικά δεδομένα και 

μισθολογικές προαγωγές όλων των δημοσίων υπαλλήλων των Τελωνειακών Υπηρεσιών. 

(http://www.intracom.gr/intracom_it_services/gr/company/profile/success_stories_government/teloneia.htm#a) 

Μια ενιαία πλατφόρμα διεπαφής και συγκέντρωσης όλων των στοιχείων, των 

απαραίτητων για τη μεταφορά των προϊόντων και υλών από χώρα σε χώρα εντός και 

εκτός Ευρωπαϊκής κοινότητας ίσως αποτελέσει το μέλλον ενός πραγματικά ενιαίου 

πληροφοριακού συστήματος τελωνείων. Η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη-προσαρμογή 

της αγοράς σε αυτήν καθιστούν απαραίτητη ανάγκη μιας ενιαίας πλατφόρμας τελωνίων. 

Η εισαγωγή μιας πληροφορίας σε ένα σύστημα παραπάνω από μια φόρα πολλαπλασιάζει 

την πιθανότητα λάθους και δημιουργίας περισσότερων διαδικασιών διόρθωσης αυτών, 

που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα . Επιπλέον οι διαδικασίες ελέγχων θα απλουστευτούν 

η παρουσία/ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα συρρικνωθεί αρά θα υπάρξει σαφώς 

επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και μεγαλύτερη διαφάνεια στις μεταφορές  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ορίζει μόνο ένα τρόπο, αυτό της χρήσης μιας 

διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία δεν θα είναι αναγκαία η εγκατάσταση κάποιας 

εφαρμογής σε Η/Υ αλλά παράλληλα από οποιοδήποτε σημείο του κόσμο υ θα μπο ρεί 

κάποιος με ιδιαίτερα προνόμια και ύστερα από συγκεκριμένες διαδικασίες 

αυθεντικοποιήσης θα έχει πρόσβαση σε ορισμένα υποσυστήματα της πλατφόρμας.  
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3 Κεφάλαιο 3 Υποσυστήματα ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

3.1 Τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων και υποσυστημάτων 
Οι εταιρείες και οι μεγάλοι οργανισμοί στο σύνολό τους χρησιμοποιούν κάποιες 

νέες τεχνολογίες για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξέλιξη των διαδικασιών που 

λαμβάνουν χώρα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των λειτουργιών που αφορούν σε: 

• Παραγωγή 

• Αποθήκευση 

• Διανομή 

Πολλές φορές επειδή το κόστος εγκατάστασης είναι απαγορευτικό, στις εταιρείες 

παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές υπό την μο ρφή outsourcing. Δηλαδή ανατίθεται σε 

άλλους οργανισμούς ή εταιρείες να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε μια εταιρεία.  

Αφού η συγκεκριμένη εργασία απευθύνεται σε εταιρείες εμπορίας και διανομής 

προϊό ντων, οι τεχνολογίες που θα αναλυθούν σε αυτό την ενότητα αφο ρούν σε 

διαχείριση και οργάνωση της αποθήκης. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν σε: 

1. Τεχνολογία ραδιοανίχνευσης συχνότητας και ταυτοποίησης (RFID) 

2. Διαχείριση Υλικών (Material Management, MM) 

3. Διαχείριση Αποθήκης (Warehouse Management, WM) 

4. Πώληση και Διανομή προϊόντος (Sales and Distribution, SD) 

 

3.2 Τεχνολογία αναγνώρισης (RFID)  
 Η τεχνολογία RFID είναι μια γενικά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία από 

τις εταιρείες, η οποία βασίζεται στην χρήση ραδιο-κυμάτων προκειμένου να αναγνωρίσει 

αντικείμενα (Auto-ID centre, 2002). Αυτή η τεχνολογία έχει εφαρμοστεί αρκετές φορές 

σε πολλούς το μείς. Κάποιοι από αυτούς τους τομείς εφαρμογής είναι η εφοδιαστική 

αλυσίδα, κατά την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων (Mintchell, 

2002), η διαχείριση των λιμένων και των εμπορευμάτων που αποθηκεύονται – 

μεταφορτώνονται (D'Amico, 2002, Dornheim, 2002), ενώ μεγάλη εφαρμογή βρίσκουν 
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αυτού του τύπου οι τεχνολογίες σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα των εταιρειών, αυτό της 

διαχείρισης αποθέματος (Smaros & Holmstrom, 2 0 0 0 ). Επίσης, η χρήση αυτού του 

τύπου της τεχνολογίας έχει επεκτείνει τον χώρο εφαρμογής των αποθηκών στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Τρείς είναι εκείνες οι περιπτώσεις που συνοψίζουν την χρήση της 

τεχνολογίας αυτής στην διαχείριση αποθηκών στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

καθώς και τα οφέλη που έλαβαν: 

I. Περίπτωση 1-Kitchens, Inc. (Chappell et al, 2002): Η εταιρεία Kitchens, Inc. 

δραστηριοποιείται στην εμπορία επίπλων που στοχεύουν στην επίπλωση 

κουζινών κατοικιών. Βρίσκεται στις ΗΠΑ και υιοθέτησε την τεχνολογία RFID 

για να ελέγχει, να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους πόρους της κατά την 

άφιξη τους στα κέντρα διανομής της εταιρείας Με την βοήθεια αυτής της 

τεχνολογίας, η εταιρεία πέτυχε μείωση των λαθών στην γραφειοκρατία (δελτία 

παραγγελίας, καταχώρισης κλπ) κατά 88% ενώ παράλληλα αύξησε τους ρυθμούς 

άμεσης παραγωγικότητας κατά 35%.  

II. Περίπτωση 2-Gillette. (RFID Jou rnal, 2 0 0 3 ): Η γνωστή σε όλους μας εταιρεία 

Gillete υιοθέτησε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα RFID για την διαχείριση των πόρων 

της αποθήκης. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε στην καταγραφή των προϊόντων στον 

χώρο της αποθήκης και οδήγησε την εταιρία σε μια μείωση του κόστους κεφαλαίου 

και του αντίστοιχου κόστους διατήρησης αποθέματος, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η 

ακρίβεια στις επιχειρησιακές λειτουργίες κάτι που μείωσε τις περιπτώσεις έλλειψης 

προϊόντων.  

III. Περίπτωση 3-Proctor & Gamble (P & G). (RFID Journal, 2003): Η εταιρεία P & G 

εγκατέστησε την τεχνολογία RFID στο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων στην 

Ισπανία, στο οποίο επετεύχθη βελτίωση στην απόδοση των διαδικασιών logistics. 

Πιο συγκεκριμένα η χρήση του συστήματος αυτού, βοήθησε την εταιρεία να 

κερδίσει περισσότερο χρόνο στην διαδικασία της φόρτωσης, κατά 40%, 

ελαττώνοντας παράλληλα τα λάθη κατά την ανάθεση των οδηγών. Το 

συγκεκριμένο σύστημα βοήθησε επίσης, μέσω του βέλτιστου σχεδιασμού, και στην 

μείωση του αριθμού των οδηγών που η εταιρεία χρειαζόταν να προσλάβει.  

 

3.3 Τεχνολογία διαχείρισης υλικών (Material Management, ΜΜ) 
Η διαχείριση υλικών (ΜΜ) (Naylor et al. 1999) είναι με απλά λόγια η διαδικασία 

σύμφωνα με την οποία ένας οργανισμό ς ή εταιρεία προμηθεύεται πρώτες ύλες, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417405001454#bib7�
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υπηρεσίες, και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται μια επιχείρηση ή κατασκευαστική μονάδα 

προκειμένου να παράγει και να διακινεί τα προϊόντα της. Η συγκεκριμένη έννοια, είναι 

σχετική με τον χρονοπρογραμματισμό, την αποθήκευση και γενικότερα την παροχή των 

κατάλληλων εκείνων ποσοτήτων, στον σωστό χρόνο και τόπο. Η προηγούμενη θεώρηση, 

βοηθάει στην συν-ολοκλήρωση των διαδικασιών που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου 

ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας, να είναι ο βέλτιστος δυνατός.  

Πολλές βιομηχανίες αγοράζουν και μεταφέρουν τα υλικά που χρειάζονται στον 

χώρο τους, και στην συνέχεια συναρμολογούν σε διάφορα στάδια τα προϊόντα αυτά 

προκειμένου να είναι έτοιμα προς πώληση στους πελάτες τους. Όλες αυτές οι 

διαδικασίες: της αγοράς των πρώτων υλών, των μεταφερόμενων ροών υλικών και τέλος 

της κατασκευαστικής διαδικασίας με σκοπό τον σχηματισμό του τελικού προϊόντος και 

την πώληση αυτού στις αγορές, είναι η διαχείριση των υλικών μιας εταιρείας.  

Η ιστορία της διαχείρισης υλικών, ξεκίνησε με την έλευση του Πρώτου 

Παγκοσμίου πολέμου, που οδήγησε σε εξαιρετικά σπάνιες ποσότητες ορισμένα υλικά 

στις ΗΠΑ. Ο παραπάνω λόγος ήταν η αρχή της δημιο υργίας του κλάδο υ διαχείρισης 

υλικών, ενώ μέσω της διαχείρισης υλικών μπορούσε να γίνει διαχείριση μεγάλων 

ποσοτήτων και καλύτερη καταγραφή του αποθέματος. Αναλύονταν καλύτερα τα 

προβλήματα που προέκυπταν κατά την προμήθεια των ποσοτήτων αυτών ενώ μέσω της 

καλύτερης ανάλυσης μπορούσαν να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας 

αισθητά το κόστος. Με την ανάπτυξη των αρχών της επιστημονικής διαχείρισης, από τον 

F.W. Taylor (1947) στον 20ο

 

 αιώνα, η οικονο μική χρήση των υλικών σε όλους τους 

οργανισμούς ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην μείωση του κόστους παραγωγής. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι της λειτουργίας της διαχείρισης υλικών είναι οι ακόλουθοι και 

χωρίζονται σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες : (Ben Naylor, J., Naim, M. M., & Berry, 

D. et all,1999) 

I. Πρωτεύοντες: 

i. Αποδοτική διαχείριση του σχεδιασμού των υλικών 

ii. Αποδοτικές αγοραπωλησίες 

iii. Αποτελεσματικές προμήθειες  

iv. Αποθήκευση και έλεγχος αποθέματος 

v. Προμήθεια και διαχείριση υλικών 

vi. Διασφάλιση ποιότητας 
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II. Δευτερεύοντες  

i. Αποδοτικότερος σχεδιασμός παραγωγής 

ii.  Αποσαφήνιση στόχων και αποφάσεων ως προς αγορά ή πώληση. 

iii. Βοήθεια στην σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων 

iv. Πρόβλεψη ζήτησης και ποσοτήτων απαιτούμενων υλικών 

v. Ποσότητα ελέγχου και υλικών που θα πρέπει να αγοραστούν 

vi. Διαχείριση υλικών 

vii. Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργατών 

viii. Ομαλή ροή προϊόντων εκτός και εντός του οργανισμού 

 

3.4 Βασικά στοιχεία ενός ΜΜ module 
Ένα από τα κύρια στοιχεία του MM module, είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων 

προκειμένου να γίνεται βέλτιστη χρήση του αποθηκευτικού χώρου, της κίνησης του 

αποθέματος, καθώς και να γίνεται αυτόματη τήρηση αυτού. Έτσι είναι δυνατόν να 

γίνονται αυτόματα παραγγελίες όταν το επίπεδο αποθέματος, πέσει κάτω από το 

προκαθορισμένο επίπεδο ανα-παραγγελίας (Stevenson and Hojatiet al,2007).   

Ο ρόλος του ΜΜ module, είναι δυσδιάκριτος καθώς αλληλεπιδρά σε πολλές 

περιπτώσεις με συστήματα RFID καθώς και με το σύστημα WM (Διαχείρισης αποθήκης) 

(Poon et al, 2009). Η αλληλεπίδραση γίνεται πάνω στην εξής βάση: Τα οχήματα της 

αποθήκης που είναι εξοπλισμένα με κινητές μονάδες RFID, μπορούν να κατατάξουν τα 

προϊόντα ανάλογα με την κατηγορία τους (με βάση τις διαστάσεις, βάρος κλπ) και να τα 

τοποθετήσουν σε εκείνο τον χώρο της αποθήκης έτσι ώστε: 

A. Να δεσμεύουν τον λιγότερο χώρο και 

B. Να είναι εύκολα στην μετακίνηση (Shin et al, 2011). 

Έτσι οι υπολειτουργίες ενός MM module, αφορούν στην βελτιστοποίηση του  

αποθηκευτικού χώρου, στις αγορές προμηθειών και λοιπών υλικών της εταιρείας 

(Ngai et al. 2010, Qu et al, 2012). Το υποσύστημα των προμηθειών είναι επιφορτισμένο 

με την αγορά πρώτων υλών, και ενημερώνεται είτε από το προσωπικό (χειροκίνητα) είτε 

αυτόματα μέσω ενός συστήματος ERP (Huang et al, 2008). Ανάλογη λειτουργία επιτελεί 

και το υποσύστημα που ασχολείται με τις πωλήσεις.  
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3.5 Διαχείριση Αποθήκης (Warehouse Management, WM) 
Τα συστήματα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management Systems, WMS) 

παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες πο υ αφορούν στην διαχείριση των ροών 

προϊόντων μέσα στην αποθήκη. Με λίγα λόγια, κρατούν πληροφορίες για την κίνηση 

των προϊό ντων, την αποθήκευσή τους, σχεδιάζο ντας έτσι τις κινήσεις που πρέπει να 

γίνουν ώστε να υπάρχει η βέλτιστη κατανομή χώρου, εργασίας αλλά και να γίνεται η 

κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού της αποθήκης (ARC News, 2004; Piasecky, 2003). 

Από την άποψη των χειριστών (μανατζερς), η παραπάνω λειτουργία σημαίνει 

πως η χρήση του λογισμικού αυτού επιτρέπει την βέλτιστη σχεδίαση των ενεργειών που 

πρέπει να γίνουν από και προς την αποθήκη. Επίσης επιτρέπεται η αναγνώριση των 

προβληματικών περιοχών, τυχών αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στα επίπεδα λήψης 

αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα μπορεί να γίνεται παρακολούθηση όλων εκείνων των 

δεικτών απόδοσης, όπως: παραγωγικότητα, ακρίβεια στην αποστολή προϊόντων και στην 

διαχείριση του αποθέματος, στον χρόνο κύκλου παραγγελίας (order cycle) και τέλος της 

αποθηκευτικής πυκνότητας (Frazelle, 2002; Lee et al. 2002). 

Τυπικά ένα σύστημα WM, είναι καλά συνδεδεμένο στα υποσυστήματα 

διαχείρισης υλικών και μεταφοράς προϊόντων. Μερικά συστήματα WM, μπορούν να 

περιλάβουν μια λειτουργία που τα κάνει συμβατά με τα συστήματα TM (Transportation 

Management). Μερικές από τις εταιρείες που κατατάσσονται ως μεγάλοι προμηθευτές 

αυτών των λογισμικών, είναι οι ακόλουθες: Marc Global Services, PeopleSoft, SSA 

Global, Microsoft Business Solutions, Oracle Corporation, JD Edwards, and PULSE 

Logistics Systems. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται κάποια από τα σημεία κλειδιά των 

συστημάτων WM, μαζί με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. 

 

Πίνακας 1: Λειτουργικότητα και πλεονεκτήματα των συστημάτων WM.  

Λειτουργικότητα Πλεονέκτημα 

Διαχείριση Αποθεμάτων 

(καταγραφή των προϊόντων που 

βρίσκονται στην αποθήκη και ανάλογα 

προγραμματίζονται οι παραγγελιο-

ληψίες) 

Πληροφορίες για διαχείριση υλικών σε 

πραγματικό χρόνο 

Ροές υλικών 

(εντολές αποθήκευσης, ανίχνευσης των 

Βελτιωμένες υπηρεσίες και λιγότερη 

«χαρτούρα» για την τήρηση και 
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προϊόντων) καταγραφή των προϊόντων 

 

3.6 Εισαγωγή ενός WMS στην επιχείρηση. 

• Σημαντική μείωση των λαθών που παρατηρούνται στις παραλαβές και αποστολές 

των εμπορευμάτων. 

Τα τελευταία χρόνια η αγορά λογισμικού και υπηρεσιών WMS σημειώνει 

αύξηση χρόνο με το χρό νο τοπο θετώντας τα στις πρώτες θέσεις των εφαρμογών πο υ 

σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Η υπεροχή τους βασίζεται στο γεγονός ότι όλες 

οι μεταβολές που συμβαίνουν καταχωρούνται άμεσα άρα προσφέρουν μια πιο 

ολοκληρωμένη και άμεση πληροφόρηση. Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως  

• Δίνεται η δυνατότητα να επαληθεύεται και να ενημερώνεται ταυτόχρονα η βάση 

δεδομένων με την εισαγωγή πολλαπλών πληροφοριών 

• Χρησιμοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες των αυτοματοποιημένων μηχανών 

όπως είναι οι φορητοί σαρωτές (scanners), τα ειδικά οχήματα (lift truck)κ.τ.λ 

• Εύκολο ορισμό διαδικασιών οι οποίες θα βελτιστοποιήσουν και θα 

αυτοματοποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας της αποθήκης.  

• Δίνεται η δυνατότητα να τοποθετούνται απευθείας τα υλικά στα ράφια της 

αποθήκης και να απομακρύνονται 

• Δίνεται η δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα οι διάφορες  

• αποθηκευτικές διεργασίες. 

• Η ικανότητα ασύρματης επικοινωνίας επιτρέπει τη σωστή καταχώρηση 

δεδομένων 

• Μείωση της απώλειας αποθέματος 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική απόσυρση ελαττωματικών παρτίδων 

• Σχεδιάζεται με σωστό τρόπο , η φορτοεκφόρτωση των αποθηκευμένων υλικών 

• Με το αποθηκευτικό πληροφοριακό σύστημα , δίνεται η δυνατότητα να 

ταξινομούνται σωστά τα αποθέματα κατά ABC ανάλυση 

• Δίνεται η δυνατότητα να διενεργούνται συνδυασμένες αποθηκευτικές διεργασίες 

• Τέλος , είναι εφικτή η λήψη σημαντικής πληροφόρησης σχετικά με τις 

διακινήσεις των εμπορευμάτων , τις παραγωγικότητες των χρηστών , τους 

χρόνους εκτέλεσης των εργασιών , την χρήση των μηχανημάτων κ.τ.λ (Chopra, S, 

Meindl, P., 2007) 
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Πέραν των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια εγκατάσταση, 

μό νο το 1 7% των συμμετεχόντων κατέγραψαν απόλυτα επιτυχής, σύμφωνα με έρευνα 

που διεξήγαγε το Warehousing Education and Research Council (Ευαγγελόπουλος, 

2006) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συστήματα WMS δεν αποτελούν εύκολη υπόθεση. 

Η πολυπλοκότητά τους, συγκρινόμενη με άλλες εφαρμογές επιχειρησιακού λογισμικού, 

είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν, σε πραγματικό 

χρόνο, δραστηριότητες στις οποίες άνθρωποι, υλικά, εξοπλισμός και πληροφορίες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

• 

Η εξέταση ορισμένων διαδικασιών πριν την εισαγωγή ενός WMS, μπορεί να 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του εγχειρήματος. 

• 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της αποθήκης είναι δουλειά που πρέπει να γίνει από 

ομάδα στελεχών της εταιρείας με διαφορετικές ειδικότητες (π.χ. στελέχη 

διευθύνσεων αποθήκης, πληροφορικής και λογιστηρίου) και ίσως να 

υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία στο τομέα των 

αποθηκών. 

• 

Καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών της αποθήκης που περιλαμβάνουν την 

παραλαβή, τη συλλογή και την αποστολή υλικών. 

• 

Σήμανση των θέσεων αποθήκευσης, η εγκατάσταση τερματικών ή η προμήθεια 

σαρωτών Barcode. 

• 

Διαμόρφωση των επιχειρησιακών διαδικασιών όπως αυτές θα εκτελούνται μετά 

την εγκατάσταση του WMS 

• 

Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Μια δυνατή ομάδα η οποία θα αποτελείται  από 

άτομα που ανήκουν στα τμήματα της αποθήκης, του προσωπικού, των πωλήσεων, 

του ΙΤ, της υποστήριξης των πελατών και των οικονομικών.  Η συγκρότηση μιας 

ομάδας που θα περιέχει άτομα από όλα τα στάδια της διαδικασίας  

Τέλος, δεδομένου ότι τα WMS είναι συστήματα που επεξεργάζονται πλήθος 

πληροφοριών σε πραγματικό χρό νο, η εξάρτησή τους από την ποιότητα των 

πληροφοριών είναι σημαντικότατη.

 

 (Ευαγγελόπουλος, 2008) 
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3.7 Βασικά χαρακτηριστικά ενός WMS 
Όπως φάνηκε και από όλα τα παραπάνω ένα καλό WMS είναι ένα καλό εργαλείο 

για ένα υπεύθυνο στρατηγικό σχεδιασμό, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών της αποθήκης. Ο συνδυασμό ς λοιπό ν της σωστής και γρήγορης ροής της 

πληροφορίας σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπως αυτό του WMS 

πρέπει κατ’ελάχιστον να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Τσορώνης, 2012):  

• Εισαγωγές 

Η διαχείριση όλων των παραλαβών που γίνονται κατά την άφιξη τους. Η 

εισαγωγή τους δηλαδή στο σύστημα ως δεδομένα πλέον. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να διαφέρει για κάθε τύπο αποθήκης ή προϊόντος.  

• Παραλαβή και Απόθεση 

Η παραλαβή γίνεται φυσικά από το χώρο που έχει εισαχθεί η παραγγελία. Η 

δυνατότητα χρήσης ασύρματων τερματικών που μπορούν ταυτόχρονα και να 

σκανάρουν βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα ενώ μπορεί 

να υπάρξει και εξάλειψη του λάθους. 

Η απόθεση είναι κίνηση τοποθέτησης του προϊόντος στα ράφια. Αυτή μπορεί 

να αφεθεί στην ευχέρεια του χρήστη ή να προταθεί από το σύστημα κάνοντας 

χρήση κάποιου αλγορίθμου. (http://www.technologyevaluation.com/features-

functions/eam/warehouse-management-systems-

wms/functionality/functionality-features-functions.html,2013) 

 

• Επιστροφές 

Η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις επιστροφές από πελάτη και 

προς προμηθευτή. Θα πρέπει να δεσμεύει τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε 

αυτή τη κατηγορία και να τα διαχειρίζεται με μοναδικό τρόπο.  

• Ποιοτικός Έλεγχος 

Διαδικασία Δέσμευσης και αποδέσμευσης προϊόντος προς έλεγχο.  Η 

δέσμευση των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε ανά τεμάχιο ,παρτίδα,lot ή 

τοποθεσία. Κατάλληλα reports θα πρέπει να παράγονται σε αυτό το βήμα τα 

οποία θα κρατούν πληροφορία όπως στατιστικά ανά προμηθευτή ,καταγραφή 

ποιοτικού ελέγχου κτλ. 

• Διαχείριση Αποθεμάτων 
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Είναι η διαδικασία τακτοποίησης των αποθεμάτων. Μπορεί να ενημερώνεται 

από κινήσεις του χρήστη αλλά και κατευθείαν από συστημένες κινήσεις 

περιφερειακών υποσυστημάτων. 

• Εξαγωγές –Διαχείριση Παραγγελιών 

Είναι η διαχείριση όλων των ειδών των παραγγελιών είτε αυτές προέρχονται 

από πελάτη είτε προς προμηθευτή. Η εισαγωγή τους στο σύστημα πρέπει να 

γίνεται με τρόπο όμοιο με αυτό των παραλαβών ώστε να κερδίσουμε τα 

αντίστοιχα πλεονεκτήματα. 

• Διεκπεραίωση –Έλεγχος Αποθέματος 

Η επεξεργασία των παραγγελιών που δημιουργήθηκαν στο παραπάνω βήμα 

πρέπει να διευκολύνεται μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ελέγχου 

αποθεμάτων η οποία θα πρέπει δυναμικά να μεταβάλλεται . 

• Συλλογή Παραγγελιών 

Θα πρέπει να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα κατευθυνόμενης πορείας 

ανάμεσα στις θέσεις συλλογής παραγγελιών. Με αυτη τη δυνατότητα υπάρχει 

βελτιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης. Επιπλέον οι λίστα συλλογής 

παραγγελίας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανατίθεται σε έναν ή 

παραπάνω χρήστες.  

• Ανατροφοδότηση 

Δημιουργείται από τον αρχικό ορισμό των ελάχιστων και μέγιστων 

ποσοτήτων και βάση των παραγγελιών που έχο υν εκτελεστεί ή είναι προς 

εκτέλεση. Η ενημέρωση γίνεται συνήθως με κάποιο  μήνυμα στην οθόνη ή 

την αποστολή κάποιου e-mail στον αρμόδιο χρήστη.  

• Πακετοποιηση –Φόρτωση –Αποστολή 

Θα πρέπει το WMS να συσχετίζει το προιόν με τα δεδομένα που κουβαλάει 

αυτό και η παραγγελία του από τη πακετοποιηση-ομαδοποιηση του μέχρι τη 

παραγωγή κατάλληλων εντύπων τεκμιρίωσης της παραγγελίας. Τέλος θα 

πρέπει να μπορεί να ενημερώσει για το σημείο   τη θέση παραλαβής ενω 

επιπρόσθετες λειτουργίες όπως αυτή της ιχνηλασημότητας δημιουργούν 

επιπλέον αξία στο τελικό προιόν .  

• Απογραφή 



 39 

Ίσως η πιο ευκολη και αποδοτική διαδικασία, αφού εκμεταλλεύεται όλα τα 

παραπάνω στοιχεία και εξάγει αποτελέσματα βελτιστοποίησης λειτουργίας 

των αποθηκών. 

• Παραμετροποίηση –Έκδοση εκτυπωτικών 

Θα πρέπει να είναι εύχρηστο και σαφές το περιβάλλον εργασίας στους 

χρήστες, αποτρέποντας τους λάθη καταχώρησης, ενώ παράλληλα στους 

τεχνικά καταρτισμένους χρήστες θα πρέπει να παρέχονται εργαλεία 

παραμετροποίησης, και δημιουργίας (όπως το bi) ωστε να αξιοποιείται 

πλήρως η δυναμική του WMS. 

(http://www.technologyevaluation.com/features-functions/eam/warehouse-

management-systems-wms/functionality/functionality-features-

functions.html,2013) 

  

3.8  Πώληση και Διανομή προϊόντος (Sales and Distribustion, SD) 
Η σχέση ανάμεσα στην πώληση και διανομή (Sales and Distribution, SD) είναι 

μοναδική, αφού επικεντρώνεται στην διαχείριση των προϊόντων και στα κανάλια 

διάδοση του προϊόντος (marketing). Τέτοια θέματα προσανατολίζονται προς τις 

δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορούν στους πελάτες όπως: του μάρκετινγκ, των 

εξωτερικών υπηρεσιών logistics κλπ. (Doyle, 1998;  Boyd et al., 2002). Σε κάποιες από 

αυτές τις υπηρεσίες, η πώληση και η διανομή έχουν ξεχωριστό ρόλο (Cespedes, 1995). Η 

διάσταση της πώλησης, υποθέτει την ευθύνη για τις συναλλαγές με τον πελάτη όπου στα 

ευρύτερα πλαίσια εντάσσονται τόσο η διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσεται, όσο και 

η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών (target group)(Summer, 

2009). Οι αντικειμενικοί στόχοι των πωλήσεων αφορούν στην: 

1. Εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και αποδοχής ων νέων 

προϊόντων. 

2. Εύρεση πελατών για τα υπάρχοντα προϊόντα της εταιρείας. 

3. Διατήρηση της πίστης των πελατών στα προϊόντα της εταιρείες μέσω των καλών 

υπηρεσιών. 

4. Σχεδίαση μελλοντικών δομών για επέκταση των πωλήσεων και εύρεση νέων 

πελατών. 

5. Επέκταση των μελλοντικών δομών μέσω της επικοινωνίας με τους πελάτες. 

6.  Συλλογή των πληροφοριών της αγοράς. 



 40 

Η διάσταση της διανομής αντίστοιχα, αφορά στην ευθύνη που έχει η εταιρεία 

σχετικά με την παράδοση των προϊόντων της στους πελάτες. Αυτές οι αποφάσεις και οι 

διαδικασίες αντιστοιχούν στο κανάλι πληροφοριών/αποφάσεων με τους κάτωθι 

αντικειμενικούς σκοπούς:  

1. Αυξημένη διαθεσιμότητα των αγαθών/υπηρεσιών για την κάλυψη της αγοράς.  

2. Ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μέσα από ένα σύστημα κύκλου 

παραγγελιών καθώς και καλές υπηρεσίες μετά-πώλησης. 

3. Υποστήριξη προωθητικών ενεργειών 

4. Απόκτηση λεπτομερούς καταγραφής των πληροφοριών της αγοράς. 

5. Αύξηση της αποδοτικότητας. 

6. Διατήρηση της επιχειρησιακής ελαστικότητας (Boyd et al., 2002). 

3.9 Σκέψεις πριν την εφαρμογή ενός Νέου Πληροφοριακού 

Συστήματος. 
Η απόφαση για την εισαγωγή ή την αλλαγή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της εταιρίας , αλλά 

αυτό που πρέπει να σκεφτεί η διοίκηση μιας επιχείρησης πριν προβεί σε ένα τόσο μεγάλο 

βήμα είναι ότι είναι σε μεγάλο ποσοστό μπορεί και να φέρει τα ακριβώς αντίθετα 

αποτελέσματα  αν δεν γίνει προηγουμένως ο απαραίτητος σχεδιασμός. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία είναι αρκετοί και ξεκινάν από το 

ανθρώπινο δυναμικό για να καταλήξουν στη τεχνολογία .Αρκετά όμως είναι και τα λάθη 

που πρέπει να αποφευχθούν ώστε να υπάρξει μια πετυχημένη εγκατάσταση όπως : 

• Κακός ή ελλιπείς σχεδιασμός :  

• Κακή εκπαίδευση του προσωπικού : Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο 

στη καθημερινή του δουλειά αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε 

εκπαίδευση επίλυσης προβλημάτων (Troubleshooting) και κατ’εξαίρεσην 

διαδικασίες  

• Ανακριβής ανάλυση αντικειμένων :  

• Κακή επιλογή τεχνολογικών μέσων :   

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296303000158#BIB3�
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3.10 Η αλήθεια μέσα από τους αριθμούς. 
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε κάθε εταιρία ανεξαρτήτως του είδους της καθώς ελέγχει και αξιολογεί όλες τις 

λειτουργίες της εταιρίας δημιουργώντας μια δυναμική εξαιρετική η οποία αναλόγως πως 

θα την διαχειριστεί η ίδια μπορεί να εξυψώσει την κερδοφορία της ή να της επιφέρει την 

απόλυτη ζημία. Ο ρόλος ενός αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος είναι το 

κλειδί του ελέγχου και της αξιολόγησης που αναφέραμε παραπάνω. Στη βιβλιογραφία 

συναντάμε πλήθος πρακτικών και θεωριών για το τι μπορεί να προσφέρει το 

πληροφοριακό σύστημα ,πως μπορεί να υλοποιηθεί, τι χαρακτηριστικά πρέπει να 

διαθέτει ένα τέτοιο σύστημα. 

 

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική και τα στατιστικά στοιχεία που 

υπάρχουν μπορούν και το αποδεικνύουν. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της 

Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών (Rene Jones) 

 

• Ποσοστό μεγαλύτερο του 30% αποτυγχάνει να εφαρμόσει με επιτυχία το WMS 

που έχει επιλέξει. 

• Μόνο το 42% πετυχαίνει να κρατηθεί μέσα στο αρχικό ποσό που έχει 

προϋπολογίσει για το κόστος όλης της υλοποίησης του έργου. 

• Ενώ το 56% όλων της εγκατάστασης ξεπερνάει τον αρχικό χρόνο υλοποίησης του 

έργου. 

 

Η παραμετροποίηση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

μπορεί να διαρκέσει από εννέα έως και δώδεκα μήνες ενώ τους διπλάσιους χρόνους για 

να φανούν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας επένδυσης (Return On Investment).  

 

Από τα παραπάνω νούμερα, δημιουργείται η εύλογη απορία για πιο λόγο να 

δαπανηθεί χρόνος και χρήμα σε ένα σύστημα που σίγουρα με βάση τα νούμερα οι 

πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της εκάστοτε εταιρίας το κόστος μιας τέτοιας 

επένδυσης είναι απαγορευτικό και μπορεί να επιφέρει μέχρι και κλείσιμο της εταιρίας 

(π.χ. Builders Plumbing Supply, Toys «R» Us) . 

 

Η απάντηση μπορεί να αποδειχθεί και πάλι μέσα από τα νούμερα. 
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• Η σωστή καταχώρηση των δεδομένων είναι υψίστης σημασίας, αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς πόσο κακό μπορεί να κάνει η κατά λάθος καταχώρηση ενός 0 

παραπάνω ή παρακάτω. Έχει αποδειχθεί ότι η συχνότητα λάθους καταχώρησης 

από τον άνθρωπο είναι 1 λάθος σε κάθε 300 χτυπήματα του πληκτρολογίου. Με 

τη τεχνολογία των RF (rfid), το λάθος γίνεται 1 σε 3.000.000 σκαναρίσματα. Το 

κόστος (χρόνος και χρήμα) μόνο που απαιτείται για να διορθωθεί το λάθος από τη 

στιγμή που θα βρεθεί είναι βασικό πλεονέκτημα 

• 50% μείωση του χρόνου συλλογής της παραγγελίας όταν αυτή είναι 

κατευθυνόμενη από το σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος που σπαταλάτε 

μέσα στην ημέρα για να μεταφερθούν τα άτομα που συλλέγουν την παραγγελία 

από τη μια τοποθεσία στην άλλη είναι τουλάχιστον μια ώρα/ημέρα, χωρίς σε αυτό 

να υπολογιστεί και το κόστος σε καύσιμα που μπορεί να υπάρχει όταν 

χρησιμοποιούνται και μηχανήματα συλλογής παραγγελίας. 

• Τουλάχιστον 35% μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. 

• 27% λιγότερο απόθεμα σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον (η 

σημασία του mrp παίζει καθοριστικό ρόλο) 

• 20% μεγαλύτερη ακρίβεια στο απόθεμα της επιχείρησης  

• 100% κέρδος στην υποστήριξη των πελατών. 

Όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αποθήκη αργά ή γρήγορα θα 

αναγκαστούν να επιλέξουν το WMS σαν λύση αν θελήσουν να πετύχουν υψηλούς 

στόχους. Όσο αναφορά την Ελλάδα και εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, επιστήμη 

της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι από τους πλέον ελπιδοφόρους κλάδους για ανάπτυξη 

της εθνικής οικονομίας. Οι υπηρεσίες logistics μπορούν να προσφέρουν σε μια χώρα σαν 

την Ελλάδα μεγάλα κέρδη αρκεί να υπάρχει οργάνωση και στρατηγική σε όλους τους 

κλάδους που συμμετέχουν (εταιρίες ,θεσμικό πλαίσιο, λιμάνια, ΟΣΕ, τελωνεία).  

 

3.11 Ο Ανθρώπινος Παράγοντας στις Οργανωτικές Αλλαγές  
Οι αλλαγές στο οργανωτικό επίπεδο μιας εταιρίας προκαλούν πάντα στα άτομα 

που εργάζονται σε αυτήν να βιώσουν αντιδράσεις οι οποίες αποτελούνται από τέσσερις 

διαφορετικές φάσεις : τον αρχική άρνηση, την αντίδραση-αντίσταση στην αλλαγή, τη 

σταδιακή εξερεύνηση και την τελική αποδοχή. (Scott and Jaffe 1988). Ο ανθρώπινος 
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παράγοντας όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν αναλογιστούμε ότι η αποτυχία πολλών 

προγραμμάτων αλλαγής αναλογεί σε μεγάλο ποσοστό στην αντίδραση των υπαλλήλων.  

 

Αρχικά θα πρέπει να αναλογιστούμε τους λόγους για τους οποίους ένας 

οργανισμός ωθείτε σε μια αλλαγή. Κυρίως είναι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις σήμερα πέςυ είναι συνεχώς ευμετάβλητο. Η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας, οι κοινωνικοπολιτικής εξελίξεις, και σαφώς η ανάγκη για εξέλιξη, καθιστούν 

την αλλαγή αναγκαία για την εξέλιξη μιας επιχείρησης. Ενώ όμως η αλλαγή των 

οργανωτικών δομών μιας επιχείρησης είναι αναγκαία και ενώ τα μοντέλα και οι 

πρακτικές διοίκησης έχουν εξελιχθεί και αναπτυχθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα 

με τους Beer και Nohria (2000), το 70% των προγραμμάτων αλλαγής αποτυγχάνει, ενώ 

οι Hammer και Champy(1993) καθώς και ο Burnes(2000), υποστηρίζουν ότι όσον αφορά 

τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών μόνο το 30% των περιπτώσεων 

στέφεται από επιτυχία 

 

Οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις των εργαζόμενων απέναντι σε μια αλλαγή είναι 

οι ακόλουθες (Hodgetts, 1987, Cornell, 1996, Χυτήρης, 2001): 

 

• Απόρριψη: Εκδηλώνεται όταν οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα χάσουν τη 

δουλειά τους, θα στερηθούν κεκτημένα προνόμια, θα μειωθεί το κύρος ή οι 

αποδοχές τους και γενικά ότι η αλλαγή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο πάνω τους. 

Είναι η σοβαρότερη μορφή αντίδρασης και πολλές φορές παίρνει τη μορφή 

απεργίας. 

• Αντίσταση: Πρόκειται μια πιο ήπια αντίδραση. Οι εργαζόμενοι θεωρούν τις 

επιπτώσεις της αλλαγής αρνητικές, αλλά όχι καταστροφικές. Η αντίδρασή τους 

εκδηλώνεται με την έλλειψη στήριξης του προγράμματος αλλαγών ή την 

παρεμπόδιση της επιτυχίας ου. 

• Ανοχή: Η στάση των εργαζόμενων χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα, καθώς 

θεωρούν ότι δε βλάπτονται ιδιαίτερα ούτε ωφελούνται από την αλλαγή. 

Συναντάται σε οργανισμούς με αναπτυγμένες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στη 

διοίκηση και το προσωπικό, στις οποίες οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι 

διασφαλίζονται τα συμφέροντά τους. 
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• Αποδοχή: Αποτελεί τη θετικότερη μορφή αντίδρασης και εκδηλώνεται όταν οι 

εργαζόμενοι θεωρούν ότι δεν προκύπτει υποκειμενική ή αντικειμενική αρνητική 

επίπτωση από την αλλαγή, αλλά πιστεύουν ότι ωφελούνται από την αλλαγή, η 

οποία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες  

 

Η λύση στο πρόβλημα της αντίστασης έρχεται με τις στρατηγικές διαχείρισης 

τέτοιου είδους κρίσεων, αν και κατά γενική ομολογία, εμπειρικά τουλάχιστον θα 

μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η στρατηγική διαχείρισης που θα ακολουθήσει κάθε 

φορέας είναι μοναδική αφού τα μηνύματα που θα λάβει από το περιβάλλον του είναι 

μοναδικά . Σύμφωνα όμως με τη πιο σύγχρονη βιβλιογραφία και με τους Fernandez και 

Rainey(2006), οι παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής οργανωτικών αλλαγών είναι 

οι:  

 

1. Διασφάλιση της ανάγκης για αλλαγή: ο ηγέτης πρέπει να επιβεβαιώνει και να 

επικοινωνεί την ανάγκη για αλλαγή, ξεκινώντας από το όραμα. 

2. Ανάπτυξη σχεδίου: ο ηγέτης πρέπει να αναπτύσσει σχέδιο δράσης και 

στρατηγικής προκειμένου να εφαρμόσει την αλλαγή. Το όραμα πρέπει να 

μετασχηματιστεί σε στρατηγική με στόχους και ένα σχέδιο επίτευξής του. 

3. Εξασφάλιση εσωτερικής υποστήριξης για την αλλαγή και αντιμετώπιση της 

αντίστασης. Αυτό μπορεί να συμβεί με ευρεία συμμετοχή των ατόμων στη 

διαδικασία της αλλαγής ή με τακτικές όπως απειλές, καταναγκασμός, κριτική, 

πειθώ, κίνητρα και αμοιβές, συμβιβασμοί και διαπραγματεύσεις, εγγυήσεις, 

ψυχολογική υποστήριξη, προσπάθεια για δημιουργία αφοσίωσης κλπ. 

4. Διασφάλιση της συμμετοχής και δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης στην 

αλλαγή. Σύμφωνα με τις μελέτες θα πρέπει να υπάρχει φορέας αλλαγής (project 

manager) που θα ηγείται της διαδικασίας αλλαγής. 

5. Εξασφάλιση εξωτερικής υποστήριξης, π.χ. από εξωτερικούς συνεργάτες. Η 

σημασία του παράγοντα αυτού πηγάζει από τη δυνατότητα που έχουν οι φορείς 

αυτοί να επιβάλλουν θεσμικές αλλαγές και να ελέγχουν τη ροή των πόρων στην 

οργάνωση. 

6. Εξασφάλιση πόρων. Για την υλοποίηση μιας οργανωτικής αλλαγής απαιτούνται 

επαρκείς πόροι για το σχεδιασμό και τη στρατηγική υλοποίησής της, για το 

επικοινωνιακό κομμάτι της διαδικασίας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, για 



 45 

την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και πρακτικών και την εν γένει αναδιοργάνωση 

του οργανισμού. 

7. Θεσμοθέτηση της αλλαγής. Οι νέες πολιτικές, καινοτομίες και συμπεριφορές 

πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές δραστηριότητες και να ακολουθήσει 

παρακολούθηση της προόδου και αξιολόγηση.  

Επιδίωξη ολοκληρωμένης αλλαγής. Για την επίτευξη μετασχηματισμού της οργάνωσης 

δεν αρκεί η αλλαγή ενός ή δύο υποσυστημάτων, αλλά πρέπει να γίνουν συστημικές 

αλλαγές που να σχετίζονται με τον επιθυμητό στόχο.   
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4 Κεφάλαιο 4 Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες 

 

4.1 Καταγραφή διαδικασιών για την εισαγωγή προϊόντων από 3ες 

χώρες 
 Στις εισαγωγές των προϊόντων γίνονται δυο μεγάλες διακρίσεις: α) Σε 

αυτές των οποίων αφετηρία είναι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης και β) Τρίτη 

χώρα. Στην πρώτη περίπτωση το εισαγόμενο προϊόν δεν επιδέχεται κάποιου είδους 

φορολόγηση στο τελωνείο λόγω της ενιαίας κοινοτικής δασμο-απαλλαγής.  

 Στο επόμενο γράφημα (Γράφημα 4) φαίνονται οι εισαγωγές που έκανε η 

Ελλάδα από κάποιες τρίτες χώρες σύμφωνα με έκθεση του ΟΑΣΑ (OECD, 2004-2007) 

και αφορά σε αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και σε μεταφορές.  

Γράφημα 4: Εισαγωγές προϊόντων σε εκ $ από τρίτες χώρες (πηγή: Έκθεση ΟΑΣΑ, 2004 – 

2007). 

Αντίθετα στις εισαγωγές προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες, υπάρχουν 

κάποιες διαδικασίες που συντελούνται τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά τον 
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εκτελωνισμό, αφού η υφιστάμενη νομοθεσία (Κανονισμός του Συμβουλίου 265/2009) 

επιβάλλει τα ακόλουθα: 

• Οι εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες δεν υπάγονται σε κάποιο ν ποσοτικό  

περιορισμό.  

• Ο κανονισμός 265/2009 αφορά σε εισαγωγές από τις ακόλουθες χώρες: 

Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βιετνάμ, Βόρεια Κορέα, Καζαχστάν, Λευκορωσία, 

Ουζμπεκιστάν, Ρωσία, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν. Από τις εμπορικές 

σχέσεις εξαιρούνται κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό 

καθεστώς εισαγωγής.  

• Μέτρα επιτήρησης και διασφάλισης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο 

• Οι διαδικασίες γενικά που απαιτούνται από το ενιαίο δασμολόγιο (TARIC) το 

οποίο είναι μια βάση δεδομένων των παρακάτω κωδικοποιημένων ή ηλεκτρονικά 

καταχωρημένων: 

α) κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύεται στην επίσημη 

εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κρατών και φορά στους δασμούς που επιβάλλονται κατά 

την εισαγωγή από τρίτες χώρες και  

β) εθνικών φορολογικών συντελεστών όπως Φ.Π.Α, Ε.Φ.Κ κ.α. τέλη/φόροι που 

καταγράφονται από την στατιστική παρακολούθηση.  

Το δασμολόγιο είναι ελεύθερο προς όλους και διατίθεται από το Εθνικό 

Τυπογραφείο, ενώ η πρόσβαση στην ενιαία βάση δασμολογικών δεδομένων (Data 

Dissemination System, DDS), παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα TARIC 

που αφορά στο ενιαίο ευρωπαϊκό δασμολόγιο. Πέραν από τα πληροφοριακά συστήματα 

και τις βάσεις δεδομένων των δασμολογίων, η διαδικασία κατά την οποία υπόκεινται 

όλες οι εισαγωγές για τον πλήρη καθορισμό της δασμολογητέας ποσότητας έχει να κάνει 

με μια σειρά από έγγραφα που παρατίθενται παρακάτω: 

• Τιμολόγιο 

Αφορά στο παραστατικό πληρωμής όταν το εμπόρευμα έχει πληρωθεί.  

• Σύμβαση πώλησης 

Δίνεται μαζί με την απόδειξη/τιμολόγιο για την υποστήριξη τυχών περιορισμών 

που μπορεί να υπάρχουν όροι ή παροχές κατά την αγοραπωλησία όπως φόροι που 

μπορεί να επιβαρύνουν τον εισαγωγέα μετά  την εισαγωγή του προϊόντος στην 

χώρα προορισμού, νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή και συμβάσεις που 

γίνονται για τα δικαιώματα αναπαραγωγής και χρήσεις του εμπορεύματος. 
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• Σύμβαση Royalties 

Η σύμβαση royalties περιλαμβάνει τα δικαιώματα που πρέπει να πληρώνει 

franchisee στον franchiser. Αυτά τα δικαιώματα αντιστοιχούν στην χρήση και 

εκμετάλλευση του πακέτου που πληρώνει ο δεύτερος στον πρώτο. Στην ουσία 

κάνει χρήση μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας στην οποία του προσφέρεται και 

για την οποία πληρώνει ένα ποσό εισόδο υ (entry fee). Στην περίπτωση όπου 

υπάρχει αυτού το υ τύπο υ η σύμβαση, τότε περιλαμβάνεται η πληρωμή που 

γίνεται για την σύμβαση αυτή. Η δασμολογητέα αξία υπολογίζεται με βάση την 

πληρωμή αυτή. 

• Σύμβαση αντιπροσωπείας  

Καταγράφεται η επιπλέον πληρωμή για μεσιτεία και προμήθειες ή για εξαίρεση 

των προμηθειών αγοράς.  

• Έγγραφα σχετικά με την μεταφορά και την ασφάλιση του εμπορεύματος 

Σε αυτά τα έγγραφα δηλώνονται οι όροι παράδοσης που αφορούν σε φόρους που 

επιβαρύνουν τον πωλητή ή τον αγοραστή και σε ποιό ν βαθμό . Κάποιοι από  

αυτούς τους όρους παράδοσης είναι το κόστος ασφάλισης (Cost Insurance 

Freight, CIF) στο οποίο ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να ναυλώσει πλοίο για 

την δρομολόγηση του φορτίου στον αγοραστή ενώ παρέχει τα απαραίτητα 

έγγραφα στον ενδιάμεσο για την αγορά του εμπορεύματος (τιμολόγια/αποδείξεις). 

Ένας άλλος όρος ιδιαίτερα γνωστός στις τάξεις των logistics και γενικότερα των 

μεταφορών ονομάζεται ελεύθερος στο πλοίο (Free On Board, FOB) σύμφωνα 

με την οποία ο πωλητής παραιτείται οποιασδήποτε ευθύνης έχει από την στιγμή 

που το εμπόρευμα εισέλθει στο πλοίο. Γενικά ο πρώτος όρος (CIF) 

χρησιμοποιείται όταν και οι δυο συναλλασσόμενες πλευρές είναι νεοεισερχόμενες 

στις διεθνείς συναλλαγές ή στην περίπτωση όπου ο μεταφερόμενος όγκος είναι 

σχετικά μικρός. Ο δεύτερο ς όρος παράδοσης ενώ χρησιμοποιείται από τους 

περισσότερους εισαγωγείς, έχει πολλά σημεία υπεροχής έναντι του CIF. Ένα από 

αυτά ότι ο αγοραστής μπορεί να πετύχει πιο ανταγωνιστικούς ναύλους ενώ ένα 

άλλο κύριο σημείο είναι επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος του εμπορεύματος. 

Στην διαδικασία για την ασφάλιση του εμπορεύματος λαμβάνεται υπόψη και το 

κόστος παράδοσης στον τελικό προορισμό, δηλαδή στον τόπο προορισμού στο 

τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Τέλος λαμβάνονται υπόψη και τα έξοδα 

μεταφοράς κατά την είσοδο στο τελωνείο. 
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• Λογιστικά μεγέθη 

Στα λογιστικά μεγέθη αναφέρονται λογιστικές καταχρήσεις του εισαγωγέα ή του 

αγοραστή σχετικά με προμήθειες ή και κέρδη όσον αφορά στην αφαιρετική 

περίοδο καθώς και της περιόδου υπολογιζόμενης αξίας. 

  

Όλα τα παραπάνω αφορούν ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο υπάγονται πολλά 

προϊό ντα πο υ εισάγονται από τρίτες χώρες. Ωστόσο υπάρχουν προϊόντα πο υ δεν 

επιβαρύνονται από Φ.Π.Α κατά τη εισαγωγή τους από τρίτες χώρες. Η φύση ή το είδος 

του προϊόντος δεν παίζει κάποιο ρόλο στην απαλλαγή του από την επιβολή φόρου. Αυτό 

που μετρά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: 

1. Αν η εξαγωγή του προϊό ντο ς έγινε από τον ίδιο το ν εξαγωγέα και όχι μέσω 

τρίτου, δηλαδή κάποιο άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του εξαγωγέα. 

Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται ένα τιμολό γιο πώλησης με την ένδειξη 

«Απαλλαγή από Φ.Π.Α. λόγω εξαγωγής» ενώ προσκομίζονται τα συνοδευόμενα 

έγγραφα στο τελωνείο εξαγωγών. Τα συνοδευόμενα αυτά έγγραφα είναι 

αναθεωρημένο αρχείο του τιμολογίου πώλησης από το τελωνείο εξαγωγών, 

καθώς και το αναθεωρημένο αντίτυπο Νο 3 του Ε.Δ.Ε του τελωνείου εξαγωγών.  

2. Αν τα προϊόντα εξάγονται από τον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα αγοραστή. 

 

4.2 Τρόποι μεταφοράς και τιμολόγηση 
 Οι μεταφορές των προϊόντων γίνο νται με διάφορα μεταφορικά μέσα. Η 

χρήση του κατάλληλου μεταφορικού μέσου γίνεται ανάλογα με την τοποθεσία του 

εξαγωγέα ή την χώρα από την οποία γίνεται η εξαγωγή. Είθισται οι περισσότερες 

μεταφορές να γίνονται είτε με εμπορικές πτήσεις είτε με υπεράκτια ταξίδια. Για πιο 

κοντινές αποστάσεις και ανάλογα με τον κύκλο ζωής των μεταφερόμενων προϊόντων, 

προτιμούνται είτε οι σιδηροδρομικές μεταφορές είτε οι μεταφορές με φορτηγά. Τα 

αντίστοιχα μεταφορικά μέσα έχουν και ένα αντίστοιχο κόστος για τον εξαγωγέα ή τον 

εισαγωγέα (ανάλογα με τον όρο παράδοσης). Παρακάτω αναλύονται τα χαρακτηριστικά 

του κάθε μεταφορικό μεταφορικού μέσου καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους.  

• Αεροπορικές μεταφορές 

Η εμπορική αεροπλοΐα έχει ενσωματώσει πολλές και σημαντικές τεχνολογικές  

αλλαγές. Κάποιες από αυτές είναι βελτιώσεις στα συστήματα πλοήγησης, στον 

σχεδιασμό της αεροδυναμικής των αεροσκαφών ενώ το σημαντικότερο από τα στοιχεία 
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που συνεισφέρουν στην βελτίωση των αερομεταφορών είναι η υιοθέτηση μηχανών τζετ. 

Το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα των μηχανών αυτών είναι η εξοικονόμηση καυσίμου, η 

αξιοπιστία τους καθώς και το γεγονός πως δεν χρειάζονται συντήρηση ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. όπως οι κινητήρες που δούλευαν  με πιστόνια.  Στην χρονική 

περίοδο 1957 – 1972, η χρήση των μηχανών τζετ  έγινε πιο δημοφιλής ενώ οι τιμές για 

την χρήση αερομεταφορών μειώθηκαν γύρω στο 1 6.6 %. Ενώ οι αλλαγές για την 

βελτίωση των αερομεταφορών μειώθηκαν αρκετά μετά το 1972, οι τιμές συνέχισαν να 

μειώνονται με μικρότερους ρυθμούς από 2.2 – 3.8% στο διάστημα 1972 – 1983 (Gordon 

2000).  

• Τιμές για τις αεροπορικές μεταφορές 

Τα δεδομένα τιμών για τις αερομεταφορές είναι διασκορπισμένα και δεν μπορούν 

να βρεθούν εύκολα. Από τα περιορισμένα δεδομένα που υπάρχουν ωστόσο φαίνεται η 

μείωση των τιμών στις αερομεταφορές. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

(International Air Transportation Association, ΙΑΤΑ) είναι ο φορέας που επιθεωρεί 

όλες σχεδόν τις παγκόσμιες αερομεταφορές και καταγράφει τα δεδομένα εσόδων και 

μεταφερόμενων ποσοτήτων στην ετήσια Έκθεση Στατιστικών Μεταφορών (World Air 

Transport Statistics, WATS).  

Στο Γράφημα 5 παρουσιάζονται τα μέσα έσοδα ανά τόνο/χιλιόμετρο για τις 

παγκόσμιες αερομεταφορές. Σε αυτό το διάστημα των 50 ετών, το κόστος όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω γράφημα έπεσε περισσότερες από 10 φορές. Πιο συγκεκριμένα το 

μέσο κόστος εκφρασμένο σε 2000$ η τιμής μιας αερομεταφοράς έπεσε από 3.38$ ανά 

τόνο/χιλιόμετρο το 1955 σε μόλις 0.30$ στο διάστημα 1955 – 2004. Τα μέσα έσοδα ανά 

τόνο/χιλιόμετρο μειώθηκα κατά 8.1% ετησίως από το 1955 – 1972 ενώ μικρότερη ετήσια 

μείωση (3.5%) σημείωσαν  το διάστημα 1972 – 2003. Από το 1970 και μετά υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον στις αερομεταφορές αφού γίνεται μια στροφή λόγω του μεγάλο υ 

διακονούμενου όγκου.  
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Γράφημα 5: Έσοδα αερομεταφορών ανά Τόνο/Χιλιόμετρο (πηγή: ετήσια Έκθεση Στατιστικών 

Μεταφορών (World Air Transport Statistics, WATS) 

Οι αποπληθωρισμένες τιμές για τον ναύλο αερομεταφοράς φαίνονται στο 

παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6). Με διακεκομμένη ελαφρά γραμμή φαίνονται οι 

αποπληθωρισμένες  και κοινωνικοποιημένες σε 100 τιμές αερομεταφορών που 

μετρώνται σε $/kg μεταφερόμενης ποσότητας ενώ οι τιμές έχουν δοθεί σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Πολιτικής Αεροπλοΐας (International Civil Aviation 

Organization, ICAO). Στο ίδιο γράφημα φαίνονται και τα δεδομένα που παρέχονται για 

το διάστημα 1992 – 2004 από την Στατιστική Υπηρεσία που αφορά σε Εργασιακά 

θέματα (Bureau of Labor Statistics, BLS). Η πραγματική τιμή του ναύλου έπεσε κατά 

το διάστημα 1990 – 2001 κατά 2.5% ετησίως ενώ η μεγαλύτερη μείωση (γύρω στο 

4.8%) προκύπτει μετά το 2001 ίσως λόγω του γεγονότος των δίδυμων πύργων.  
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Γράφημα 6: Τιμές ναύλου για την αερομεταφορά. (πηγή: International Civil Aviation Organization 

(ICAO), "Survey of Air Fares and Rates,” various years; U.S. Department of Labor Bureau of Labor 

Statistics (BLS) import/export price indices,http://www.bls.gov/mxp) 

 

• Υπεράκτιες μεταφορές 

Στις υπεράκτιες μεταφορές υπάρχουν αρκετά μέσα με τα οποία 

πραγματοποιούνται οι μεταφορές. Ανάλογα με τον τύπο του εμπορεύματος, τα φορτηγά 

πλοία έχουν και τις αντίστοιχες προδιαγραφές για την μεταφορά τους. Ο όρος φορτηγό 

πλοίο ορίζεται για όλα εκείνα τα πλοία τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα  Μια αρκετά 

διευρυμένη διαφοροποίηση των μέσων στις θαλάσσιες μεταφορές είναι τα φορτηγά 

πλοία τα οποία χωρίζονται σε: 

• Φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου 

• Φορτηγά πλοία χύδην ή υγρού φορτίου. 

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες άλλες κατηγορίες φορτηγών πλοίων οι οποίες 

φαίνονται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 7). Πριν αρκετά χρόνια αλλά ακόμα και 

τώρα υπάρχει διαχωρισμός των φορτηγών πλοίων ανάλογα με τον τύπο του δρομολογίου 

που εκτελούν. Οι δυο προαναφερόμενοι τύποι φορτηγών πλοίων είναι:  

1. Ελεύθερο φορτηγό (Tramp): Τα πλοία που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 

δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ενώ η κατασκευή τους 

είναι ιδιαίτερα απλή. Είθισται να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 

χύδην (υγρού) φορτίου ενώ δεν διαθέτουν ειδικά μέσα φορτοεκφόρτωσης. 
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Από άποψη δρομολογίων, τα ελεύθερα φορτηγά δεν έχουν ένα 

συγκεκριμένο δρομολόγιο ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να 

ταξιδεύουν χωρίς να διαθέτουν εμπόρευμα ή ναύλο. 

2. Φορτηγά Γραμμής (Liner): Αυτού το υ τύπο υ τα πλοία εκτελο ύν 

δρομολόγια συγκεκριμένα ή σχεδόν συγκεκριμένα. Τα πλοία διέρχονται 

από πολλούς σταθμούς φορτοεκφόρτωσης στα διάφορα λιμάνια. Αντίθετα 

με τα ελεύθερα φορτηγά, τα πλοία γραμμής διαθέτο υν μέσα 

φορτοεκφόρτωσης. Με τις τωρινές βελτιώσεις, στα πλοία γραμμής έχει 

αυξηθεί η χωρητικότητά τους.  

Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν υποστεί μεγάλες σημαντικές και τεχνολογικές 

αλλαγές στην μεταπολεμική εποχή. Κάποιες από αυτές είναι η αύξηση των εταιρειών με 

ανοικτό νηολόγιο, η αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων ποσοτήτων καθώς και μια 

στροφή προς την χρήση των container. Η μεταφορά με ανοιχτό νηολόγιο, είναι μια 

συνήθης πολιτική κατά την οποία τα μέσα (που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα 

φορτηγά πλοία) μπορούν να «ανεβάζουν» οποιαδήποτε σημαία είναι πιο βολική από 

άποψη φορολογίας ή για την διέλευσή τους πολύ πιο εύκολα από κάποιο κομβικά σημεία 

(Διώρυγα του Σουέζ, Παναμάς κλπ). Σε αυτό το καθεστώς λειτουργούσε το 5 % του 

παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευμάτων το 1950, το 31.1% το 1980 και το 48.5% 

του παγκόσμιου στόλου το 2000 σύμφωνα με την έκθεση του ΟΑΣΑ για τις θαλάσσιες 

μεταφορές (OECD, Maritime Transport).  

 

• Τιμές για τις υπεράκτιες μεταφορές 

Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορείου, ως όγκο συναλλαγής τόσο από άποψη 

μεγέθους μεταφερόμενου φορτίου όσο και από άποψη χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 

η τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς των προϊόντων σημείωσε σημαντικές αλλαγές. Σε 

περιόδους όπου η αύξηση της ζήτησης είναι ραγδαία, η διαθεσιμότητα για την μεταφορά 

εμπορευμάτων γίνεται ολοένα και πιο σπάνια, ενώ η αντίστοιχη τιμή ανά μεταφερόμενη 

ποσότητα αυξάνεται. Αντίθετα, η παρατεταμένη αυξανόμενη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει 

σε μείωση της αντίστοιχης τιμής. Η αιτία για το προηγούμενο γεγονός έχει την βάση της 

στα φορτηγά γραμμής. Σε αυτού του τύπου τις μεταφορές, η δυναμικότητα της 

μεταφερόμενης ποσότητας ενός φορτηγού πλοίου είναι πολύ μεγαλύτερη σχετικά με την 

αντίστοιχη δυναμικότητα ενός άλλου φορτηγού (συνήθως ελεύθερου δρομολογίου). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πως τα τελευταία φορτηγά πλοία κάνουν συνεχείς στάσεις σε 
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πολλές και διάφορες χώρες για να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της 

αποθηκευτικής τους δυναμικότητας. Όσον αφορά στις τιμές μεταφορών τότε αυτή 

χωρίζεται στις αντίστοιχες με την μεταφορά κατηγορίες, δηλαδή των ελευθέρων 

φορτηγών και των φορτηγών γραμμής. Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 7) φαίνεται η 

διακύμανση των τιμών μεταφορών των ελευθέρων φορτηγών για το διάστημα 1954 – 

2004.  

 
Γράφημα 7: Διακύμανση τιμών για υπεράκτιες μεταφορές (ελεύθερα φορτηγά) στο διάστημα 

1954 - 2004. (Πηγή: Συνέδριο ΟΗΕ με θέμα το εμπόριο και την ανάπτυξη, Review of Maritime 

Transports) 

Στο προηγούμενο γράφημα, φαίνεται πως η τιμή του ναύλου έχει περάσει από 

πολλές και έντονες διακυμάνσεις μέσα στον χρόνο. Με την συμπαγή γραμμή φαίνεται η 

τιμή των χύδην φορτίων, ενώ με την διακεκομμένη γραμμή φαίνεται η αποπληθωρισμένη 

τιμή  η οποία όπως φαίνεται δεν έχει καθοδικές τάσεις. Στο διάστημα  1954 – 1957 

φαίνεται μια ραγδαία αύξηση στις τιμές των ναύλων, κάτι που αποδίδεται στην 

απροσδόκητα μεγάλη ζήτηση των σιτηρών από τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την κρίση 

στην διώρυγα του Σουέζ. Όμοια το 1970 φαίνεται μια απότομη αύξηση που αποδίδεται 

στο σοκ των τιμών που υπέστη το ακατέργαστο πετρέλαιο.  

 Όσον αφορά στα φορτηγά γραμμών, η αντίστοιχη τάση των τιμών διαχρονικά 

απεικονίζεται στο Γράφημα 8. Όπως φαίνεται και σε αυτό το γράφημα, το οποίο μετρά 

τις τιμές σύμφωνα με την Γερμανική ισοτιμία μια και είναι χαρακτηριστικό πως ο 

συγκεκριμένος τύπος μεταφορών ξεκίνησε από την Γερμανία, υπάρχει μια αύξηση στην 

τιμή των μεταφορών κατά 10 – 15% ετησίως. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση φαίνεται και 
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ο αυξητικός ρυθμός κατ’αξία την χρονολογική σειρά 1963 – 2004. Η μετατροπή σε 

δολάρια δείχνει μια αύξηση της τάξης του 67% από το 1970.  

 
Γράφημα 8: Διακύμανση τιμών για υπεράκτιες μεταφορές (φορτηγά γραμμών) στο διάστημα 

1954 - 2004. (Πηγή: Συνέδριο ΟΗΕ με θέμα το εμπόριο και την ανάπτυξη, Review of Maritime 

Transports) 

 

Προβλήματα  κατά τη μεταφορά 

 Τα προβλήματα στις μεταφορές είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα θέματα που απασχολούν κάθε κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

επηρεάζει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την λειτουργία της. Αρκετά από τα προβλήματα 

μεταφοράς προϊόντων έγκειται τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Όσον αφορά στο περιβάλλον, ο καιρός, φυσικές καταστροφές και άλλοι 

παράγοντες είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους μπορούν να 

σταματήσουν οι μεταφορές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και αυτό του 

ηφαιστείου Eyjafjallajokull που εξεράγει το 2010 στην Ισλανδία. Στα παρακάτω 

γραφήματα (Γράφημα 9 και Γράφημα 10) φαίνεται πόσο «ταξίδεψε» η ηφαιστειακή 

στάχτη καθηλώνοντας τις εναέριες μεταφορές.  
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Γράφημα 9: Γραφική αναπαράσταση της εξάπλωσης της ηφαιστειακής στάχτης σε ύψος 20.000 ποδών. 

(πηγή : metoffice.gov.uk) 

 
    Γράφημα 10: Δορυφορική λήψη της εξάπλωσης της ηφαιστειακής στάχτης σε ύψος 20.000 ποδών. 

(πηγή : metoffice.gov.uk) 

 Τα προβλήματα στις εμπορικές πτήσεις ήταν αρκετά μεγάλα και 

διήρκησαν αρκετά ενώ πτήσεις εντός ή εκτός Ευρώπης είτε δεν γινόταν είτε γινόταν με 

μεγάλα εναλλακτικά δρομολόγια αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς. 

Σύμφωνα με την IATA, η καθήλωση των αεροσκαφών στο έδαφος για μεγάλο χρονικό 

διάστημα θα στοίχιζε περίπου 2 0 0  εκ. $ , σε ημερήσια βάση. Εκτός των αεροπορικών 

εταιρειών, η ακύρωση των εμπορευματικών πτήσεων είχε επιπτώσεις και στις οικονομίες 

των χωρών τόσο της Ευρώπης όσο και της Αφρικής. Οι ελλείψεις προϊόντων, ο  

ακριβότερος ναύλος καθώς και η καταστροφή των προϊόντων με μικρό κύκλο ζωής 

(όπως τα τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά) είχε ως αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι τομείς να 
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σημειώσουν σημαντικές απώλειες. Η αδυναμία πτήσεων δεν επηρέασε μόνο τον κλάδο 

των τροφίμων αλλά και αυτόν της υγείας αφού η αδυναμία πτήσης προκάλεσε σοβαρά 

προβλήματα από ελλείψεις σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης στα νοσοκομεία.  

 Πέραν των εμπο δίων στις μεταφο ρές που προκαλούνται από την φύση 

υπάρχουν και εμπόδια που προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Σε αυτή την 

κατηγορία υπάγονται οι απεργίες που προκαλούν προβλήματα τόσο στην παραγωγή όσο 

και στον προγραμματισμό μεταφοράς των προϊόντων. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα όσον 

αφορά στις απεργίες ως ένα μέσο διακοπής της συνεχούς λειτο υργίας της μεταφοράς 

είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών στην Ελλάδα τους καλοκαιρινούς 

μήνες του 20 1 1 . Πέραν από  τα σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό, δημιουργήθηκαν 

επίσης αρκετά προβλήματα στην μεταφορά ευπαθών προϊόντων από και προς την 

ενδοχώρα προς τα νησιά.  
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5 Κεφάλαιο 5  Ανάλυση της Μελέτης Περίπτωσης Λακιώτης 

Α.Ε. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εταιρίας Λακιώτης 

Α.Ε. Η αναφορά μας σε αυτή την εταιρία έγινε εξαιτίας αφενός της συνεργασίας της σε 

μεγάλο βαθμό με διαφορετικές χώρες, και αφετέρου της επιλογής της σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο θεωρείται κορυφαίο στο είδος του. Σκοπός της 

εργασίας μέσα από την ερεύνα για τη μελέτη περίπτωσης είναι η προσπάθεια της 

κατανόησης σε βάθος και της πλήρους καταγραφής της διαδικασίας παραμετροποίησης 

και τρόπου λειτουργίας μιας αποθήκης που εισάγει προϊόντα, με τη χρήση ενός 

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο ακολουθεί όλα όσα αναλύθηκαν  στο 

βιβλιογραφικό κομμάτι της εργασίας. 

 

Μεθοδολογία 

Η συλλογή στοιχείων υλοποιήθηκε με τη μελέτη κειμένων που δόθηκαν από την 

επιχείρηση και αφορούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις διαδικασίες 

παραμετροποίησης της αποθήκης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση-

συνέντευξη με το γενικό διευθυντή της εταιρίας κύριο Αντώνιο Λακιώτη ο οποίος μας 

ενημέρωσε για τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρία του ενώ ταυτόχρονα μας 

μετέφερε τη πολύτιμη εμπειρία του από  τη συνεργασία που διατηρεί με χώρες της 

ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και τρίτες χώρες. Τα στοιχεία που μου δόθηκαν από την 

εταιρία ήταν ιδιαίτερα λεπτομερή. Από τα σενάρια υλοποίησης διαφορετικών 

διαδικασιών όσο και ενημέρωση για την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας. Τα στοιχεία 

αυτά όμως ήταν αδύνατον να παρουσιαστούν σε μια εργασία ,αλλά μπόρεσαν να μου 

δώσουν να καταλάβω καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας. Η ανάλυση που 

παρουσιάζεται παρακάτω έχει προέλθει από τα εταιρικά Bussiness Blueprints της 

Intrasoft και της Stepone, των εταιριών δηλαδή που ανέλαβαν την εκπλήρωση του έργου 

και δόθηκαν από την εταιρία Λακιώτης Α.Ε.  

 

5.1 Case study: Λακιώτης Α.Ε 
Το 1978 ιδρύθηκε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των ειδών υγιεινής  

θέρμανσης, Εμπορίας Πλακιδίων και συναφών προϊόντων η οποία κατάφερε να καταστεί  
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μια από τις τετρακόσιες μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις η Λακιώτης Α.Ε. 

Έχοντας σαράντα χρόνια στο χώρο έχει καταφέρει επάξια να αποκτήσει ένα από τα 

μεγαλύτερα μερίδια πωλήσεων στην ελληνική αγορά, με το κύκλο εργασιών της να 

κυμαίνεται στο 35 % της ελληνικής αγοράς και 5 % στο εξωτερικό (κυρίως Βαλκάνια). 

Η εταιρία είναι προμηθευτής και σταθμός ενδιάμεσης αποθήκευσης προϊόντων από τις 

χώρες του εξωτερικού πριν αυτά μεταπωληθούν σε εταιρίες συναφούς αντικειμένου στην 

ενδοχώρα ή χώρες των Βαλκανίων. 

Το 2007 και ύστερα από ώριμη απόφαση της διοίκησης της Λακιώτης Α.Ε. 

αποφασίστηκε η αλλαγή του πληροφοριακού συστήματος. Η απόφαση αυτή ήταν 

μονόδρομος σε μια εποχή, που οι ανάγκες της εταιρίας διαρκώς μεγάλωναν, αφού από το 

1997 παράλληλα με τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης δημιουργήθηκε 

και ένα από τα μεγαλύτερα αν όχι το μεγαλύτερο ως σήμερα κέντρο διανομής ειδών 

υγιεινής στη περιοχή των Βαλκανίων ,εκτάσεως 53.000 τετραγωνικών μέτρων. Η λύση 

που επιλέχθηκε για την επιχειρησιακή εφαρμογή και τη μετάβαση στο επόμενο βήμα της 

εταιρίας ήταν το SAP 

 Η προετοιμασία και η μετάβαση στο νέο πληροφορικό σύστημα υλοποιήθηκε 

μέσα στους πρώτους μήνες του 2007. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκείνη τη στιγμή ήταν η 

μοναδική εταιρία η οποία κατάφερε και ξεκίνησε τη χρήση στη μέση της χρονιάς –είχε 

ξεκινήσει η λογιστική χρήση του έτους επομένως υπήρχε ανάγκη μετάπτωσης 

δεδομένων της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. 

 

5.2 Η Εταιρία 
Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία η Εταιρία Λακιώτης Α.Ε. έχει καταφέρει να 

κερδίσει μεγάλο μερίδιο στην αγορά των προϊόντων που εμπορεύεται και να κερδίσει μια 

από τις πρώτες θέσεις σε αυτόν το τομέα. Η δραστηριότητα της εταιρίας με το πέρασμα 

των χρόνων εξαπλώθηκε στους τομείς της: 

1. της χονδρικής πώλησης  

2. της λιανικής πώλησης  

3. των εισαγωγών 

4. των εξαγωγών προς τα βαλκάνια .  

Αυτή τη στιγμή η δυναμική της αγγίζει τα τέσσερα μεγάλα καταστήματα λιανικής 

πώλησης, δυο χονδρικής και ένα e-shop. Από το 2001 είναι κάτοχος πιστοποιητικού 

διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2000. Όραμα και στόχος της εταιρίας 
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είναι η υποδειγματική εξυπηρέτηση των πελατών της ώστε αυτά να αποτελούν τη 

«ζωντανή» διαφήμιση της. 

 

5.3 ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) της εταιρίας-. 
Από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας οι ανάγκες για μηχανογράφηση 

διαρκώς μεγάλωναν. Σύμφωνα με το κύριο Λακιώτη η αλλαγή μηχανογραφικού 

συστήματος ήταν απαραίτητη κάθε πέντε χρόνια.  Αυτό οφείλονταν κυρίως στην αύξηση 

του όγκου του κύκλου εργασιών της εταιρίας  και στη διασφάλιση της ποιότητας της 

εξυπηρέτησης του πελάτη αλλά και στις υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση (after 

sales service). 

Η μηχανογραφική υποστήριξη πριν το 2007, σημείο ορόσημο της εταιρίας στην 

εισαγωγή της στις νέες τεχνολογίες , ήταν με την εφαρμογή της εταιρίας Altec Κεφάλαιο 

. Η λογιστική παρακολούθηση ήταν ένα ιδιαίτερα δυνατό σημείο, της συγκεκριμένης 

εφαρμογής, αν αναλογιστεί κανείς και τη πολυπλοκότητα του λογιστικού συστήματος 

της χώρας μας. Η εταιρία όμως Λακιώτης Α.Ε. ήθελε κάτι πιο μεγάλο, πιο πλήρες και 

πιο σύγχρονο, που δε θα κάλυπτε επαρκώς τις ανάγκες και δε θα την ανάγκαζε να 

δαπανεί επανειλημμένα χρόνο,χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό σε νέα πληροφοριακά 

συστήματα. Ήθελε ένα σύστημα που θα παρείχε τις δομές και τα εργαλεία εκείνα, που 

επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι βασικοί στόχοι αυτής της κίνησης ήταν: 

• Η λειτουργία σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας 

• Η οργάνωση, αναδιοργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών της  

εφοδιαστικής αλυσίδας,  

• Ο καλύτερος έλεγχος και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, 

• Η σωστή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, 

• Η εξασφάλιση της επεκτασιμότητας του συστήματος, παράλληλα με την 

εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας. 

Η επιλογή του συστήματος βασίστηκε σε όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και 

στην ανάγκη υλοποίησης του υποσυστήματος Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) σε ένα 

ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον. Επιπλέο ν, υπήρχε η ανάγκη διασύνδεσης με τα 
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υποσυστήματα, στην ευρύτητα της λειτουργικότητάς του και στη δυνατότητα 

διασύνδεσης με συστήματα τρίτων. 

Η αλλαγή είχε πέντε βασικά οφέλη στη λειτουργία της εταιρίας αλλά και στην 

εισαγωγή των διαδικασιών.  

 

Ολοκλήρωση Συστημάτων (Integration) 

Η ολοκλήρωση του υποσυστήματος Διαχείρισης Φυσικής Αποθήκης (WM) με το 

ERP οδήγησε στην αναδιοργάνωση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών ενώ 

ταυτόχρονα συνέβαλε στην προώθηση και αναβάθμιση των επικοινωνιών μεταξύ των 

υπευθύνων Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των λοιπών εμπλεκόμενων 

τμημάτων (λογιστήριο, πωλήσεις, κ.λπ.). Η λειτουργία όλης της επιχείρησης σε ένα 

ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εγκαθίδρυσε ενιαία γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ 

των υπευθύνων των τμημάτων, γεγονός που συνεπάγεται καλύτερη συνεργασία και άρα 

μείωση του κόστους λειτουργίας. 

 

Οργάνωση και έλεγχος εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η πλήρης χαρτογράφηση της αποθήκης (με σήμανση όλων των ραφιών) και η 

αξιοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας (ασύρματα τερματικά, σήμανση ειδών-παλετών) 

εξασφάλισε την άμεση και σωστή εισαγωγή της πρωτογενούς πληροφορίας της 

διακίνησης των εμπορευμάτων (παραλαβές, εξαγωγές), με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων 

των υποσυστημάτων του ERP (λογιστήριο, πωλήσεις, προμήθειες). Αυτό είχε ως άμεση 

συνέπεια την καλύτερη οργάνωση της αποθήκης, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των 

διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου 

αποθηκευτικού χώρου.  

 

Μείωση Λαθών & χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών . 

Η καταχώριση της πρωτογενούς πληροφορίας στην πηγή της γέννησής της και η 

άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υποσυστημάτων έχει το επιπρόσθετο όφελος 

της αποφυγής λαθών λόγω διπλοκαταχωρήσεων, κίνδυνος που πάντα ελλοχεύει όπου 

εμπλέκονται πολλοί χρήστες. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σεναρίων λειτουργίας, 

όπως ειδικό απόθεμα παραγγελίας πελάτη ή συγκεντρωτική συλλογή συνέβαλαν επίσης 

στη μείωση τόσο των λαθών ό σο και του χρό νο υ εκτέλεσης των παραγγελιών. Για 

παράδειγμα, οι παραγγελίες με ειδικό απόθεμα εξασφαλίζουν την παραλαβή και διάθεση 
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των εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο πελάτη και μόνο, χωρίς τον κίνδυνο μη 

εξυπηρέτησης του πελάτη λόγω μη έγκυρης εκτέλεσης της παραγγελίας του. Όπως μας 

είπε και ο κ. Αντώνης Λακιώτης, γενικός διευθυντής της Λακιώτης ΑΕ, "ο απαιτούμενος 

χρόνος ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων για την διεκπεραίωση μίας παραγγελίας 

ήταν πολύ μεγάλος και με σοβαρό ενδεχό μενο  λάθους στην πληροφό ρηση. Σήμερα 

κυνηγάει ο επόμενος τον προηγούμενο για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του ERP 

συστήματος".  

 

Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών  

Η μείωση των λαθών και του χρό νου εκτέλεσης των παραγγελιών οδηγεί 

παράλληλα και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Το ολοκληρωμένο ERP 

σύστημα, παρέχοντας πλήρη έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζει την 

παράδοση των σωστών ειδών στο σωστό σημείο παράδοσης, στον βέλτιστο χρόνο και με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Η ολοκλήρωση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων στο ενιαίο περιβάλλον 

εργασίας, που εξασφαλίζει μια ERP πλατφόρμα, παρέχει το βασικό όφελος της 

αναλυτικής πληροφόρησης πο υ είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλους τους υπεύθυνους 

τμημάτων. Η αναλυτική και πολύπλευρη πληροφόρηση αποτελεί βασικό εργαλείο στη 

διάθεση της διοίκησης της εταιρείας και συντελεί ουσιαστικά στην λήψη καλύτερων 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Η εισαγωγή στη «νέα εποχή» σαφώς και δεν ήταν εύκολη και σίγουρα η επιτυχία 

της οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην οργανωμένη, συστηματική και ομαδική δουλειά, 

όχι μόνο της αναδόχου εταιρίας αλλά και των άλλων εμπλεκόμενων εταιριών οι οποίες 

γνώριζαν άριστα το διοικητικό και οργανωτικό (στήσιμο) κομμάτι μιας τέτοιας εταιρίας 

η καθεμία στο είδος της. 

Ανάδοχος εταιρία του έργου ήταν η Intrasoft International ΑΕ, η οποία και είχε 

αναλάβει την υλοποίηση όλων των υπο συστημάτων πλην αυτού της Διαχείρισης της 

Αποθήκης (WMS), το οποίο και το ανέλαβε η εταιρία StepΟne Consulting AE, η οποία 

και επιλέχθηκε εξαιτίας της μεγάλης εμπειρίας της σε θέματα διαχείρισης αποθηκών για 

την βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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Η επιλογή του συγκεκριμένου συνεργάτη εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε 

ορθή. Το συγκεκριμένο υποσύστημα, εγκαταστάθηκε, λειτούργησε  και αντιμετώπισε 

μικρότερο αριθμό προβλημάτων συγκριτικά με τα υπόλοιπα, παρά του ότι χρειάστηκε 

αλλαγή σε όλους τους κωδικο ύς των προϊόντων της αποθήκης, αφού η λογική της 

κωδικοποίησης του SAP ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με αυτή το υ προγράμματο ς της 

ALTEC. 

Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε μέσα σε πέντε μήνες από την 

απόφαση αλλαγής πληροφοριακού συστήματος. Ήταν μια τεράστια επιτυχία αν 

αναλογιστεί κανείς το μέγεθος και τη πολυπλοκότητα του έργου 

Διαδικασία Παραγγελίας. 

Για κάθε ένα προϊόν που κρατείται στη αποθήκη δημιουργείται  ένα δυναμικό 

ελάχιστο και μέγιστο απόθεμα. Το αρχικό απόθεμα ορίζεται από το χρήστη ο οποίος 

κάνει μια αρχική πρόβλεψη. Με τη πάροδο όμως του χρόνου το ελάχιστο και το μέγιστο 

απόθεμα αλλάζει. Οι παράγοντες που το επηρεάζουν, είναι τα στοιχεία πώλησης 

(τιμολόγια –εξαγωγές από την αποθήκη ) καθώς και ο χρόνο παράδοσης του προμηθευτή 

ο οποίος δηλώνεται και  μεταβάλλεται. 

Η διαδικασία παραγγελίας ξεκινάει με ένα μήνυμα στον κατάλληλο χρήστη. Για 

κάθε φορά που ένα προϊόν φτάνει στο δυναμικό ελάχιστο απόθεμα εκείνης της χρονικής 

στιγμής, εξάγει αιτήσεις προς τους προμηθευτές του προϊόντος. 

Οι αιτήσεις είναι τα αποτελέσματα των τρεξιμάτων-προβλέψεων MRP μια πιθανή 

παραγγελία για όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου προμηθευτή η οποία θα γίνει ολική 

ή μερική εντολή παραγγελίας.  

 

5.4 Συνέντευξη με στέλεχος της εταιρείας 
Η εταιρία Λακιώτης Α.Ε. συνεργάζεται σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό με  

τρίτες χώρες.  Οι χώρες με τις οποίες συνεργάζεται κατά κύριο λόγο είναι η Κίνα, η 

Αίγυπτος , η Τουρκία η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες. Οι λόγοι που συνεργάζεται σε τις 

τρίτες χώρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες : 

 

              Κάθε  χώρα και κάθε προμηθευτής ανά χώρα έχει συγκεκριμένο χρονικό 

περιθώριο ώστε να παραδώσει τη παραγγελία από τη στιγμή που θα τη λάβει. Το χρονικό 

περιθώριο του κάθε προμηθευτή καθορίζεται από μια συμφωνία που γίνεται ανάμεσα 

στο προμηθευτή και την Λακιώτης Α.Ε. Τα χρονικά περιθώρια που συμφωνούνται 
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πρέπει να τηρούνται γιατί σε διαφορετική περίπτωση αφενός δημιουργείται κρίση 

ανάμεσα στις σχέσεις προμηθευτή-πελάτη και αφετέρου υπάρχουν ρήτρες για το 

προμηθευτή. Οι χρόνοι που θα δοθούν ανά προμηθευτή θα χρησιμοποιηθούν για τη 

παραμετροποίηση του MRP υποσυστήματος , το οποίο είναι μέρος του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος.  

 

Εξαιτίας του αυξημένου κόστους αλλά και της πολυπλοκότητας όλης της 

διαδικασίας μεταφοράς από τρίτες χώρες (η μεταφορά γίνεται μόνο με container, είναι 

μέσω θαλάσσης, χρειάζονται πολύ περισσότερα έγγραφα-γραφειοκρατία για τη 

μεταφορά των προϊόντων, απαιτούνται περισσότεροι έλεγχοι στο τελωνείο) οι 

παραγγελίες δε γίνονται ανά είδος. Σίγουρα το γεγονός της ταχύτητας κίνησης του 

προϊόντος θα είναι ένα υλικό που καθορίζει τη παραγγελία, αλλά συνήθως μόλις ένα 

προϊό ν φτάσει στα κατώτατα όρια που έχουν ο ριστεί από το χρήστη υπεύθυνο για τη 

παραμετροποίηση του ΜRP και αναλόγως του χρόνου που κάνει να μεταφερθεί το 

προϊόν βγαίνει μια μαζική παραγγελία ανά προμηθευτή. 

 

Σε αυτό το σημείο , είναι που ο παράγο ντας άνθρωπο ς και η εμπειρία που 

συσσωρεύει στο χρόνο είναι ίσως το ‘μαγικό’ συστατικό επιτυχίας της παραγγελίας. 

Κάθε προϊόν έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έτσι και τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία 

δεν έχουν πάντα την ίδια κίνηση όλους τους μήνες. Επιπλέον, κοινωνικοπολιτικοί 

παράγοντες (πόλεμοι-απεργίες κτλ) είναι πάντα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την αποστολή μιας παραγγελίας, ώστε να υπάρξουν και εναλλακτικοί 

τρόποι μεταφοράς, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου  να τηρηθούν οι αρχικοί 

χρόνοι. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται το χαμηλό απόθεμα στην αποθήκη 

και παράλληλα η πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης. Μοναδική περίπτωση μη 

ικανοποίησης της ζήτησης υφίσταται όταν υπάρχει κάποιου είδους ποιοτικό πρόβλημα 

το οποίο παρασύρει και τα υπόλοιπα προϊόντα του συγκεκριμένου προμηθευτή.  

 

5.5 Ανθρώπινος Παράγοντας και η Εταιρία 
Ένας σκόπελος που χρειάστηκε να προσπελαστεί ήταν αυτός της νοοτροπίας των 

υπαλλήλων, η άρνηση τους και η δυσκολία να εναρμονιστούν στις νέες συνθήκες και στο 

νέο τρόπο εργασίας. Η ανάγκη για αλλαγή του τρόπου εργασίας αλλά και η μετακίνηση 

του τμήματος logistic σε νέες εγκαταστάσεις (αυτές του Ασπρόπυργου) είχε γίνει ορατή 
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στα στελέχη της εταιρίας και ιδιαιτέρως στο κύριο Λακιώτη ένα χρόνο πριν την οριστική 

του απόφαση στις αρχές δηλαδή του 2 0 0 6. Έξι μήνες αργότερα η απόφαση αυτή 

ανακοινώθηκε στο προσωπικό της εταιρίας που μέχρι τότε στεγαζόταν στο κεντρικό 

κατάστημα της Θηβών. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν άμεσα αφού την ανάγκη για αλλαγή 

την είχε καταλάβει μόνο η διοίκηση της εταιρίας. Αρχικά υπήρξε αντίδραση ως προς νέο 

πληροφοριακό σύστημα και των διαδικασιών καθώς  θεωρούσαν δε μπορούσαν να 

καλυφθούν όλες οι ανάγκες τους και ότι σαφώς η προγενέστερη κατάσταση ήταν 

καλύτερη. Ο συμβιβασμός δηλαδή στην αλλαγή δεν ήρθε με εύκολο τρόπο. Στη συνέχεια 

της κουβέντας μας με τον κύριο Λακιώτη, μας επισήμανε ότι αρχικά η αντίδραση στη 

νέα εφαρμογή οφείλονταν στα νέα δεδομένα, στη πορεία όμως φάνηκε ότι η μεγαλύτερη 

αντίδραση υπήρξε όταν οι υπάλληλοι αντιλήφθησαν ότι με τη νέα εφαρμογή υπήρχε ανά 

πάσα στιγμή μεγαλύτερος έλεγχος για τον τρόπο λειτουργίας του υπαλλήλου, τη δουλειά 

που προσέφερε κοκ. Το διάστημα εκείνο η εταιρία απασχολούσε 110 άτομα εκ των 

οποίων περίπου 18 ασχολούνταν με τις διοικητικές λειτουργίες της εταιρίας. Μετά από 

μια πίστωση χρόνου προσαρμογής που υπήρξε , η διοίκηση της Λακιώτης Α.Ε. 

αποφάσισε να ανανεώσει το προσωπικό της σε ποσοστό 7 0 %. Η επιλογή των νέων 

υπαλλήλων ήταν με γνώμονα τη γνώση χειρισμού του νέου πληροφοριακού συστήματος. 

Το νέο δυναμικό ήταν ιδιαιτέρως πιο ακριβό σε σύγκριση με το προηγούμενο αφού 

κατείχε τη τεχνογνωσία και τη πιστοποίηση ότι ήταν χρήστες του SAP. Η επιλογή  ήταν 

ανεξάρτητη της εκπαιδευτικής κατάρτισης των υποψηφίων (ΑΕΙ-ΤΕΙ ). Επιπλέον 

προσωπικό που χρειάστηκε αλλαγή ήταν αυτό των εργατών, κάποιο εκ των οποίων ήταν 

αλλοδαποί και δημιουργήθηκε πρόβλημα μάθησης. 

 

5.6 Αναλυτικά οι τεχνολογίες της εταιρείας 
Στην παρούσα ενότητα θα μελετήσουμε ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από 

την επιχείρηση  

 

5.6.1 Material Management 
Το υποσύστημα διαχείρισης υλικών παρακολουθεί όλο το κύκλωμα των υλικών, 

από το πρώτο βήμα που αφορά στη δημιουργία βασικών αρχείων υλικών και 

προμηθευτών ως και το βήμα της κοστολόγησης.  
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Η εγκατάσταση είναι το βασικό επίπεδο, μέσα στην εταιρία, όπου εκτελούνται 

λειτουργίες όπως προγραμματισμός υλικών, αγορά, πώληση και κοστολόγηση. Αυτές οι 

εγκαταστάσεις μπορεί να είναι παραπάνω από μια και να ανήκουν όλες σε έναν 

οργανισμό. Επομένως για κάθε εγκατάσταση είναι απαραίτητο να αντιστοιχηθεί σε μια 

εγκατάσταση στο SAP στο οποίο συντηρούνται βασικές πληροφορίες για αρχεία και 

κινήσεις όπως: 

• βασικό αρχείο υλικών 

• βασικό αρχείο προμηθευτών 

• αιτήσεις αγοράς 

• εντολές αγοράς  

• παραλαβές 

• τιμολόγια 

Η λύση της Λακιώτης Α.Ε περιελάμβανε τη στιγμή της εγκατάστασης του νέου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος, τρεις εγκαταστάσεις (καταστήματα 

Θηβών-Παλλήνης και Ασπρόπυργου) οι οποίες λειτουργούσαν ως αποθηκευτικοί χώροι 

ενώ παράλληλα ήταν και εκθεσιακοί. Κάθε κατάστημα σηματοδοτήθηκε με το δικό του 

μοναδικό κωδικό αριθμό.  

Απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασμό και την παραμετροποιηση καθενώς από 

τα παραπάνω είναι : 

 Αποθηκευτικός χώρος (Storage Allocation) 
 Οργανισμός Προμηθειών (Purchasing Organization) 

Κάθε εγκατάσταση διατηρεί στην ενιαία βάση του πληροφοριακού συστήματος 

κάποια βασικά αρχεία τα οποια και περιληπτικά αναφέρουμε παρακάτω. 

 Βασικό Αρχείο Υλικών  

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται μια εταιρία για να διαχειριστεί ένα υλικό, 

στο SAP είναι αποθηκευμένες στο βασικό αρχείο υλικού και οργανωμένες με πολλά και 

διαφορετικά κριτήρια.  Μπορούμε να καταχωρίσουμε καθώς και να τροποποιήσουμε 

πολλά από τα δεδομένα ενός υλικού μέσα στο βασικό αρχείο του, αλλά ορισμένες 

πληροφορίες μεταβάλλονται αυτόματα μόνο από το σύστημα όπως π.χ. το τρέχον 

απόθεμα από τις κινήσεις αποθήκης. 

Το βασικό αρχείο υλικών είναι ιεραρχικά δομημένο με βάση την οργανωτική 

δομή της εταιρίας, με αποτέλεσμα κάποια δεδομένα του υλικού να ισχύουν για όλα τα 

οργανωτικά επίπεδα ενώ κάποια άλλα ισχύουν για συγκεκριμένα επίπεδα. Υπάρχουν 
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δηλαδή ρόλοι χρηστών οι οποιοι δηλώνουν το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη στην 

πληροφορία.  

Στην οθόνη αυτή περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα τα οποία στοιχειοθετούν το 

υλικό.. 

Τα δεδομένα κάθε εγκατάστασης ισχύουν για όλους τους χώρους που είναι 

συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ενώ παράλληλα αποθηκεύονται και σε 

επίπεδο εγκατάστασης.  

Στο σύστημα χρησιμοποιούνται standard μονάδες μέτρησης.  Κάθε υλικό έχει μια 

βασική μονάδα μέτρησης και προαιρετικά μία μονάδα αγορών και μία μονάδα 

πωλήσεων. Επίσης για κάθε υλικό μπορούν να ορισθούν πολλές εναλλακτικές μονάδες 

μέτρησης.Το σύστημα ανάλογα με την κίνηση προτείνει και την αντίστοιχη  μο νάδα 

μέτρησης, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό..  

Ο κωδικός αριθμός ενός υλικού αποτελεί την μοναδιαία ταυτότητα του και 

μεταφέρει τη πληροφορία σε όλα τα επίπεδα που θα χρειαστεί..  

Η ομαδοποιηση των υλικών επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση των κωδικών ο 

η οποία είναι υποχρεωτικό στοιχείο συμπλήρωσης κατά τη καταχώρηση των υλικών και 

είναι μοναδικη (αντιστοιχηση κωδικού υλικου -ομάδα).Ο τύπος του υλικο ύ είναι μία 

βασική κατηγοριοποίηση των υλικών που προσδιορίζει ανά υλικό τα ακόλουθα: 

• Τον τρόπο και το εύρος αρίθμησης 

• Τον τρόπο απόκτησης 

• Ποιες οθόνες καταχώρισης  θα εμφανίζονται και με ποια σειρά 

• Ποια πεδία ανά οθόνη θα είναι  υποχρεωτικά, προαιρετικά ή μη ορατά 

• Αν θα έχει σταθερή τιμή ή κυλιόμενο μέσο 

• Σύνδεση με τους λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου 

Παρακάτω φαίνονται οι τύποι υλικών που καθορίστηκαν στο σύστημα της Λακιώτης 

Α.Ε με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Ο κωδικός και η περιγραφή του Τύπου Υλικού  

• Ο τρόπος αρίθμησης ανά τύπο υλικού 

• Αν το απόθεμα παρακολουθείται κατά ποσότητα ή/και κατ’αξία  

• Έλεγχος Τιμής 

Η ιεραρχία ενός προϊόντος αποτελεί άλλο ένα κριτήριο ομαδοποίησης υλικών με 

βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά και ουσιαστικά είναι ενας τρόπος να 

δημιουργήσουμε υπερομάδες υλικών,οι οποίες εξακολουθουν να αντιστοιχείζονατι 
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μονοσήμαντα ενώ είναι βασικό εργαλείο ανάλυσης στο τομέα των Πωλήσεων και 

Διανομής (SD).  

Τα βασικότερα πεδία τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο Αρχείο των 

υλικών κυρίως για τα εμπορεύματα, είναι τα ακόλουθα: 

• Βασικά Δεδομένα 

o Περιγραφή Κωδικού. Σε αυτό το πεδίο συντηρείται η περιγραφή του 

υλικού  

o Αναλυτικό Κείμενο Περιγραφής Υλικού.  

o Βασική μονάδα μέτρησης..  

o Εναλλακτικές Μονάδες Μέτρησης.  

o Πεδία για τις διαστάσεις του υλικού.  

• Δεδομένα Πωλήσεων 

o Κωδικός Φόρου υλικού.  

o Ομάδα Λογαριασμών Εσόδων.. 

• Προμήθειες – Εισαγωγές 

o Κωδικός εμπορεύματος / Κωδικός αριθμός εισαγ.για εξαγ.εμπόριο 

o Κωδικός αξίας προμηθειών..  

• Δεδομένα Αποθήκευσης 

o Αποθηκευτική Θέση 

• Προγραμματισμός Προμηθειών (ΜRP) 

o Τύπος ΜRP (MRP type). Προσδιορίζει τον τρόπο προγραμματισμού των 

προμηθειών του υλικού. Για όλα τα υλικά θα εφαρμοστεί η 

παρακολούθηση του Επιπέδου Αναπαραγγελίας με Μέγιστο Απόθεμα 

Αποθήκευσης. 

o Ελεγκτής MRP (MRP controller). Είναι το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο 

για την εκτέλεση του ΜRP για ένα σύνολο υλικών. 

o Απόθεμα Αναπαραγγελίας - Μέγιστο Απόθεμα Αποθήκευσης – Απόθεμα 

Ασφαλείας. Τα πεδία αυτά αναλύονται στην συνέχεια.   

 

 Βασικό Αρχείο Προμηθευτών 

Το βασικό αρχείο προμηθευτών αποθηκεύει κεντρικά όλα τα δεδομένα των 

προμηθευτών ενώ τηρούνται με ενιαίο τρόπο: 

• Γενικές Πληροφορίες όπως 
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o Κωδικός Προμηθευτή και βασικά στοιχεία 

o Ομαδοποιήσεις για λόγους στατιστικών, κλπ. 

o ΑΦΜ, 

o Λογαριασμός Συμφωνίας, κλπ. 

o Όροι πληρωμής, 

o Νόμισμα Παραγγελίας, κλπ. 

 

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο σύστημα διαχείρισης υλικών είναι και 

επίβαλλεται να είναι μηχανογραφημένες είανι οι παρακάτω: 

Επιχειρησιακές Κινήσεις υποσυστήματος διαχείρισης υλικών. 

• Δημιουργία βασικού αρχείου υλικών – προμηθευτών – τιμοκαταλόγων  

• Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών 

• Διαδικασία προμηθειών 

• Διαδικασία παρακολούθησης αποθεμάτων  

• Τιμολόγια αγορών 

Κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίε αναλύεται συνοπτικά παρακάτω : 

Οι εργασίες που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης υλικών και 

συντελούν ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία προμηθειών είναι οι παρακάτω: 

Διαδικασία Προμηθειών  

 Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών.  Σύμφωνα με την τρέχουσα 

κατάσταση διάθεσης των αποθεμάτων των υλικών και όσον αφορά την 

προγραμματισμένες απαιτήσεις, παράγονται αυτόματα οι αιτήσεις αγορών ανά 

εγκατάσταση. 

 Δημιουργία Εντολών Αγοράς. Τα δεδομένα από την αίτηση αγοράς 

αντιγράφονται στις εντολές αγοράς συγκεντρωτικά. 

 Παραλαβή Υλικών. Η παραλαβή αγαθών για μια εντολή αγοράς καταχωρείται 

στο σύστημα με αναφορά στα στοιχεία της εντολής αγοράς και με έλεγχο όλων 

των εισαγμένων στοιχείων (η ποσότητα παραλαβής αγαθών σε περίπτωση που 

διαφέρει από την ποσότητα εντολής).  

 Τιμολόγια Αγορών. Με την καταχώρηση του τιμολογίου αγορών για 

συγκεκριμένη εντολή αγοράς ελέγχονται από το σύστημα  τα στοιχεία του 

τιμολογίου σε συνδυασμό με αυτά της εντολής αγοράς και της ποσοτικής 

παραλαβής. Τυχόν αποκλίσεις επισημαίνονται στο χρήστη. 
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Οι εργασίες που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης υλικών και 

συντελούν ώστε να δημιουργηθεί η διαδικασία της παρακολούθησης των αποθεμάτων 

περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω: 

Διαδικασία παρακολούθησης αποθεμάτων 

• Ποσοτικές παραλαβές. Ανάλογα με το σκοπό  και τη φύση της κίνησης οι 

κινήσεις ποσοτικών παραλαβών διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες.   

• Εσωτερικές διακινήσεις. Η διακίνηση αποθεμάτων αφορά την φυσική 

μετακίνηση των υλικών από ένα αποθηκευτικό χώρο σε ένα άλλο ή από μία 

εγκατάσταση σε μια άλλη. 

• Αναλώσεις. Οι κινήσεις των αναλώσεων ανάλογα με τη φύση και τον σκοπό τους 

κατατάσσονται σε επιμέρους κατηγορίες. 

• Φυσική Απογραφή. Κατά την διαδικασία της φυσικής απογραφής ελέγχεται η 

ποσότητα των υλικών στο σύστημα σε σύγκριση με την φυσική ποσότητα στην 

αποθήκη.  Σε περίπτωση που εντοπιστούν αποκλείσεις γίνονται διορθωτικές 

κινήσεις.  

Οι εργασίες που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης υλικών και 

συντελούν ώστε να δημιουργηθεί η διαδικασία προμηθειας υλικών η οπόια και 

συντονίζεται κεντρικά από το τμήμα προμηθειών της εταιρίας είναι εκτελείται ως εξής: 

Προμήθεια Υλικών 

• Δημιουργία αίτησης αγοράς αυτόματα μέσα από το πρόγραμμα προγραμματισμού 

απαιτήσεων υλικών ή αυτόματα στην περίπτωση πώλησης κατά παραγγελία 

πελάτη. 

• Δημιουργία εντολής αγοράς είτε με μετατροπή των αιτήσεων αγοράς είτε 

απευθείας από τον χρήστη 

• Καταχώρηση της ποσότητας φόρτωσης (με την χρήση του Proforma Invoice) 

• Με αναφορά στην εντολή αγοράς ή τη Proforma Invoice τα υλικά θα 

παραλαμβάνονται στην αποθήκη  

• Με αναφορά στην εντολή αγοράς θα καταχωρείται στο σύστημα το τιμολόγιο του 

προμηθευτή.  
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Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (MRP) 

Ο βασικός ρόλος του MRP, είναι η παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των 

αποθεμάτων και συγκεκριμένα η αυτόματη δημιουργία προτάσεων αγορών για τα υλικά 

στα οποία παρατηρείται έλλειψη αποθέματος  

Η μέθοδος προγραμματισμού των υλικών που εφαρμόζεται είναι η 

παρακολούθηση του Επιπέδου Αναπαραγγελίας (Reorder Point Planning) με Μέγιστο 

Απόθεμα Αποθήκευσης (Maximum Stock Level). Το σύστημα ελέγχει το επίπεδο των 

αποθεμάτων και εφόσον το Επίπεδο Αναπαραγγελίας δεν καλύπτεται, δημιουργεί 

προτάσεις προμήθειας με ποσότητα παραγγελίας ανάλογη του μέγιστου αποθέματος 

αποθήκευσης. Επιπλέον  χρησιμοποιείται το πεδίο Απόθεμα Ασφαλείας για το σενάριο  

των δειγμάτων τα οποία δεν  αποστέλλονται προς δειγματισμό αν το επίπεδο του 

αποθέματος είναι κάτω από αυτό του αποθέματος ασφαλείας. Ο προγραμματισμός 

υλικών εκτελείται περιοδικά για όλα τα υλικά για τα οποία η κατάσταση των αναγκών ή 

το επίπεδο του αποθέματος έχει μεταβληθεί από την τελευταία εκτέλεση του 

προγραμματισμού. Η λειτουργία του MRP είναι κομμάτι εργασίας παρακολούθησης και 

επεξεργασίας του τμήματος προμηθειών της εταιρίας. 

Το σύστημα υπολογίζει την απαραίτητη ποσότητα ακολουθώντας τα εξής 

βήματα:  

1. Ελέγχει εάν το απόθεμα καλύπτει το απόθεμα αναπαραγγελίας. 

2. Υπολογίζει την ποσότητα που πρέπει να παραγγελθεί σύμφωνα με την μέθοδο 

υπολογισμού ποσότητας που αναφέρθηκε.  

3. Δημιουργεί αιτήσεις για μεταφορά αποθέματος από την κεντρική αποθήκη στον 

Ασπρόπυργο προς τα καταστήματα της Θηβών και της Παλλήνης. 

4. Δημιουργεί προτάσεις παραγγελίας (αιτήσεις αγοράς) για συγκεκριμένο χρόνο 

παραλαβής για την κεντρική αποθήκη του Ασπρόπυργου. Ο χρήστης μπορεί να 

επεξεργαστεί τις προτάσεις του συστήματος, να τις μεταβάλλει και εφόσον το 

επιθυμεί να τις μετατρέψει σε παραγγελίες προς τον Προμηθευτή. 

Το υποσύστημα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα όλους τους αλγορίθμους πρόβλεψης 

που είναι γνωστοί ώστε να εξάγει ένα σωστό αποτέλεσμα. 

 

Απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να υλοποιηθούν για την ορθή παραμετροποιηση του 

υποσυστήματος αναλυονται εν συντομία παρακάτω. 
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Μετά την άφιξη των δεδομένων σχετικά με την φόρτωση των Υλικών από το ν 

Προμηθευτή, η οποία γίνεται με το προ-τιμολόγιο ή με τη Proforma Invoice, ο χρήστης 

καταχωρεί στο σύστημα τις επιβεβαιωμένες ποσότητες καθώς και τον ακριβή χρόνο 

άφιξης. Η παραλαβή των Υλικών στην Αποθήκη γίνεται με βάση τις επιβεβαιωμένες 

ποσότητες.. 

Επιβεβαίωση χρόνου άφιξης Παραγγελίας (Proforma invoice)-Καταχώρηση 

πληροφορίας. 

 

Μέσα από την εφαρμογή του υποσυστήματος της Διαχείρισης Αποθεμάτων είναι 

εφικτή η παρακολούθηση των αποθεμάτων των υλικών. 

Διαχείριση Αποθεμάτων 

Προκειμένου για την αποτύπωση της κίνησης των υλικών στο σύστημα 

χρησιμοποιείται μία ευρεία λίστα από τριψήφιους κωδικούς, τους αποκαλούμενους 

κωδικούς κινήσεων. Κάθε κωδικός κίνησης αντιπροσωπεύει και ένα επιχειρησιακό 

σενάριο και οδηγεί σε: 

• Δημιουργία ενός εγγράφου υλικών το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν την συγκεκριμένη κίνηση: 

o Ποία υλικά αφορά 

o Ποσότητες 

o Ημερομηνία κίνησης 

o Ημερομηνία εγγραφής 

o Εγκατάσταση που έγινε η κίνηση 

o Αποθηκευτικό χώρο  

o Τύπο αποθέματος 

• συγκεκριμένες λογιστικές εγγραφές,  

• ενημέρωση συγκεκριμένων κοστολογικών αντικειμένων (όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο) 

• εκτύπωση συγκεκριμένων φορολογικών παραστατικών 

Οι κωδικοί κινήσεων ανάλογα με τη φύση τους διακρίνονται μπορεί να είναι: 

• παραλαβές υλικών 

• αναλώσεις υλικών 

• πωλήσεις υλικών 

• ποσοτικές διακινήσεις υλικών 
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Οι παραλαβές των υλικών ανάλογα με το σκοπό και τη φύση τους κατατάσσονται 

σε διάφορες κατηγορίες. οι οποίες και καλύπτουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. 

Παραλαβές Αποθεμάτων 

Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι: 

• Παραλαβή για Εντολή Αγοράς 

Η εντολή αγοράς χρησιμοποιείται στο βήμα της παραλαβής ως έγγραφο  

αναφοράς προκειμένου να: 

o Μην χρειαστεί ο χρήστης να πληκτρολογήσει ξανά τα υλικά, τις 

ποσότητες την διεύθυνση παράδοσης (στοιχεία που ήδη το τμήμα 

προμηθειών έχει καταχωρήσει στην εντολή).  

o Γίνει έλεγχος των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων που ζητήθηκαν 

από την εντολή και τελικά παραδόθηκαν ούτως ώστε να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία του προμηθευτή  

• Ποσοτική παραλαβή για Έλλειμμα-Πλεόνασμα αγορών 

• Επιστροφή σε προμηθευτή 

• Ακύρωση όλων των παραπάνω κινήσεων 

 

5.6.2 Warehouse Management 
Η αυτοματοποίηση των λειτουργιών της αποθήκης και η βελτίωση της 

λειτουργικότητας και της οργάνωσης αυτής είναι το κύριο χαρακτηριστικό όλων των ΠΣ 

που ασχολούνται με το WMS. Το υποσύστημα Warehouse Management διαχειρίζεται 

περίπλοκες δομές αποθηκών χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους αποθηκευτικών 

περιοχών (high rack storage, block storage, fixed bin storage κλπ.) ενός ή περισσότερων 

εγκαταστάσεων φτάνοντας μέχρι το επίπεδο αποθηκευτικής θέσης. Ελέγχει και 

παρακολουθεί όλες τις μεταφορές των αποθεμάτων όπως: παραλαβές, χορηγήσεις, 

διακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υλικών. 

Αυτοματοποιεί τις μεταφορές πληροφο ριών μεταξύ των υποσυστημάτων WM και MM 

και άλλων αυτοματοποιημένων συστημάτων . 

Το σύστημα που έχει εφαρμοστεί περιλαμβάνει την κάλυψη των παρακάτω: 

1. Οργανωτικές δομές 

2. Διαδικασία παραλαβών και σήμανση ειδών  

3. Διαδικασία και στρατηγικές Απόθεσης 

4. Αναπλήρωση (Replenishment) και εσωτερικές διακινήσεις 
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5. Διαδικασία και στρατηγικές συλλογής 

6. Συσκευασία 

7. Ασύρματα τερματικά (RF) και κεντρική διαχείριση RF τερματικών (RF Monitor) 

8. Διαχείριση Επιστροφών 

9. Απογραφή 

 

Οργανωτική ΔομήΑποθήκης  

Για να μπορέσει να τυποποιηθεί μια αποθήκη στο WMS χρειάζεται να οριστουν 

και να παραμετροποιηθούν τα παρακάτω: 

 Αριθμός Αποθήκης (Warehouse Number) 

Ο Αριθμός Αποθήκης αποτελεί τη βασική Οργανωτική Δομή, η οποία συνδέει το 

υποσύστημα Διαχείρισης Αποθηκών WM με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του SAP R/3. 

Ανά αριθμό αποθήκης δημιουργούνται και συντηρούνται στοιχεία και πληροφορίες για 

το βασικό αρχείο ειδών. 

 Τύπος Αποθήκευσης (Storage Type) 

  Για κάθε τύπο αποθήκευσης ορίζονται παράμετροι ελέγχου που αφορούν την 

απόθεση και τη συλλογή των υλικών, καθώς και τη δέσμευση περιοχών ή ποσοτήτων. 

Στο επίπεδο αυτό ενεργοποιείται και η διαχείριση αποθηκευτικών μονάδων (SU-

management)αποθήκες , περιχές, εκθεσιακός χωρος κτλ, καθώς και το είδος ελέγχου 

χωρητικότητας που θα διενεργείται. Στο σύστημα υπάρχουν προκαθορισμένοι τύποι 

αποθήκευσης. Χαρακτηριστικοί τύποι αποθήκευσης είναι οι High-Rack Storage, Bulk 

Storage, Pallet Area, Goods Receipt Area και Goods Issue Area. 

 Τμήμα Αποθήκευσης (Storage Section) 

  Αποτελεί οργανωτική υποδιαίρεση του τύπου αποθήκευσης, η οποία ομαδοποιεί 

θέσεις αποθήκευσης με παρόμοια χαρακτηριστικά για λόγους απόθεσης υλικών. 

 Θέση Αποθήκευσης (Storage Bin) 

  Γενικά, κάθε τύπος αποθήκευσης περιέχει έναν αριθμό θέσεων αποθήκευσης. Η 

θέση αποθήκευσης αποτελεί τη μικρότερη οργανωτική μονάδα σε μία αποθήκη. Οι 

θέσεις αποθήκευσης συνήθως αναπτύσσονται με την ακόλουθη δομή συντεταγμένων: α) 

Διάδρομος, β) Θέση και γ) Ύψος. 
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Ως βασικά δεδομένα ορίζονται τα όλα εκείνα τα στοιχεία που σχηματίζουν  ή 

ορίζουν τη ταυτότητα του προιόντος 

Βασικά Δεδομένα 

 

Με λίγα λόγια μπορούμε να έχουμε  

Δεδομένα θέσεων και μονάδων αποθήκευσης 

• αυτόματη σειρά αναζήτησης αποθηκευτικής θέσης του συστήματος βάση 

τύπου αποθηκευτικής μονάδας.  

• ενεργοποιημένος έλεγχος της χωρητικότητας βάσει της μέγιστης 

ποσότητας που έχει οριστεί ανά κωδικό είδους (στο βασικό του αρχείο). 

 

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται η εταιρεία για να διαχειριστεί ένα υλικό 

είναι αποθηκευμένες στο βασικό αρχείο υλικού. Κάποια από τα στοιχεία του υλικού 

αφορούν όλες τις εγκαταστάσεις  και είναι κοινά (π.χ. βασικά δεδομένα όπως περιγραφή, 

μονάδες μέτρησης κ.τ.λ.). Κάποια πρέπει να συντηρούνται κατά εγκατάσταση (π.χ. 

Στοιχεία πωλήσεων, αποθήκευσης, αγοράς, MRP κλπ  

Δεδομένα Υλικών 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα (Εικόνα 1) παρουσιάζει τις διαφορετικές ομάδες 

πληροφοριών που υπάρχουν στο Βασικό αρχείο υλικού (Material master record) και οι 

οποίες τροφοδοτούν αυτόνομα με στοιχεία το αρχείο αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Βασικό αρχείο υλικού (Intrasoftt ,StepOne Bussiness Blueprints Lakiotis S.A.) 
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Μερικά από τα κύρια δεδομένα που αφορούν το WMS και καταχωρούνται στις 

αντίστοιχες οθόνες είναι: 

• Δείκτες αποθήκευσης/συλλογής 

• Δείκτες τμήματος αποθήκευσης 

• Δεδομένα παλετοποίησης ανά τύπο μονάδας αποθήκευσης 

• Σταθερή Θέση Συλλογής 

• Μέγιστη Ποσότητα Σταθερής Θέσης Συλλογής 

• Ελάχιστη Ποσότητα Σταθερής Θέσης Συλλογής 

 

Η διαδικασία παραλαβής αναφέρεται στις παραλαβές από προμηθευτές και από 

μεταφορές αποθεμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων, καθώς και επιστροφές από πελάτες. Η 

λογική της εφαρμογής βασίζεται στην εύκολη και γρήγορη καταχώρηση των 

παραλαμβανόμενων φορτίων ακολουθώντας τα βήματα της φυσικής διαδικασίας 

παραλαβής. 

Διαδικασία Παραλαβών 

Όλα τα απαραίτητα πεδία για την εισαγωγή των δεδομένων παραλαβής 

βρίσκονται στην οθόνη της εφαρμογής, και η καταχώριση γίνεται με το πληκτρολόγιο ή 

με σάρωση (όπως για τις περιπτώσεις όπου ο κωδικός του υλικού αναγράφεται στη 

συσκευασία σε Bar Code μορφή). Τα δεδομένα είναι: 

• Αριθμός Εισερχόμενης Παράδοσης 

• Αριθμός δελτίου αποστολής/τιμολογίου (αν υπάρχει) 

• Κωδικός υλικού, με πληκτρολόγηση ή σάρωση 

• Ποσότητα 

Σε περίπτωση παραλαβής ακατάλληλων προϊόντων, οι ποσότητες που θα 

χαρακτηριστούν ακατάλληλες θα παραλαμβάνονται και αυτές στον WM Αποθηκευτικό 

Χώρο . Με τη χρήση της ίδιας εφαρμογής, οι ποσότητες αυτές καταχωρούνται ως 

ποσότητες ακατάλληλες και θα καθοδηγούνται αυτόματα από το σύστημα στον 

αποθηκευτικό χώρο (storage location) «Προς Καταστροφή». Δεν υπάρχει διαφορετικός 

χώρος σε επίπεδο WM για τα ακατάλληλα.  

Για κάθε πλήρη ομοιογενή παλέτα θα εκτυπώνεται μία ετικέτα, η οποία περιέχει 

τα εξής πεδία: 

• ΕΑΝ είδους σε μορφή barcode 

• Κωδικός είδους  
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• Ημερομηνία Εισαγωγής 

• Περιγραφή Είδους 

• Ποσότητα σε Κιβώτια  

• Ποσότητα στη Βασική Μονάδα Μέτρησης 

• Θέση Αποθήκευσης Προορισμού 

• Αριθμός παλέτας (και σε μορφή barcode) 

Με την ολοκλήρωση της παραλαβής στο υποσύστημα WM, οι ποσότητες 

παραλαμβάνονται σε δεύτερο βήμα και στο υποσύστημα του ΜΜ μέσω ειδικής 

εφαρμογής η οποία εκτελεί όλες τις απαραίτητες ΜΜ κινήσεις παραλαβής, ελλείμματος 

και πλεονάσματος. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας φυσικής παραλαβής, μέσω του Monitor 

Παραλαβής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την συνολική ποσότητα της 

Εισερχόμενης Παράδοσης (Δελτίου Αποστολής) του προμηθευτή με την συνολική 

ποσότητα της καταμέτρησης. Επίσης, μέσω του Monitor Παραλαβής δίνεται η 

δυνατότητα αυτόματης καταχώρισης της παραλαβής και στο υποσύστημα του ΜΜ. Εάν 

διαπιστωθεί διαφορά στις καταμετρημένες ποσότητες με αυτές του δελτίου αποστολής, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να εκτελέσει τις πλεονασματικές ή 

ελλειμματικές κινήσεις για το κλείσιμο των διαφορών.  

Με την εκτέλεση της εφαρμογής καταχωρούνται στο ΜΜ οι ποσότητες των 

υλικών, όπως αναγράφονται στο δελτίο και ταυτόχρονα πραγματοποιείται ελλειμματική 

ή πλεονασματική ΜΜ κίνηση, εάν έχει καταχωρηθεί στην WMS παραλαβή, μεγαλύτερη 

η μικρότερη ποσότητα σε σχέση με αυτή του δελτίου. 

 

Η διαδικασία απόθεσης ενεργοποιείται κατά κανόνα με τη διαδικασία παραλαβής 

υλικών στην αποθήκη. Η διαδικασία παραλαβής, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη 

ενότητα, ενεργοποιεί το υποσύστημα Warehouse Management (WM) μέσω της 

δημιουργίας Εντολών Διακίνησης (Transfer Orders). Οι Εντολές Διακίνησης προτείνουν 

στους χρήστες την ακριβή θέση αποθήκευσης (storage bin) των ποσοτήτων που 

παρελήφθησαν με βάση τις στρατηγικές απόθεσης που έχουν οριστεί για κάθε τύπο 

αποθήκευσης και τη σειρά αναζήτησης που έχει οριστεί για κάθε «ομάδα υλικών».  

Διαδικασία και Στρατηγικές Απόθεσης 

Η επιβεβαίωση της εκτέλεσης των Εντολών Διακίνησης πραγματοποιείται με τη 

χρήση των ασύρματων τερματικών. Κατά την εκτέλεση των εντολών απόθεσης, με τη 
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χρήση των RF τερματικών, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την 

προτεινόμενη θέση προορισμού των ειδών και να καταχωρούν τη νέα θέση απόθεσης, 

σαρώνοντας τον αντίστοιχο κωδικό της. .  

 

Η διαδικασία αναπλήρωσης χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό με απόθεμα 

των σταθερών (Fixed Picking Bins). Οι θέσεις αυτές ανατροφοδοτούνται περιοδικά από 

άλλες θέσεις αποθήκευσης stock.  

Διαδικασία Αναπλήρωσης & Εσωτερικές Κινήσεις 

Για τις διαδικασίες αναπλήρωσης θέσεων συλλογής εφαρμόζονται οι εξής 

μέθοδοι αναπλήρωσης: 

1. 

2. 

Αναπλήρωση σταθερών θέσεων συλλογής παλετών (Replenishment for Fixed 

Bins): (std πρόγραμμα αναπλήρωσης) 

Αναπλήρωση σταθερών θέσεων συλλογής θυρίδων (Replenishment for Fixed 

Bins):

3. 

 (std πρόγραμμα αναπλήρωσης) 

Η μεταφορά υλικών από μία θέση σε άλλη με χρήση της λειτουργικότητας του 

Standard R/3 SAP WM συστήματος γίνεται με τη δημιουργία Εντολών Διακίνησης στο 

σύστημα, οι οποίες εν συνεχεία εκτελούνται από τους χρήστες των ασύρματων 

τερματικών (RF).  

Αναπλήρωση βάσει Εξερχ. Παραδόσεων (Replenishment Planning for Fixed Bins) 

(ειδική εφαρμογή)  

Η διαδικασία εξαγωγών στο υποσύστημα WM λειτουργεί συμπληρωματικά στη 

διαδικασία εξαγωγών του υποσυστήματος ΙΜ (Inventory Management) και SD (Sales & 

Distribution). 

• Η επιβεβαίωση εκτέλεσης των Εντολών Διακίνησης πραγματοποιείται με τη 

χρήση των ασύρματων τερματικών RF ή κεντρικά από θέση εργασίας.  

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η διάκριση και η αυτόματη ανάθεση των εργασιών 

που εκτελούνται εντός της αποθήκης ώστε να μοιράζονται ανάλογα και οι Εντολές 

Διακίνησης στα ασύρματα τερματικά (RF), ορίζονται στο σύστημα «Ουρές». 

Ουσιαστικά με την έννοια «Ουρά» προσδιορίζεται στο σύστημα μια περιοχή εντός της 

αποθήκης όπου ο χρήστης εκτελεί συγκεκριμένου τύπου εργασίες. 

Διαχείριση και Λειτουργία Ασύρματων Τερματικών 
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Κάθε χρήστης αντιστοιχίζεται σε μια «Ουρά». Οι χρήστες που έχουν 

αντιστοιχιστεί σε μια συγκεκριμένη «Ουρά» έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τις 

εργασίες που έχουν αντιστοιχιστεί στην «Ουρά» αυτή. 

Στις κινήσεις της αποθήκης μπορούν να οριστούν προτεραιότητες προκειμένου 

να μπαίνουν με την ανάλογη σειρά οι Εντολές Διακίνησης στις Ουρές των ασύρματων 

τερματικών.  

Με τη χρήση του SAPConsole, επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των RF 

τερματικών μέσω μίας κεντρικής εφαρμογής παρακολούθησης, το “RF Monitor”. Με τη 

χρήση αυτής της εφαρμογής, ο υπεύθυνος της αποθήκης έχει τη δυνατότητα να: 

• Εμφανίζει τον αριθμό των εντολών διακίνησης που έχουν ανατεθεί σε κάθε RF 

τερματικό και το χρήστη που έχει συνδεθεί με αυτό.  

• Να αναθέτει ανεκτέλεστες εντολές διακίνησης και χρήστες από ένα τερματικό 

στο άλλο. 

• Να επεμβαίνει και να αλλάζει την προτεραιότητα εκτέλεσης εντολών διακίνησης 

παρακάμπτοντας έτσι τις προκαθορισμένες από το σύστημα προτεραιότητες. 

• Να μεταφέρει το σύνολο των εντολών διακίνησης από ένα τερματικό στο άλλο. 

Το υποσύστημα WM του SAP R/3 παρέχει τη λειτουργικότητα «Παρακολούθηση 

Ενεργειών Αποθήκης» (Warehouse Activity Monitor), η οποία επιτρέπει στον υπεύθυνο 

αποθήκης να παρακολουθεί τις εργασίες εντός της αποθήκης και να επισημαίνει τυχόν 

λάθη ή καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα μέσω της λειτουργικότητας «Παρακολούθηση 

Ενεργειών Αποθήκης» (Warehouse Activity Monitor), είναι δυνατή: 

• Η αυτόματη παρακολούθηση των διαδικασιών της αποθήκης 

• Ο αυτόματος εντοπισμός και η εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εκτέλεση 

διαδικασιών στην αποθήκη 

• Διόρθωση σφαλμάτων 

Επιπλέον ορίστικαν εργασίες αποθήκης των οποίων η παρακολούθηση γίνεταιι 

μέσω του WMS.Για τις περισσότερες ορίστηκαν κρίσιμοι χρόνοι,  Επομένως, με βάση 

αυτών ο υπεύθυνος αποθήκης μπορεί να ελέγξει ποιες εργασίες δεν έχουν εκτελεστεί 

μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί. Για την υποστήριξη των καθημερινών 

λειτουργιών καθώς και για την ανάλυση των στατιστικών πληροφοριών παρέχονται 

standard SAP καταστάσεις 
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• Για την κάλυψη των αναγκών της απογραφής της αποθήκης, εφαρμόζεται η 

μέθοδος «Συνεχής Απογραφή» και φυσικής απογραφής (αυτοματοποιημένη 

διαδικασία).  

 

Ο τρόπος λειτουργίας των ασύρματων τερματικών συσκευών στο SAP  

Η επικοινωνία του χρήστη με το SAP γίνεται συνήθως με το SAP GUI (ή 

εναλλακτικά με το WEB GUI). Το GUI είναι ένα σύνολο από προγράμματα που 

προσφέρει δυνατότητες απεικόνισης κειμένου και γραφικών στην ίδια οθόνη. Για 

παράδειγμα, οι οθόνες των προσωπικών υπολογιστών όπως και πολλών personal 

organizer (τύπου Pocket PC, IPAQ, κλπ.) υποστηρίζουν γραφικά και κείμενο 

ταυτόχρονα.  

Τα ασύρματα τερματικά (RF-Terminals) συνήθως δεν παρέχουν τέτοιες 

δυνατότητες εμφάνισης γραφικών αλλά υποστηρίζουν μόνο την εμφάνιση χαρακτήρων 

κειμένου (character based).  

Επομένως, για να απεικονιστεί μία οθό νη του SAP σε ένα Character-based 

τερματικό απαιτείται μια μετάφραση της οθόνης, όσον αφορά τα αντικείμενα που 

απεικονίζονται σε αυτήν (π.χ. εικονίδια, λογότυπα, κλπ.). Το ρόλο αυτού του 

μεταφραστή τον αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τη SAP (στο 

presentation CD) με το όνομα SAPConsole (Εικόνα 4 και Εικόνα 5). To SAPConsole 

είναι πρόγραμμα για Windows XP / NT / 2000 μόνο.  

Συγκεκριμένα: 

1. Το ασύρματο τερματικό εκτελεί ένα Telnet Client  

2. Ο Telnet Client συνδέεται λογικά (log in) με ένα Telnet Server (VT220 

emulation). 

3. O Telnet Server καλεί το SAPConsole και μεταφέρει την οθόνη του SAPConsole 

στον Telnet Client (δηλαδή στην οθόνη του ασύρματου τερματικού). 

4. Το SAPConsole συνδέεται με το SAP και μεταφέρει τη συνηθισμένη εικόνα του 

SAP Login στο χρήστη, επιτυγχάνοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ SAP και του 

ασύρματου τερματικού. 
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Εικόνα 4: SAPConsole: Αρχιτεκτονική (Intrasoftt ,StepOne Bussiness Blueprints Lakiotis 

S.A.) 

 

 
           Εικόνα 5: SAPConsole: Αρχιτεκτονική (Intrasoftt ,StepOne Bussiness Blueprints 

Lakiotis S.A.) 
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5.6.3 Sales and Distribution Management 
Οι πωλήσεις ως μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας διαχειρίζονται στο 

σύστημα μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος  

 

Η διαδικασίααυτή είναι από μονη της ένα υποσύνολο διαδικασιών.: 

• Προσφορά στον Πελάτη 

• Παραγγελία από Πελάτη 

• Καθορισμός Τιμών και Εκπτώσεων  

• Παράδοση 

• Εντολή μεταφοράς για Συλλογή 

• Κιβωτιοποίηση 

• Δημιουργία φορτίων 

• Καταχώρηση Χορήγησης Αγαθών 

• Τιμολόγηση 

• Εκτυπώσεις παραστατικών 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν ορίζονται οι βασικές οργανωτικές δομές του 

υποσυστήματος Πωλήσεων και Διανομής (Sales and Distribution)  

 Εγκατάσταση 

 Σημείο Αποστολής / Παραλαβής  
 Οργανισμός Πωλήσεων 

 Κανάλι Διανομής 

Το Κανάλι Διανομής αντικατοπτρίζει τον τρόπο που τα πωλούμενα υλικά και 

υπηρεσίες παρέχονται στους πελάτες. Ουσιαστικά είναι ένας διαχωρισμός των πελατών 

της εταιρείας σε ανώτερο επίπεδο. 

 

Στο σύστημα SAP τα σταθερά δεδομένα αποθηκεύονται ως βασικά αρχεία. Όταν 

χρησιμοποιείται το βασικό αρχείο, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό 

μεταφέρονται π.χ. στην παραγγελία, καταχώρηση παραστατικού. Αυτά μπορεί να είναι 

τα δεδομένα υλικών, πελατών ή σταθερών συνθηκών τιμών. 

 

 Πελάτες 

 Παρατηρήσεις 
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 Πωλητές 

 

Στο SAP το βασικό αρχείο υλικού συντηρείται από κοινού με το υποσύστημα της 

διαχείρισης υλικών. Συγκεκριμένα, τα είδη ανοίγονται πρωτογενώς από το υποσύστημα 

υλικών και στην συνέχεια επεκτείνονται έτσι ώστε οι Πωλήσεις και Διανομή να 

προσθέσουν δεδομένα απαραίτητα για την διεξαγωγή των αντίστοιχων διαδικασιών τους. 

Στη παρακάτω εικόνα γίνεται ορατό οι απαιτούμενες πληροφορίες στο βασικό αρχείο του 

υλικού από την πλευρά του υποσυστήματος Πωλήσεων και Διανομής. 

Υλικό 

 
 Εικόνα 6 Βασικό αρχείο Υλικών (Intrasoftt ,StepOne Bussiness Blueprints 

Lakiotis S.A.) 

Όσον αφορά το υποσύστημα SD οι οθόνες και κατ’ αντιστοιχία τα πεδία που θα 

συντηρηθούν είναι τα εξής:  

• Βασική Μονάδα Μέτρησης (Base Unit of Measure)

• 

: Είναι η μονάδα η στην οποία 

αποθηκεύεται το είδος. Επίσης προτείνεται από το σύστημα κατά την 

καταχώρηση της παραγγελίας, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής.   

Ομάδα Υλικών (Material Group)

• 

: Χρησιμοποιείται για να εντάξουμε το είδος σε 

κάποια κατηγορία. Θα συντηρηθούν οι γενικές κατηγορίες. 

Χορηγούσα εγκατάσταση (Delivering plant):  Χρησιμοποιείται σαν εναλλακτικός 

τρόπος προσδιορισμού της χορηγούσα εγκατάστασης, στην περίπτωση που αυτή 
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δεν θα συντηρηθεί στο βασικό αρχείο του πελάτη. Ο προσδιορισμός της 

χορηγούσας εγκατάστασης είναι απαραίτητος κατά την καταχώρηση της 

παραγγελίας μεταξύ των άλλων και για τον καθορισμό του Φ.Π.Α του είδο υς 

(Tax Code). Ο κωδικός Φ.Π.Α εξαρτάται από την χώρα προέλευσης η οποία 

προσδιορίζεται μέσω της χορηγούσα εγκατάστασης. 

• Τμήμα (Division)

• 

: Θα χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχηση των ειδών στις 

βασικές κατηγορίες. Θα είναι υποχρεωτικό πεδίο.  

Κατηγοριοποίηση φόρου για υλικό: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του 

κωδικού φόρου Ιεραρχία Προϊόντος (Product Hierarchy)

• 

: Αναμένεται η 

κατηγοριοποίηση.   

Έλεγχος διαθεσιμότητας (Availability Check)

Επιχειρησιακές Κινήσεις 

: Χρησιμοποιείται για να καθορίζει 

τον τρόπο βάσει του οποίου ελέγχεται η διαθεσιμότητα του υλικού.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι επιχειρησιακές κινήσεις 

που περιλαμβάνονται και είναι μηχανογραφημένες από το σύστημα.:. 

 Παραγγελία πώλησης 

Η παραγγελία αποτελεί το έγγραφο εκείνο όπου καταχωρούνται όλες οι αρχικές 

πληροφορίες για μία πώληση και περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα τόσο 

για τις διαδικασίες της εταιρίας, όσο και για το SAP. Εάν προϋπάρχει προσφορά, τα 

στοιχεία της παραγγελίας μπορούν να αντιγραφούν από αυτήν. Εν ολίγοις σαν 

διαδικασία παραγγελίας πώλησης θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα παρακάτω βήματα : 

 Πωλήσεις-Προσφορά,μετασχηματίζεται σε παραγγελία 

 Αποστολή  Παράδοση, κιβωτιοποίηση, χορήγηση αγαθών 

 Διαχείριση ΑποθηκώνΣυλλογή απο διαχειριζόμενη 

αποθήκη 

 Τιμολόγηση Καταχώρηση και έκδοση τιμολογίου 

 Πληροφοριακό Σύστημα  Προγραμματισμός, Προβλέψεις 

και στατιστική (αξιολόγηση μεταβλητών τιμών πωλήσεων) 

Στην διαδικασία κανονικής παραγγελίας χρησιμοποιείται η παρακάτω 

λειτουργικότητα : 

Ροή Διαδικασίας Πώλησης 

 Προσφορά πελάτη 

 Παραγγελίες Πώλησης 
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 Έλεγχος Διαθεσιμότητας 

Θα γίνεται σε επίπεδο παραγγελίας. Στην προσφορά δεν θα δεσμεύο νται 

αποθέματα. Στην παραγγελία πώλησης θα γίνεται δέσμευση σε αποθηκευτικό χώρο, 

ανεξάρτητα από την παρτίδα. ‘Έλεγχος διαθεσιμότητας θα μπορεί να γίνει και στις άλλες 

εγκαταστάσεις ανά γραμμή παραγγελίας και αν τελικά ο πελάτης θέλει να παραλάβει από 

άλλη εγκατάσταση τότε στην παραγγελία αλλάζει η εγκατάσταση.  

 

 

Διασυνδέσεις (Interfaces) 

 Με την  εφαρμογή του Sap χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο εφαρμογές 

διαφορετικών κατασκευαστών από αυτό του SAP. Για της δυο αυτές επιπλέον εφαρμογές 

οι οποίες και επεξηγούνται παρακάτω χρειάστηκε να κατασκευαστούν γέφυρες- 

διασυνδέσεις οι οποίες  και περιγράφονται παρακάτω. 

 

Διασύνδεση με Pocket Biz  

Ολόκληρος ο κύκλος πώλησης ξεκινάει με προσφορά από το ήδη υπάρχον 

σύστημα Pocket Biz. Η προσφο ρά του πελάτη καταχωρείται στο Pocket Biz. Όλες οι  

προσφορές μεταφέρονται στο SAP.  

. Οι τρόποι εισαγωγής στοιχείων στο SAP από το Pocketbiz που υλοποιήθηκε 

είναι σαφώς η online ενημέρωση του τελευταίου πράγμα που σημαίνει  : 

• Ενημέρωση ενδιάμεσων πινάκων 

• Χρήση του RFC (remote function call) API  που παρέχει η SAP για 

διασύνδεση SAP και εξωτερικού συστήματος 

Όλες οι εξερχόμενες διασυνδέσεις (outbound interfaces) θα υλοποιηθούν με την 

δημιουργία ενδιάμεσων πινάκων ή views στο σύστημα του  SAP. 

 

Διασύνδεση με TELENAVIS 

Το telenavis είναι μια εξωτερική εφαρμογή η οποία στόχο έχει τη βελτιστοποιηση 

των φορτώσεων και των δρομολογίων. 

Η διασύνδεση με το Telenavis λαμβάνει χώρα μετά από την κιβωτιοποίηση των 

παραδόσεων λίγο πριν την παράδοση των προϊόντων στο χώρο προς φόρτωση.  

Το SAP αποστέλλει: 

• Αριθμό παράδοσης 
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• Διεύθυνση παραλήπτη ή συντεταγμένες όπου υπάρχουν 

• Time zone (από –έως) 

• Αριθμό παλετών παράδοσης 

• Πίνακα με οχήματα 

• Πίνακα με οδηγούς 

Το Telenavis μετά από επεξεργασία των στοιχείων, επιστρέφει σε access το 

συνδυασμό οχημάτων και παραδόσεων, καθώς και τη σειρά με την οποία θα 

εκτελεστούν. Από την Access τυπώνεται και η λίστα φόρτωσης. Η διασύνδεση με το 

σύστημα της Telenavis υλοποιείται με την χρήση ενδιάμεσων πινάκων. 
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6 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Η εταιρεία Λακιώτης κατάλαβε γρήγορα τη δυναμική που μπορεί να της δώσει 

ένα εργαλείο όπως είναι το SAP που δίνει ώθηση στις διαδικασίες logistics, και φάνηκε 

να δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος. Η σωστή παραμετροποίηση και τροφοδοσία σε 

πραγματικό χρόνο με δεδομένα έχει εξαλείψει προβλήματα του παρελθόντος (όπως 

ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας με 

άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης έλλειψης του 

προϊόντος στην αγορά). Η ολοκληρωμένη διαχείριση της αποθήκης μέσα από ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο δίνει προτεραιότητες, ενημερώνει με ασφάλεια, 

προφυλάσσει από το λάθος είναι θεμέλια για την επιτυχία της επιχείρησης.  

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι ένα από τα αντικείμενα αιχμής 

που απασχολούν κάθε επιστημονική κοινότητα. Μέσα στο ρευστό οικονομικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, η πληροφορία είναι πολύτιμη και μπορεί να δώσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μιας 

διαδικασίας που εμπεριέχει εργασίες που αφορούν από την παραγωγή μέχρι και την 

αποστολή του προϊόντος στον πελάτη. Στη παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τη χρήση 

των Πληροφορικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών και το ρόλο που αυτά παίζουν 

στις διαδικασίες των Logistics, όταν αυτές γίνονται από τρίτες χώρες. Η ορθή 

παραμετροποίηση και παρακολούθηση αυτών των συστημάτων, όπως αυτή φάνηκε και 

μέσα από το case study μπορεί να αποδειχθεί εργαλείο προόδου μιας εταιρίας, αφού τα 

MRP συστήματα σε συνεργασία με την ανθρώπινη εμπειρία μπορούν να λειτουργήσουν 

ως ένα πολύ καλό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (DOSS).     

Αναλύθηκε η διαδικασία υλοποίησης εγκατάστασης ενός σύγχρονου 

πληροφοριακού συστήματος σε μια εταιρία εισαγωγών από τρίτες χώρες, κάτι που 

λειτούργησε ως επαλήθευση και βοήθησε να γίνει αντιληπτό αν η θεωρία μπορεί να 

δώσει λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον αλλά και κατά πόσο η εμπειρία είναι 

παράγοντας επιτυχίας όταν  γίνονται εισαγωγές. 

Εξετάζοντας όλη τη θεωρία η οποία παρουσιάστηκε στα πρώτα τέσσερα 

κεφάλαια της παρούσας εργασίας και αναλύοντας τη μελέτη περίπτωσης, έγινε ορατή η 

αναγκαιότητα της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών σε όλα 

τα στάδια των διαδικασιών της επιστήμης των Logistics. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται 
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κατανοητή αφού αυτό που επιτυγχάνεται με τη χρήση των ΠΣ/ΠΤ, είναι η γρήγορη και 

άμεση ροή των δεδομένων αλλά και ο μετασχηματισμός τους σε πληροφορία από τη 

στιγμή εισόδου των δεδομένων στο σύστημα. 

Συμπερασματικά, μέσω της προτεινόμενης βιβλιογραφίας και της εφαρμογής 

στην εταιρεία Λακιώτης, έγινε εμφανές πως ιδίως στις αλληλεπιδράσεις της εταιρείας με 

προμηθευτές από τρίτες χώρες καθώς και στις ενδοεταιρικές διαδικασίες, το SAP, αλλά 

και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα δίνουν πολύ χαμηλή πιθανότητα λάθους πράγμα 

που καθιστά την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων επιτακτικά σε κάθε 

επιχείρηση. Η έμφαση που δίνεται στις εμπορικές σχέσεις με τους προμηθευτές από 

τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω του μη-κοινού νομικού-φορολογικού 

πλαισίου, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην επικοινωνία και στην 

μεταφορά πληροφοριών. 

6.1 Μελλοντικές επεκτάσεις  
Η δυσκολία με την οποία αποκτήσαμε τα στοιχεία εξαιτίας πρωτίστως της 

έλλειψης πόρων αλλά και της έλλειψης ερευνητικής βιβλιογραφίας όσο αναφορά την 

εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες μας περιόρισε ώστε να βρούμε αφενώς πιο 

σύγχρονα στοιχεία αφετέρου στο να μπορέσουμε να στηρίξουμε την εμπειρία μας 

βιβλιογραφικά. Ακόμη, όπως και στην εργασία έχει αναφερθεί, η Ελλάδα, όπως ιστορικά 

γνωρίζουμε ,βρίσκεται σε ένα κομβικά γεωγραφικό σημείο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να 

μπορέσει να αναπτυχθεί οικονομικά σαν χώρα ενώ παράλληλα να αποτελέσει κέντρο 

ερευνών των διαδικασιών Logistics.Ενδιαφέρουσα επέκταση μπορεί αν αποτελέσει η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων και άλλων πληροφοριακών συστημάτων σε εταιρείες με 

προμηθευτές και η συγκριτική ανάλυση όλων των 220 ΠΣ που υπάρχουν παγκοσμίως με 

σκοπό την αντίδραση των συστημάτων αυτών σε διάφορα σενάρια προμήθειας υλικών 

εταιρειών από τις αντίστοιχες που εδράζο υν σε χώρες με προβλήματα στις εξαγωγές 

καθώς οι τελευταίες εξαιτίας άλλοτε των αποστάσεων αλλά και του σύνθετου 

κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος εμφανίζουν ασυμβατότητες σε διάφορα επίπεδα 

λειτουργίας. Τέλος θεωρούμε ότι η γραφειοκρατία αλλά και τα προβλήματα που 

συναντώνται από αυτήν θα μπορούσε να μειωθεί  αν υπήρχε ένα ενιαίο πληροφοριακό 

σύστημα τελωνίων ανά την υφήλιο, το οποίο και θα έδινε τη δυνατότητα να 

καταχωρούνται μια φορά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες  
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